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Az Önkormányzati hírlevelek összes előző számai megtalálhatóak és letölthetőek itt:
www.oot.ro – Önkormányzati hírlevél menüpont

JOGSZABÁLYFIGYELŐ
Az önkormányzati tevékenységeket szabályozó teljes jogszabályozás tanulmányozható/
letölthető a www.oot.ro honlapon, az Önkormányzati törvénytár menüpontról.
Utolsó aktualizálás: 2015. március 31

1. Megjelent a helyi rendőrség személyzetének járó fizetéspótlékok metodológiája,
valamint a fizetéspótlékok szintjét megállapító miniszteri rendelet is
(M.O. nr. 198/25.III.2015 – Hotărârea Guvernului nr. 171/2015 privind stabilirea
metodologiei și a regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^1 alin. (1) din
legea poliției locale nr. 155/2010)
(M.O. nr. 215/31.III.2015 – Ordinul nr. 496/2015 al ministrului dezvoltării regionale şi
administraţiei publice privin contravaloarea alocaţiei valorize a normei de hrană
acordată personalului poliţiei locale)
A 171/2015-ös Kormányhatározat és a 496/2015-ös miniszteri rendelet teljes
szövegei megtalálhatóak és letölthetőek itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont, Közrend fejezet
2. Mezőgazdászok figyelmébe !
Jóváhagyta a Kormány a 2015-2020-as időszak mezőgazdasági finanszírozásainak
struktúráját
(M.O. 191/18.III.2015 – Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru
aprobarea schemelor de plăți care e aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 și
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte
forme de asociere în agricultură)
A 171/2015-ös Kormányhatározat teljes szövege megtalálható és letölthető itt:
www.oot.ro – Önkormányzati törvénytár menüpont, Mezőgazdaság fejezet.

Az A P I A közleményei
Tekintettel a falvainkban a mezőgazdasági tevékenységekkel foglalkozó gazdák
tájékoztatásának szükségességére, az Önkormányzati Hírlevélben rendszeresen közöljük
az APIA (Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură) hivatalos közleményeit és
tájékoztató anyagait.
Kérjük a települések önkormányzati képviselőit, hogy biztosítsák lehetőségük szerint e
tájékoztató anyakok minél szélesebb ismertetését közösségeikbe.

1.

A apărut spre consultare pe site-ul MADR criteriile – SAPS 2015 :
Ordin pentru stabilirea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a
modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin. (2) și (3)
dinOrdonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi
care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea
nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură
http://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html

2.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că eliberează
adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor –
pachet a – porcine, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor
curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a
Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci
fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie.
Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa
www.apia.org.ro.
Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera
următoarele tipuri de adeverinţe, în funcție de sesiunea de depunere şi anul de
angajament, astfel:
a) pentru sesiunea III de depunere - anul I de angajament
Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai – 30
iunie 2014, cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor porcine și suma care reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor,
precum şi o a doua adeverinţă, după depunerea a două deconturi justificative, și respectiv
suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor.
În cazul neeliberării niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera, la cererea
solicitanţilor, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în
perioada 20 mai – 30 iunie 2014, cerere de ajutor şi două deconturi justificative pentru
Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – porcine, precum și suma care
reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor (cu excepția
beneficiarilor care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligația
depunerii deconturilor justificative trimestriale).

b) pentru sesiunea II de depunere - anul III de angajament
Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 14 ianuarie
– 16 februarie 2015, cerere de plată pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea
animalelor - porcine, și suma care reprezintă 30% din valoarea sumei solicitate in cererea
de plată, precum şi o a doua adeverinţă după depunerea a două deconturi justificative şi
respectiv suma care reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. În
cazul neeliberării niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera, la cererea
solicitanţilor, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada
14 ianuarie – 16 februarie 2015, cerere de plată şi două deconturi justificative pentru
Măsura 215 – Plăţi privind bunastarea animalelor - porcine, precum și suma care
reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor
care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligatia depunerii
deconturilor justificative trimestriale).
c) pentru sesiunea I de depunere - anul III de angajament
Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 iulie - 18
august 2014, cerere de plată și două deconturi justificative pentru Măsura 215 – Plăţi
privind bunastarea animalelor – porcine, şi suma care reprezintă 20% din valoarea sumei
solicitate în cererea de plată. În cazul neeliberării niciunei adeverinţe, se poate elibera,
la cererea solicitanţilor, o adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în
perioada 16 iulie – 18 august 2014, cerere de plată şi două deconturi justificative pentru
Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor - porcine, precum și suma care
reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor
care au aplicat cu efectiv mediu pentru scroafe și care nu au obligația depunerii
deconturilor justificative trimestriale).
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile dintre
instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor
plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie sa
respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților
directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M +
4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.
Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în perioada
2008 - 2012 a acordat credite beneficiarilor axei I - Creșterea competitivității sectoarelor
agricol și forestier, axei III - Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea economiei
rurale și axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007 - 2013.
3.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că eliberează
adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăți privind bunăstarea animalelor –
pachet b – păsări, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor
curente de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia.
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fondul Naţional de Garantare a
Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de bănci
fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie.
Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
Bancă şi Fondul de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa www.apia.org.ro .
Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA va elibera următoarele
tipuri de adeverinţe, în funcție de sesiunea de depunere şi anul de angajament, astfel :
a) pentru sesiunea II de depunere - anul I de angajament

Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 20 mai –
30 iunie 2014, cerere de ajutor pentru Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor
- păsări și suma care reprezintă 50% din valoarea sumei solicitate în cererea de ajutor
aferentă sesiunii II de depunere - anul I de angajament, minus valoarea adeverinţei emise
anterior, cu excepția beneficiarilor care au aplicat pentru efectiv mediu şi care nu au
obligaţia depunerii deconturilor justificative trimestriale.
b) pentru sesiunea I de depunere - anul III de angajament
Adeverinţă prin care confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16
octombrie – 15 noiembrie 2014, cerere de plată și două deconturi justificative pentru
Măsura 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor - păsări, precum şi suma care
reprezintă 20% din valoarea sumei solicitate în cererea de plată. În cazul neeliberării
niciuneia din adeverinţele precizate, se poate elibera la cererea solicitanţilor, o
adeverință prin care se confirmă faptul că solicitantul a depus, în perioada 16 octombrie
– 15 noiembrie 2014, cerere de plată şi două deconturi justificative pentru Măsura 215 –
Plăţi privind bunăstarea animalelor - păsări, precum și suma care reprezintă 50% din
valoarea sumei solicitate în cererea de plată (cu excepția beneficiarilor care au aplicat
pentru efectiv mediu şi care nu au obligaţia depunerii deconturilor justificative
trimestriale).
În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condițiilor în care se vor încheia Convențiile
dintre instituțiile financiare bancare și nebancare și Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură, în vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor
plăților derulate prin Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Banca trebuie să
respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăților
directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M +
4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.
Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în
perioada 2008 - 2012 a acordat credite beneficiarilor axei I - Creșterea competitivității
sectoarelor agricol și forestier, axei III - Calitatea vieții în zonele rurale și diversificarea
economiei rurale și axei IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 2007 2013.
4.

Având în vedere că începând cu data de 01 aprilie 2015 demarează Campania de
depunere a declarațiilor anuale de cotă de lapte ale cumpărătorilor şi producătorilor de
lapte, dar și de informare cu privire la necesitatea și condițiile de constituire a
Organizațiilor de producători în sectorul laptelui și al produselor lactate, vă transmitem
materialele de informare.
I – III -as Mellékletek

5.

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează operatorii care
achiziţionează lapte, precum şi producătorii deţinători de cotă de lapte pentru vânzări
directe că, în perioada 1 aprilie - 14 mai 2015 trebuie să depună declaraţiile anuale
privind livrările, respectiv vânzările directe, efectuate în anul de cotă 2014/2015.
Producătorii deţinători de cotă pentru vânzări directe trebuie să completeze
declaraţia anuală conform datelor din Caietul fermierului. Este important de menţionat
că producătorul care deţine cotă pentru vânzări directe trebuie să depună declaraţia
anuală chiar dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în cursul anului de cotă.

Cumpărătorii de lapte trebuie să depună la centrele judeţene APIA al regiunii pe
raza căruia funcţionează, declaraţia anuală privind cantitatea de lapte achiziţionată în
anul de cotă 2014/2015 termenul limită fiind tot 14 mai 2015.
Pentru cumpărătorii de lapte care nu depun la termen declaraţia anuală privind
cantităţile achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fiecare zi calendaristică de
întârziere, începând cu data de 15 mai.
Penalitatea reprezintă suma corespunzătoare taxei datorate pentru o depăşire de
0,01 % din cantităţile de lapte care i-au fost livrate de producători pentru fiecare zi
calendaristică de întârziere. Această sumă poate să fie cuprinsă între 100 şi 100.000 euro.
De asemenea, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA)
informează operatorii care achiziţionează lapte, precum şi producătorii de lapte de vacă
că începând cu 1 aprilie 2015 este eliminat regimul cotelor de lapte.
Având în vedere eliminarea sistemului cotelor de lapte, au apărut noi reglementări
legale privind livrarea laptelui de la producător către prim-cumparatorul de lapte, astfel:
- orice livrare de lapte pe teritoriul României se poate realiza doar în baza unui contract
încheiat între părţi;
- durata contractului trebuie să fie de minim 6 luni;
- orice livrare de lapte în afara contractului se sancţionează conform legii;
- începând cu 1 mai 2015, operatorii economici care achiziţionează lapte de la
producători trebuie să declare până pe data de 15 a fiecarei luni, cantitatea de lapte
achiziţionată de la producători în luna precedentă;
- pentru a putea rezista pe piaţa laptelui şi pentru a creşte puterea de negociere a preţului
laptelui cu prim-cumparatorii, producătorii trebuie să se constituie în organizaţii de
producători.
- pentru a fi recunoscute, organizaţiile de producători din sectorul laptelui şi al
produselor lactate trebuie să depună cererea de recunoaştere însoţită de documentele
anexe la centrele judeţene APIA de care aparţin, conform HG nr.441/2014;
- organizaţia de producători recunoscută poate negocia contractele de livrare a laptelui
crud în numele membrilor acesteia.
Agenția de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură atenţionează operatorii
economici şi producătorii de lapte că orice întârziere în depunerea declaraţiilor
anuale poate genera blocarea depunerii cererilor pentru acordarea sprijinului
cuplat în sectorul zootehnic pentru vacile de lapte, respectiv a cererii unice de plată.
Legislaţie comunitară:
Ø Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din
17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE)
nr. 1234/2007 ale Consiliului;
Ø Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012
privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile contractuale,
prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate;
Ø Regulamentul (CE) NR. 595/2004 al Comisiei din 30 martie 2004 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului de stabilire a unei
prelevări în sectorul laptelui și al produselor lactate.

Legislaţie naţională:
Ø Legea 297/19.11.2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al
produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui
şi al produselor lactate;
Ø H.G. nr. 441/28.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea
Legii nr.297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor
lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al
produselor lactate;
Ø ORDIN Nr. 1186 din 21 iulie 2014 pentru aprobarea normelor tehnice de implementare
a Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 297/2013.
6.

AFIR pune la dispoziţia beneficiarilor PNDR 2020 un model de contract de
consultanţă

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale vine în sprijinul beneficiarilor
PNDR prin publicare pe site-ul oficial a unui model orientativ de Contract de Prestări Servicii
de Consultanţă.
Demersul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) vine în urma
dezbaterilor avute cu beneficiari Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013,
care au solicitat îndrumări cu privire la conţinutul şi clauzele contractelor de consultanţă,
precum și ca urmare a observațiilor făcute de experții AFIR în procesul de a verificare a
proiectelor.
„Modelul de contract pe care îl propunem acum beneficiarilor PNDR 2020 are un caracter
consultativ care să îi ajute să se poată orienta pentru ca, în contractul final, să fie asigurat un
cadru reciproc avantajos. Primii dezavantajaţi în lipsa unui astfel de model sunt beneficiarii
PNDR care nu au experiență în încheierea unui contract de prestări servicii. Nu impunem un
anumit tip de contract, pentru că relaţia dintre beneficiari şi firmele de consultanţă este una
privată, în care Agenţia nu are dreptul şi nici pârghiile legale de a se implica, ci doar dorim
să oferim un exemplu”, a declarat Directorul General al AFIR, David Eugen POPESCU.
În acest sens subliniem caracterul orientativ şi de recomandare al modelului de
contract pus la dispoziţia publicului. Acest model se regăseşte la secţiunile dedicate fiecărei
sub-Măsuri din PNDR, pe site-ul oficial al AFIR, respectiv www.afir.info.
Termenii Contractului de Prestări Servicii de Consultanţă vor fi stabiliți de către
potențialul beneficiar al finanțării PNDR, care are dreptul de alege condițiile pe care le
consideră avantajoase pentru accesarea fondurilor europene și implementarea cu succes a
proiectului.
Obiectul contractului pe care potențialul beneficiar îl va încheia cu societatea de
consultanță aleasă de către acesta, îl reprezintă executarea de către societatea de consultanță a
serviciilor de asistenţă de specialitate şi întocmirea documentaţiilor necesare în scopul
implementării proiectului cu sprijin financiar de la bugetul Uniunii Europene, din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) prin intermediul Programului Național
de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR).

De asemenea, ca orice contract, modelul propus de AFIR pentru Contractul de
Prestări Servicii de Consultanţă conţine o serie de drepturi ale beneficiarului, precum și
obligații astfel încât să se asigure încheierea contractului în condiții reciproc avantajoase.
Tot cu caracter orientativ şi de recomandare, AFIR pune la dispoziția
potențialilor beneficiari ai PNDR 2020 prin intermediul site-ului oficial o listă a firmelor de
consultanţă care oferă servicii în domeniul agriculturii şi dezvoltării rurale.
Facem precizarea expresă că aceste firme nu sunt validate de către Agenţia pentru
Finanţarea Investiţiilor Rurale și nici agreate sau ierarhizate. Adăugarea societăţilor de
consultanţă în listă se realizează în urma completării unui formular tip prin care AFIR solicita
furnizarea unor informații minime pe care le afișează spre informare pe pagina oficială.
Alegerea societății de consultanță este un act benevol al potențialului beneficiar al PNDR. 

AFIR – Direcția Relaţii Publice – 004 031 860.11.00
relatii.publice@afir.info; www.afir.info
7. Noutăţi privind sunvenţiile acordate de APIA în anul 2015
IV –es Melléklet
8. Simplificarea accesării şi derulării Programului Naţional de Dezvoltare Rurală
PNDR 2014 - 2020
V – ös Melléklet

Forrás:
Melinda KEREKES
Director General Adjunct - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA)
e-mail: melinda.kerekes@apia.org.ro
tel.: 021-305.48.02; mobil: 0729.168.544

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
MEZŐGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE
PENTRU AGRICULTURĂ
MEZŐGAZDASÁGI INTERVENCIÓS ÉS
KIFIZETÉSI ÜGYNÖKSÉG – APIA

DEPUNE

NYÚJTSA BE

ÎNTRE 1 APRILIE şi 14 MAI

2015 Április 1 és Május 14.

la Centrul judeţean APIA de care aparţii

időszakban az APIA megyei tejkvóta irodájához

Declarația anuală

A 2014 – 2015 –ös

de Cotă de lapte

ÉVRE VONATKOZÓ

2014 -2015

TEJKVÓTA NYILATKOZATOT !

Află drepturile și obligațiile tale de la specialiștii
Jogairól és kötelezettségeiről érdeklődjön az APIA szakembereinél !

w w w. a p i a . o rg . ro
RO: Producătorii cu vânzări directe depun, la Centrul judeţean APIA pe raza căruia este înregistrată exploataţia, declaraţia anuală ce va fi completată conform datelor din Caietul Fermierului şi care va
conţine cantităţile de lapte comercializate într-un an de cotă.
MA: A szabad értékesitésü tejkvotával rendelkező termelők a szarvasmarha-telep vonzáskörzetéhez tartozó APIA megyei központjához nyújthatják be éves nyilatkozataikat a Termelői füzet adatai
alapján, amelyben nyilvántartották a kvótaév folyamán értékesitett tejmennyiséget.
RO: Cumpărătorii care achiziţionează lapte de la producătorii cu livrări depun la Centrul judeţean APIA al regiunii pe raza căruia funcţionează, declaraţia anuală completată conform documentelor de
livrare a laptelui.
MA: Azok a felvásárlók,akik feldolgozási tejkvótával rendelkező termelőktől szerzik be a nyerstejet,a székhelyük vonzáskörzetéhez tartozó APIA megyei közponjához nyújtsák be a felvásárlási
dokumentumok alapján kitöltött éves nyilatkozataikat !

Azon tejfelvásárlók esetében, akik nem
nyújtják be éves nyilatkozataikat, a
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési
Ügynökség visszavonhatja a működési
engedélyt vagy a hozzávetőlegesen
leszállított tejmennyiséggel arányos
büntetési összeg kifizetésére kötelezheti
a tejfelvásárlót. A büntetés mértéke az
illető tejmennyiség és a túllépési illeték
szorzata (27,83 euro/100 kg nyerstej).
Azok a tejfelvásárlók, akik nem kötnek
felvásárlási szerződést 1500 lejtől 2000
lejig terjedő pénzbüntetésben
részesülnek.
Elérhetőségek:
1.FEHÉR
0258/830651
2.ARAD
0257/280484
3.ARGEȘ
0248/265290
4.BÁKÓ
0725/255358
5.BIHAR
0259/431023
6.BESZTERCE-NASZÓD
0263/238072
7.BOTOȘANI
0231/529110
8.BRASSÓ
0268/252590
9.BRĂILA
0725/224716
10.BUZĂU
0238/726800
11.KRASSÓ SZÖRÉNY
0255/212248
12.CĂLĂRAȘI
0242/334072 int. 112
13.KOLOZS
0264/267011
14.KONSTANCA
0241/616898
15.KOVÁSZNA
0267/312255

16.DÂMBOVIȚA
17.DOLJ

0735/879009
0251/425318

18.GALAC
0236/462026 int. 105
19.GIURGIU
0246/270429
20.GORJ
0253/221700
21.HARGITA
0266/317174
22.H U N YA D
0254/221102
23.IALOMIȚA
0725/226800
24.JÁSZ
0232/214212, int. 209
25.ILFOV
021/3160773
26.MÁRAMAROS
0362/419990
27.MEHEDINȚI
0252/322118
28.MAROS
0265/266223
29.NEAMȚ
0735/886419
30.OLT
0249/421061
31.PRAHOVA
0244/410877
32.SZILÁGY
0260/661793
0261/768969
33.SZATMÁR
34.SZEBEN
0269/229957
35.SZUCSÁVA
0230/511048
36.TELEORMAN
0247/316401
37.TEMES
0256/473143
38.TULCEA
0240/512010
39.VÂLCEA
0250/745550
40.VASLUI
0235/318502, int.208
41.VRÁNCSA
0237/212401, int.15
Mezőgazdasági Intervenciós és
Kifizetési Ügynökség
Piaci Intézkedések Igazgatósága –
Tejkvóta Iroda
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MEZŐGAZDASÁGI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

MEZŐGAZDASÁGI INTERVENCIÓS
ÉS KIFIZETÉSI ÜGYNÖKSÉG - APIA

Nyújtsa be éves nyilatkozatát a
tejtermelőktől felvásárolt tejről!

2015. április 1 –
2015. május 14.
Őrizze meg a tejfelvásárlási jogát!
Jogairól és kötelezettségeiről
érdeklődjön a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési Ügynökségnél!

www.apia.org.ro
www.apia.org.ro

A nemzeti tejkvótának
két összetevője van:
- feldolgozói tejkvóta
- szabadeladási tejkvóta

A tejfelvásárlónak kötelessége
kitölteni éves nyilatkozatát a
tejtermelőktől felvásárolt
tejmennyiségekről.
Az éves nyilatkozatot postai úton,
vagy személyesen lehet eljuttatni az
APIA azon megyei irodájához,
amelynek vonzáskörzetéhez tartozik az
illető feldolgozó székhelye.
A Mezőgazdasági és Intervenciós
Kifizetési Ügynökség a felvásárlók,
valamint a gazdák nyilatkozata alapján
évente kiszámítja az országos szinten
megvalósított kvótamennyiséget. A
nemzeti kvóta túllépése esetén
Románia köteles minden 100 kg
többletként leadott tej után 27,83
eurós illetéket befizetni az Európai
Bizottságnak.

A TEJFELVÁSÁRLÓ
KÖTELEZETTSÉGEI:
- Rendelkezzen jóváhagyással az
illetékes hatóság részéről, és
s z e r e p e l j e n a Te j f e l v á s á r l ó k
Nyilvántartójában;
- Kössön tejfelvásárlási szerződést a
tejtermelő gazdákkal vagy írásos
szerződéstervezetet terjesszen be
nekik;
- Évente május 14.-ig küldje el éves
nyilatkozatát;
- gyűjtse össze a tejtermelőktől a
túllépési bírságot;
- a nemzeti kvóta túllépése esetén
fizesse be a Mezőgazdasági
Intervenciós és Kifizetési
Ügynökséghez a túllépési bírságot;
- a termelők nevében fizesse be
szeptember elsejéig a túllépési
bírságok értékét;
- őrizze meg 3 évig a termelőkre
vonatkozó adatokat, hogy ezeket
bemutathassa az illetékes ellenőrző
hatóságoknak;
- legyen pontos nyilvántartása a
felvásárolt tej mennyiségéről.

Az ÉVES NYILATKOZAT egy olyan
dokumentum, amely tartalmazza:
- a t e r m e l ő k e g y é n i
referenciamennyiségét;
- az egyéni kvóta referencia
zsírtartalmát;
- a teljes kvótaév alatt leszállított tej
mennyiségét;
- a kvótaév alatt leszállított
tejmennyiség zsírtartalmát.

KÖVETKEZMÉNYEK
Azon tejfelvásárlók esetében, akik
nem nyújtják be időben éves
nyilatkozataikat azoknál május 15.
után, naptári napok után számított,
büntetést alkalmaznak;
A büntetés mértéke megegyezik azon
illeték mértékével, amelyet a termelők
által leszállított tejmennyiség 0,01%os túllépése esetén kell alkalmazni. A
büntetési összeg 100 és 100.000 euró
között változhat.

MEZŐGAZDASÁGI ÉS
VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

Ÿ Lehetővé teszik az ellenőrzéseket

a körzeti hatóságok, EU-s
szervezetek, valamint a román
állam képviselői részére;
Ÿ Minden módosítást 30 napon belül
lejelentenek a körzeti hatóságnál.

A tejtermelés és feldolgozás
területére vonatkozó
törvénykezések:

MEZŐGAZDASÁGI INTERVENCIÓS
ÉS KIFIZETÉSI ÜGYNÖKSÉG – APIA

Nemzeti törvénykezések:
Ÿ A 297/19.11.2013 törvény – a

tejtermelés és feldolgozás területén
történő szerződéskötések valamint a
tejtermelői szervezetek
bejegyzésével kapcsolatban;
Ÿ A 441/28.05.2014 Kormány
Határozat, az 1186/21.07.2014
Rendelet a 297/2013 törvény
gyakorlati kivitelezésére.

A TEJTERMELÉS ÉS
TEJFELDOLGOZÁS TERÜLETÉN
TEVÉKENYKEDŐ GAZDÁK
FIGYELMÉBE !

EU-s rendelkezések:
Ÿ A Európai Parlament és Bizottság

1308/2013 szabályzata a
mezőgazdasági piaccal
kapcsolatban, valamint hatályon
kívül helyezi a következő
szabályzatokat: 922/72, 234/79,
1037/2007 és 1234/2007;
Ÿ Az 1234/2007 számú, a tejtermelői
szervezetek és azok egyesületeire
vonatkozó, szabályzatnak
alkalmazására vonatkozó
511/2012 rendelet.

Most megtérülhe
befektetett munkája!

MEZŐGAZDASÁGI INTERVENCIÓS
ÉS KIFIZETÉSI ÜGYNÖKSÉG – APIA
Társuljon tejtermelői szervezetekbe és
Bld. Carol I, nr.17, Sector 2, București

kössön előnyös szerződést egy
engedéllyel rendelkező felvásárlóval!

021.200.50.18 / 24 / 23

www.apia.org.ro
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www.apia.org.ro

Romániában nyerstejet a termelők
csak felvásárlóval vagy feldolgozóval
kötött írásos szerződés alapján
adhatnak el.
Ezt a szerződést legkevesebb 6
hónapra kell megkötni.

Miért fontos a termelői
szervezetek létrehozása ?
A tejtermelői szervezetek és azok
egyesületei a felvásárlóvalfeldolgozóval folytatott tárgyalásokon
hatékonyabban tudják képviselni a
termelők érdekeit és magasabb
felvásárlási árakat érhetnek el.
A termelői szervezetek
megalakulásának feltételei:
A termelői szervezet legkevesebb öt
tagból állhat és évente legkevesebb
35 tonna tejet adhat el.
Egyesületbe tömörülhet két vagy
több, a tejtermelés vagy a feldolgozás
területén elismert, termelői
szervezet.

a) a tagok a tejtermelés vagy a
tejfeldolgozás területén
tevékenykednek;
b) a tejtermelő gazdák igénylik annak
létrehozását;
c) azonosulni tudnak az alábbi
célokkal:
-a minőségi és mennyiségi
termelés összhangba hozása a
piaci kereslettel;
-elsődleges cél a tagok
termékeinek begyűjtése és
értékesítése;
-a termelési és önköltségi árak
optimális határok közti tartása.

d) időben és hatékonyan ellátja
feladatait;
e) alapszabályzata betartja a fent
említett a – d pontokat;
f) a területi pénzügyi hivatalnál
iktatott előző évi könyvelési
mérleggel bizonyítják
aktív
tevékenységüket;
g) eleget tesz a jelentési
kötelezettségeknek az állami
hatóságok fele.

A termelői szervezetek jogai
A tejtermelői szervezetek és azok
egyesületei az alapszabályzati
előírásoknak megfelelően a tagok
nevében tárgyalhatnak az
össztermelés részleges vagy teljes
értékesítéséről.
A termelői szervezetek
kötelezettségei:
Ÿ A

vállalt kötelezettségekre
vonatkozó EU-s és nemzeti
törvények betartása;
Ÿ Az ár-tárgyalások megkezdése
előtt 30 nappal közli a helyi
hatósággal az eladásra szánt
nyerstej mennyiséget;
Ÿ Minden év január 31-ig lejelenti a
területi hatóságnak az előző évben
szerződés alapján eladott nyerstej
mennyiséget;
Ÿ A bejegyzést, valamint az
értékesítéseket igazoló
okmányokat, pénzügyi
iratokat/banki kivonatokat 3 évig a
törvényes feltételek betartásával
megőrzik;

Noutati privind subventiile acordate de APIA in anul 2015
Categorie: Subventii agricultura
28 Martie 2015

Care sunt schemele de plati directe si cine beneficiaza de
ele? Cate cereri de plata se vor depune pentru subventiile acordate prin APIA? Care este perioada
de depunere a cererii de plata si care sunt particularitatile fiecarei scheme de plati APIA?
Din 2015, schemele de plati, ca mecanisme de sustinere a producatorilor agricoli, respectiv schemele de
plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii, care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020, sunt
reglementate de OUG nr.3/2015 ((M.Of. nr.191/23.03.2015.) care abroga OUG 125/2006.

Care sunt schemele de plati directe?
Schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii care se aplica in agricultura in perioada 20152020:


Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)



Plata redistributiva



Plata pentru practici agricole benefice pentru clima, si mediu



Plata pentru tinerii fermieri



Schema de sprijin cuplat - in domeniul vegetal si zootehnic



Schema simplificata pentru micii fermieri

Ajutoarele nationale tranzitorii (ANT) - se acorda anual, in domeniul vegetal si zootehnic, in limita
prevederilor bugetale ale MADR.

Cate cereri de plata se vor depune pentru subventiile acordate prin
APIA?
In 2015, se va depune o singura cerere de plata la APIA, atat pentru sectorul vegetal, cat si pentru cel
animalier.

Care este perioada de depunere a cererii de plata?
Inca neoficial, cel mai probabil, campania 2015 de depunere a cererilor unice, se va desfasura in
intervalul 01 aprilie—15 iunie 2015.

Cine beneficiaza de platile directe?
Beneficiarii platilor sunt fermierii activi. persoane fizice si/sau persoane juridice, care desfasoara
o activitate agricola in calitate de utilizatori legali ai suprafetelor de teren agricol sau detinatori legali de
animale, in conformitate cu legislatia in vigoare.
Beneficiari sunt:



Fermierii care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe cu cuantum mai mic de 5000
euro si care desfasoara cel putin o activitate agricola minima in cadrul exploatatiei sale;



Fermierii persoane fizice care in anul anterior de plata au beneficiat de plati directe cu cuantum
mai mare 5000 euro si care trebuie:




sa fie inregistrati la ONRC ca PFA/II/IF sau ca persoane juridice care desfasoara
activitate agricola sau



sa furnizeze dovezi verificabile privind veniturile obtinute din agricultura sau cuantumul
anual al platilor directe din venit total neagricol.

In categoria beneficiarilor de plati se incadreaza si cooperativele agricole de productie prevazute la art.6
lit. e) din Legea nr. 566/2004 a cooperatiei agricole precum si grupurile de producatori care desfasoara
activitate agricola.
In cazul concesionarii/inchirierii unei suprafete de pajisti de catre o asociatie de crescatori de animale,
beneficiarii platilor sunt membrii asociatiei care asigura incarcatura cu animale pentru suprafata

concesionata/inchiriata, iar dovada utilizarii legale a acestor suprafete de pajisti de catre fiecare membru
al asociatiei o constituie copia de pe contractul de concesionare/inchiriere si centralizatorul care cuprinde
acordul, datele de identificare si numarul de animale pe fiecare membru al asociatiei.
Arendatorul, concedentul, locatorul si/sau comodantul nu beneficiaza de plati pentru terenul/animalele
arendat(e), concesionat(e) inchiriat(e) si/sau imprumutate spre folosinta.

Cum se dovedeste calitatea de fermier activ?
Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii persoane juridice care in anul anterior de plata au
beneficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 5000 euro trebuie sa fie inregistrati la ONRC si sa
detina certificat de inregistrare cu activitate agricola sau sa detina actul normativ de infiintare din care sa
reiasa activitatea agricola. In cazul in care nu detin documentele din care sa reiasa activitatea agricola,
trebuie sa furnizeze documente din care sa rezulte indeplinirea uneia dintre conditiile A / B, expuse mai
jos.
Persoanele fizice sau juridice sau grupurile de persoane fizice sau juridice care gestioneaza aeroporturi,
servicii de transport feroviar, sisteme de alimentare cu apa, servicii imobiliare, terenuri permanente de
sport si terenuri destinate activitatilor de recreere, sau alte intreprinderi cu activitati neagricole similare pot
fi considerate fermier activ, daca sunt inregistrate la ONRC sau detin act normativ de infiintare si
indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
A). cuantumul anual total al platilor directe reprezinta cel putin 5% din veniturile sale totale
obtinute din activitati neagricole in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de
dovezi verificabile;
B). veniturile totale obtinute in cadrul exploatatiei din activitati agricole reprezinta cel putin o
treime din veniturile totale obtinute in ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile astfel de
dovezi verificabile.
Exemplu de dovezi verificabile:
Persoane juridice - Situatii financiare anuale (raportari contabile anuale) insotite de date informative



Formularul - date informative (cod 30) aprobat anual prin OMFP cuprinde indicatorul venituri din
activitati agricole



Formularul - "Situatia veniturilor si cheltuielilor" (cod 20), aprobat anual prin OMFP cuprinde
indicatorul venituri totale

Persoane fizice - Situatii financiare anuale



Formularul 221 - Declaratie privind veniturile din activitati agricole impuse pe baza de norme de
venit aprobat prin OPANAF nr. 52/ depus de catre PFA, II, IFcare desfasoara o activitate agricola
pentru care venitul se determina pe baza de norma de venit si decizia de impunere emisa de
unitatea teritoriala a MFP si/sau



Formularul 200 - Declaratie privind veniturile realizate din Romania , aprobat prin OPANAF nr.
52/2012 depus de PFA, IF, II care desfasoara o activitate agricola pentru care venitul net anual se
determina pe baza datelor din contabilitatea in partida simpla; si



Documente justificative eliberate de platitorii de venituri care au obligatia calcularii, retinerii si virarii
impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa a impozitului, intermediari, societati de
administrare a investitiilor sau alti platitori de venit, dupa caz;



Adeverinta eliberata de ANAF privind veniturile totale realizate in anul precedent anului de cerere;



Veniturile totale obtinute din activitati neagricole ale persoanelor juridice rezulta ca diferenta intre
venitul total si venitul total din activitati agricole.

Dovezile verificabile se prezinta la APIA la depunerea cererii unice de plata, dar nu mai tarziu de data
limita de depunere a cererilor unice de plata.

Care sunt documentele doveditoare privind utilizarea legala a
terenului agricol?
Documentele care fac dovada utilizarii legale a terenului agricol pentru care s-a depus cererea unica de
plata, conform art. 8 alin. (1) lit. n) si alin. (6) din OUG si pe care fermierul le prezinta la APIA sunt, dupa
caz, titlul de proprietate sau alte acte doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului, contractul
de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere,
contractul de comodat insotite de adeverinta eliberata de primarie in conformitate cu inscrisurile din
Registrul agricol. In cazul in care fermierul persoana fizica nu detine titlul de proprietate sau alte acte
doveditoare ale dreptului de proprietate asupra terenului poate prezenta in locul acestora numai
adeverinta eliberata de primarie in conformitate cu inscrisurile din Registrul agricol.

Contractele de arendare mentionate vor respecta prevederile art. 1.836-1.850 din Legea nr. 287/2009
privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Contractele de arendare incheiate inaintea
intrarii in vigoare a noului Cod Civil continua sa isi produca efectele pana la data incetarii de drept.
Contractele de asociere in participatiune trebuie sa respecte prevederile art. 1949 - 1954 din Legea nr.
287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu modificarile ulterioare. Suprafetele de teren arendate/
inchiriate/ concesionate/ imprumutate prin contracte de comodat nu pot face obiectul contractelor de
asociere in participatiune.

Care este suprafata eligibila a unei exploatatii pentru a beneficia de
plati directe?
Suprafata eligibila a exploatatiei trebuie sa fie de minimum 1 ha sau 0,3 ha.
In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate in sere si solare, platile
se acorda cu conditia ca suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate
plati unui fermier sa fie de minimum 0,3 ha.
In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru efectivele de animale si a caror suprafata eligibila a
exploatatiei se situeaza sub 1 ha sau 0,3 ha, platile se acorda atunci cand cuantumul total al platilor
directe solicitate / care trebuie acordate unui fermier intr-un anumit an calendaristic este de minimum 200
euro.

PA R TIC U LA RITA TILE
A PIA
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Schema de plata unica pe suprafata (SAPS)
{art. 36, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
SAPS presupune acordarea unei plati unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplata total de
productie, cuantumul se calculeaza prin impartirea plafonului anual alocat schemei la numarul total de
hectare eligibile declarate la nivel national in anul respectiv.

Hectar eligibil inseamna suprafata agricola utilizata pentru o activitate agricola din cadrul unei
exploatatii. Suprafetele de teren agricol sunt considerate ca fiind hectare eligibile, numai daca sunt
conforme cu definitia hectarului eligibil pe tot parcursul anului calendaristic, cu exceptia cazurilor de forta
majora sau a unor circumstante exceptionale.
Cuantumul platii unice pe suprafata se stabileste anual prin HG si se calculeaza prin impartirea plafonului
anual alocat schemei la numarul total de hectare eligibile declarate la nivel national in anul respectiv.

Plata redistributiva
{art. 41, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, art.14 OUG 3/2015}
Plata redistributiva reprezinta o plata anuala destinata fermierilor care au dreptul la plata unica pe
suprafata si se acorda gradual pentru primele 30 de ha ale exploatatiei.
Cuantumul platii redistributive si intervalele de suprafata se stabilesc anual prin hotarare de guvern.
Nu beneficiaza de plata redistributiva fermierii care si-au fragmentat exploatatiile dupa 18 octombrie 2011
doar in scopul de a beneficia de plata redistributiva si nici fermierii ale caror exploatatii sunt rezultatul
fragmentarii respectivei fragmentari.

Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata
pentru inverzire)
{art. 43 alin. (1) din Reg.(UE) nr. 1307/2013, art.17 OUG 3/2015}
Fermierii care au dreptul la SAPS aplica in mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile urmatoarele
practici agricole benefice pentru clima si mediu:



diversificarea culturilor;



mentinerea pajistilor permanente existente;



prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agricola.

De aceasta schema de plata, beneficiaza implicit cf. art 43 alin. (10) i (11) Regulamentul (UE) nr.
1307/2013:




Fermierii care practica agricultura ecologica (art.11 Reg. 834/2007) si detin document
justificativ emis de organism de certificare si inspectie aprobat de MADR;



Fermierii ale caror exploatatii se afla integral sau partial in zone care fac obiectul Directivei
habitate 92/43/CE, Directivei apa 2000/60/CE, Directivei conservare pasari salbatice 2009/147/CE;



Fermierii care au suprafata totala a explotatiei acoperita cu culturi permanente.

Diversificarea culturilor in teren arabil presupune:



Pentru suprafata de teren arabil cuprinsa intre 10-30 ha, trebuie realizate cel putin 2 culturi din
care cultura principala (preponderenta) < 75% din suprafata de teren arabil;



Pentru suprafata de teren arabil de peste 30 ha, trebuie realizate cel putin 3 culturi din care cultura
principala < 75% din suprafata de teren arabil si principalele doua culturi < 95% din suprafata de
teren arabil.

Exceptii la diversificarea culturilor:



peste75% din suprafata agricola a exploatatiei este parloaga/iarba/combinatii daca suprafata
arabila < 30 ha;



peste 75% din suprafata agricola a exploatatiei este pajiste permanenta daca suprafata arabila nu
depaseste 30 ha;



peste 50% este teren arabil nou declarat si tot terenul arabil este cu alta cultura fata de anul
anterior.

Mentinerea suprafetei de pajisti permanente



interdictia de a converti/ara suprafetele de pajisti permanente situate in ariile naturale protejate
desemnate in baza legislatiei nationale;



proportia dintre suprafata totala cu pajisti permanente si suprafata agricola totala declarate la
APIA, nu trebuie sa scada cu mai mult de 5% fata de proportia de referinta stabilita in anul 2015;



in cazul in care proportia de referinta a scazut cu peste 5 % la nivel national, se instituie obligatii la
nivel de exploatatie de a reconverti terenul in pajisti permanente pentru acei fermieri care au la
dispozitie teren care a fost convertit din teren cu pajisti permanente in teren pentru alte utilizari.

Zone de interes ecologic (ZIE) pe terenul arabil al exploatatiei cu suprafata mai mare de 15 ha.
Fermierii in ale caror exploatatii terenul arabil este mai mare de 15 ha se asigura ca, incepand cu anul de
cerere 2015, minimum 5% din terenul arabil declarat include una sau mai multe dintre zonele de interes
ecologic:



terase;



elemente de peisaj - garduri vii/fasii impadurite; arbori izolati, arbori in grup/ palcuri arbustive din
zona de campie sau arbori in aliniament; margini de camp; iazuri; rigole;



zone tampon situate pe marginea apelor curgatoare sau statatoare;



zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie;



terenuri agricole impadurite;



zone cu strat vegetal;



zone cu culturi fixatoare de azot.

Schema pentru tinerii fermieri
{art. 50 alin. (1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013, art. 22 din OUG 3/2015}
Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plati anuale tinerilor fermieri care au dreptul la
plata unica pe suprafata si care:



se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca si conducatori-sefi ai exploatatiei sau
care s-au stabilit deja in unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri in cadrul
SAPS;



au cel mult varsta de 40 de ani in anul depunerii cererii.

Se acorda pentru o perioada de maximum cinci ani din care se scade numarul de ani care au trecut intre
instalare si prima depunere a cererii pentru tineri fermieri.
Persoanele juridice solicitante ale platii unice pe suprafata primesc plata in cadrul schemei pentru tinerii
fermieri daca sunt controlate efectiv din punct de vedere al deciziilor de gestionare, al beneficiilor si al
riscurilor financiare de cel putin un tanar fermier (care trebuie sa respecte conditiile pentru tineri fermieri),

in primul an cand persoana juridica depune cererea unica de plata in cadrul schemei pentru tinerii
fermieri, asa cum este prevazut in capitolul 4 din Regulamentul 639/2014.
Cuantumul platii pe hectar se stabileste anual prin hotarare a Guvernului, reprezinta 25% din cuantumul
pe hectar al platii unice pe suprafata si se acorda pentru maximum 60 ha eligibile, declarate de fermier.

Schema simplificata pentru micii fermieri
{art. 61 alin. (1) si (2) din Reg. (UE) nr. 1307/2013, art.26 din OUG 3/2015}
Se include automat in schema simplificata pentru micii fermieri, fermierul care depune o cerere unica
de plata in anul 2015, este eligibil pentru SAPS si are dreptul la o plata anuala de maxim 1250 euro, in
functie de suprafata si/sau numarul de animale eligibile pe care le detine in exploatatie.
Plata acordata inlocuieste valoarea totala a platilor care urmeaza sa fie alocate fermierului in
fiecare an, care includ SAPS, plata redistributiva, plata pentru inverzire si, dupa caz, plata pentru tinerii
fermieri si sprijinul cuplat.
Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri se poate face numai in anul 2015, pentru o
perioada de maxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii in oricare dintre urmatorii patru ani ulteriori anului
depunerii cererii unice de plata. Prin exceptie, in perioada 2016-2019, accesarea acestei scheme se
poate face prin mostenire.
Pentru anul de cerere 2015, micii fermieri:



sunt notificati de catre APIA referitor la includerea automata a acestora in schema si la suma
estimata a platii cuvenite pana la finalul perioadei de depunere a cererii unice de plata pentru anul
2015;



au posibilitatea de a opta pentru retragerea din schema cel tarziu pana la data de 15 iulie 2015,
prin notificare la APIA.

Pe durata participarii la schema, micii fermieri:



sunt exceptati de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu;



nu li se aplica sanctiuni administrative pentru nerespectarea normelor de eco-conditionalitate;



pastreaza cel putin un numar de hectare eligibile care corespunde numarului de hectare eligibile
declarate in 2015.

Sprijinul cuplat in sectorul vegetal
{art. 52 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
Se acorda numai in acele sectoare sau in acele regiuni in care anumite tipuri de agricultura sau anumite
sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu sunt
afectate de anumite dificultati.
Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii activi trebuie sa indeplineasca conditiile generale de
acordare a platilor la care se adauga conditiile specifice fiecarui tip de sprijin.
Pentru culturile sau plantatiile care se infiinteaza incepand cu anul 2016, fermierii trebuie sa faca dovada
ca utilizeaza samanta si material saditor certificate cu exceptia fermierilor participanti la schema
simplificata pentru micii fermieri.
Se acorda sprijin cuplat in sectorul vegetal, fermierilor care cultiva: soia; lucerna; mazare boabe pentru
industrializare; fasole boabe pentru industrializare; canepa pentru ulei si fibre; orez; samanta de
cartof; hamei; sfecla de zahar; tomate pentru industrializare cultivate in camp; castraveti pentru
industrializare cultivati in camp; legume cultivate in sere: tomate, castraveti, ardei, varza pentru
consum in stare proaspata si castraveti pentru industrializare; legume cultivate in solarii: tomate,
castraveti, ardei, varza si vinete pentru consum in stare proaspata si castraveti pentru
industrializare; prune pentru industrializare; mere pentru industrializare; cirese si visine pentru
industrializare; caise si zarzare pentru industrializare; cartof timpuriu pentru industrializare.

Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT)
{art. 37, alin.(1) si (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013}
Reprezinta plati suplimentare care se acorda fermierilor din sectoarele vegetal si zootehnic care au
beneficiat de plati nationale directe complementare in anul 2013.
Conditiile de acordare a ajutoarelor nationale tranzitorii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea
platilor aferente anului 2013.

Se acorda fermierilor care cultiva: in pentru fibra -ANT 2, canepa pentru fibra -ANT 3, tutun -ANT 4,
hamei -ANT 5, sfecla de zahar -ANT 6 si care indeplinesc conditiile generale de acordare a platilor si
conditiile specifice.
In sectorul zootehnic, se acorda atat ajutoare nationale tranzitorii, ANTZ, cat si sprijin cuplat, denumit in
continuare SCZ.
ANTZ se acorda fermierilor crescatori de animale din speciile bovine si ovine/caprine, inscrisi in evidenta
APIA cu cod unic de identificare, in functie de criteriile de eligibilitate, pentru urmatoarele scheme:



schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul lapte;



schema decuplata de productie, specia bovine, in sectorul carne;



schema cuplata de productie, speciile ovine/caprine.

SCZ se acorda fermierilor activi, crescatori de animale, din speciile bovine, ovine/caprine si crescatorilor
viermi de matase, in functie de efectivul de animale solicitat de beneficiar, din urmatoarele categorii:



bivolite de lapte;



ovine;



caprine;



taurine din rase de carne si metisii acestora.



vaci de lapte;



viermi de matase.

Care sunt conditiile de eligibilitate pentru a beneficia de platile
directe?
Fermierii trebuie:



sa fie inregistrati in Registrul unic de identificare, administrat de APIA;



sa depuna cerere unica de plata in termen;



sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, suprafata parcelei agricole sa fie
de cel putin 0,3 ha, iar in cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor,

arbustilor fructiferi, suprafata parcelei agricole trebuie sa fie de cel putin 0,1 ha si/sau, dupa caz,
sa detina un numar minim de animale, stabilit in conformitate cu prevederile art. 24 alin.(1). Prin
exceptie, pentru schema de sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate in sere si solarii
prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. e) suprafata minima a exploatatiei este de 0,3 ha;


Fermierii persoane fizice care in anul anterior anului depunerii cererii unice de plata au primit plati
directe de peste 5000 euro conform art. 1 alin. (2), trebuie sa fie inregistrati la Oficiul National al
Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau intreprinderi
familiale conform OUG nr. 44/2008, sau ca persoane juridice;



Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de plata in anul anterior depunerii cererii
iar cuantumul estimat al platii depaseste plafonul de 5000 euro, trebuie sa fie inregistrati la Oficiul
National al Registrului Comertului ca persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, sau
intreprinderi familiale conform OUG nr. 44/2008, sau ca persoane juridice, pana la data de 1 iulie a
anului de depunere a cererii. Calculul estimativ al cuantumului platii se stabileste prin ordin al
ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale;



sa declare toate parcelele agricole precum si zonele de interes ecologic care contribuie la
aplicarea practicilor agricole benefice pentru clima si mediu;



sa declare la depunerea cererii unice de plata datele de identificare si de contact actualizate si sa
notifice APIA despre modificarea acestora in termen de 15 zile calendaristice de la modificare;



persoanele juridice trebuie sa notifice APIA in termen de 15 zile calendaristice cu privire la
modificarile aparute in inregistrarile de la Oficiul National al Registrului Comertului privind:
administratorul/administratorii, sediul social, obiectul de activitate;



orice modificare a datelor declarate in cererea unica de plata si in documentele doveditoare
survenita in perioada cuprinsa intre data depunerii cererii si data acordarii platii se comunica in
termen de 15 zile calendaristice, in scris, la APIA;



sa inscrie, sub sanctiunea legii, date reale, complete si perfect valabile in formularul de cerere
unica de plata si in documentele anexate acesteia privind lista suprafetelor si/sau efectivele de
animale;



sa fie de acord ca datele din formularul de cerere unica de plata sa fie introduse in baza de date a
Sistemului Integrat de Administrare si Control, procesate si verificate in vederea calcularii sumelor
de plata si transmise autoritatilor responsabile in vederea elaborarii de studii statistice si de
evaluari economice, in conditiile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si
completarile ulterioare;


sa fie de acord ca datele personale, datele inscrise in cererea unica de plata despre suprafetele si
animalele din exploatatie sa faca obiectul controalelor administrative incrucisate cu bazele de date
ale altor autoritati publice cu competente in gestionarea acestor tipuri de date;



sa respecte normele de ecoconditionalitate stabilite prin legislatia nationala in baza prevederilor
art. 93 si Anexei II la Regulamentul 1306/2013, pe toata suprafata agricola a exploatatiei;



sa prezinte la depunerea cererii unice de plata sau a modificarilor aduse acesteia, documentele
necesare care dovedesc utilizarea legala a terenului agricol, inclusiv a terenurilor care contin zone
de interes ecologic, precum si a animalelor. Aceste documente trebuie sa fie incheiate inaintea
depunerii cererii unice de plata si trebuie sa fie valabile cel putin pana la data de 1 decembrie a
anului de cerere.



sa furnizeze toate informatiile solicitate de APIA in termenele stabilite de aceasta;



sa permita efectuarea controalelor de catre APIA sau de catre alte institutii abilitate in acest sens;



sa marcheze in teren limitele parcelei utilizate, atunci cand este cultivata cu aceeasi cultura cu a
parcelei/parcelelor invecinata/invecinate. In cazul in care sunt identificate neconformitati, daca
limitele parcelelor utilizate in comun nu sunt marcate in teren, fermierii sunt sanctionati proportional
in cazurile de neconformitate privind normele de ecoconditionalitate.



sa identifice, sa declare, sa delimiteze si sa localizeze fara echivoc parcelele agricole in aplicatia
electronica GIS „IPA-ONLINE pusa la dispozitie de catre APIA si sa utilizeze datele cadastrale
disponibile. Incepand cu anul 2018, identificarea si delimitarea tuturor parcelelor agricole se face
obligatoriu pe baza datelor cadastrale.

Modificari / Noutati in Formularul de cerere unica de plata
„Cererea unica de plata” este cererea de ajutor si/sau de sprijin, dupa caz, in cadrul oricareia dintre platile
prevazute sau dintre masurile delegate de dezvoltare rurala din PNDR, pe care fermierul o depune o
singura data pe an la APIA. Noutatile si modificarile includ:



Aplicarea prevederilor legislatiei europene si nationale privind noua PAC;



Actualizarea schemelor de sprijin/masurilor de dezvoltare rurala;



Introducerea conditiei de fermier activ;



Actualizarea Declaratiei de suprafata 2015 (II A);



Introducere Declaratie pentru zonele de interes ecologic 2015 (II B);



Introducere Calcul pondere culturi pentru diversificarea culturilor 2015 (II C);



Introducere Calcul pentru cazul fermelor care beneficiaza implicit pentru schema de Plata
pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;



Actualizarea si completarea angajamentelor si a declaratiilor de eligibilitate;



Actualizarea documentelor atasate pentru Ajutoarele Nationale Tranzitorii si sprijin cuplat;



Actualizarea Instructiunilor de completare a formularului de cerere unica de plata;



Actualizarea nomenclatoarelor de culturi;



Formularul de cerere unica se completeaza integral in aplicatia IPA –online;



Informatiile sunt preluate automat din RF;



Completarea/ tiparirea Formularului de cerere unica se face in functie de schemele
masurile/pachetele pentru care fermierul aplica (este dinamic);



Calcule automatizate in aplicatie IPA care va afisa daca fermierul se incadreaza in categoria de
mic fermier sau fermier activ;



Calcule automatizate in aplicatie IPA pentru respectarea conditiilor pentru Plata pentru practici
agricole benefice pentru clima si mediu;



Simplificarea digitizarii in special in cazurile in care se depaseste limita blocului fizic sau este
creata o suprapunere;



Import automat al parcelei din stratul de control din anul precedent;



Angajamentele si declaratiile (partea fixa) sunt tiparite, completate si semnate.

APIA Gorj

Simplificarea accesarii si derularii Programului National de
Dezvoltare Rurala PNDR 2014 – 2020
Categorie: Fonduri europene agricultura
27 Martie 2015

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a identificat si a aplicat o serie de solutii si
mecanisme procedurale si administrative pentru simplificarea accesarii si derularii Programului
National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), plecand de la nevoile reale ale
beneficiarilor, atat din punct de vedere al nevoilor de finantare, cat si din punct de vedere al
procedurilor de lucru – etapele de depunere, evaluare si selectie a proiectelor de investitii in
agricultura sunt mult mai simplificate decat in PNDR 2007 – 2013.
PNDR 2020 este mai usor de accesat, are reguli de evaluare mai transparente si mai usor de inteles
pentru beneficiari, iar timpul de evaluare si de selectie al proiectelor este considerabil scurtat.
Procesul de simplificare a fost unul complex si a urmarit atat facilitarea accesului potentialilor
beneficiari la fondurile europene nerambursabile acordate prin PNDR 2020, cat si asigurarea
eficientei, echitabilitatii si legalitatii implementarii Programului.
Astfel, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) aplica o serie de elemente si solutii inovative
care asigura o gestionare eficienta si transparenta a fondurilor europene, concomitent cu facilitarea
accesului la finantare. Aceasta facilitare este asigurata prin scurtarea perioadelor de evaluare si selectie

a proiectelor si prin aplicarea de simplificari procedurale si mecanisme utile potentialilor beneficiari
(depunere on-line, baza de date cu preturi de referinta, procedura de achizitii private on-line etc.).

Solutiile si mecanismele
aplicate pentru implementarea PNDR
REDUCEREA NUMARULUI DE DOCUMENTE SOLICITATE
Pentru a facilita depunerea dosarelor de investitii, AFIR a redus numarul de documente pe care
beneficiarii trebuie sa le prezinte, atat in etapa de depunerea a cererii de finantare, cat si in etapa de
implementare a proiectului.
Astfel, s-a redus efectiv numarul documentelor solicitate la depunerea dosarelor, prin
eliminarea anumitor documente, cum ar fi: Raportul asupra utilizarii programelor de finantare
nerambursabila, Certificat ONRC, Certificat de inregistrare, Adeverinta privind numarul de
animale detinute.
Prin protocoalele incheiate, AFIR va verifica o serie de informatii in mod direct, astfel incat solicitantul
nu va mai fi obligat sa depuna adeverinte si certificate, dupa caz.
De exemplu, solicitantii de fonduri europene nu mai trebuie sa prezinte Certificat constatator
emis de Oficiul Registrului Comertului, informatiile fiind verificate direct de catre expertii AFIR
pe site-ul ONRC.
De asemenea, nu se mai solicita Documentul eliberat de catre Circumscriptia Veterinara
(adeverinta eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) din care sa rezulte efectivul de
animale detinut. Aceste informatii vor fi verificate de expertii AFIR in registru ANSVSA.
Numarul documentelor solicitate a scazut si prin faptul ca anumite documente vor fi solicitate la
momentul contractarii si nu la momentul depunerii Cererii de Finantare.
De exemplu: certificate care sa ateste lipsa datoriilor restante fiscale, Acordul de mediu cu
studiu de impact.
Proiectul Tehnic va fi depus la semnarea contractului de finantare, astfel incat beneficiarul nu trebuie sa
mai cheltuiasca bani pentru intocmirea acestuia daca nu are siguranta ca va beneficia de cofinantarea
europeana nerambursabila. Totodata intocmirea Proiectului Tehnic inainte de contract va diminua efortul

de implementare atat din partea AFIR, cat si din partea beneficiarilor, evitandu-se intocmirea de acte
aditionale multiple pentru revizuirea tehnica a proiectului.
Diminuarea numarului documentelor necesare beneficiarilor este valabila si pentru etapele de
implementare a proiectelor.

PROIECTE TIP SI DOCUMENTE STANDARDIZATE DE ATRIBUIRE
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) pune la dispozitia beneficiarilor proiecte model
pentru finantarea anumitor tipuri de investitii realizate prin PNDR 2020, cum ar fi proiecte tip pentru:
Ferma de legume in camp sau Livada de pomi si arbusti fructiferi.
Pentru beneficiarii publici vor fi adoptate documente standardizate de atribuire aplicabile pentru
procedurile de achizitie derulate de beneficiarii PNDR. Scopul acestor documente standardizate este
acela de a stabili conditii corecte si proportionate in raport cu complexitatea contractelor pentru toti
potentialii participanti la procedura de achizitii. Se vor pastra cerintele si factorii de atribuire cu adevarat
relevanti pentru proiect.
Prin aceasta AFIR urmareste limitarea ingradirii nejustificate a participarii agentilor economici la licitatii si,
totodata, obtinerea unor evaluari transparente si obiective a ofertelor.

ELIMINAREA RESTRICTIILOR SUPLIMENTARE FATA DE REGULAMENTELE
EUROPENE
Tot pentru a simplifica si facilita accesarea PNDR 2020, au fost eliminate din Cadrul National de
Implementare (CNI) unele restrictii suplimentare fata de cele ale regulamentelor europene in domeniu.
De exemplu, un beneficiar al PNDR 2020 poate depune un alt proiect pe aceeasi submasura,
cu respectarea conditiilor de eligibilitate, daca nu creeaza artificial conditiile necesare obtinerii
sprijinului si daca proiectele nu formeaza impreuna un flux tehnologic.

DEPUNEREA, EVALUAREA SI SELECTIA PROIECTELOR IN PNDR 2020
Pentru depunerea efectiva a dosarelor cererii de finantare, in functie de linia de finantare accesata,
beneficiarii au la dispozitie atat depunerea on-line, cat si depunerea dosarelor in format tiparit.

In primul rand, vor fi organizate sesiuni anuale continue, cu evaluare lunara. In acest sens, Autoritatea
de Management pentru PNDR din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale stabileste un prag
minim aferent intregii sesiunii, sub care niciun proiect nu se poate finanta, precum si un prag de
calitate pentru selectia proiectelor.
Asadar, pragul minim se stabileste pentru intreaga sesiune, pe cand pragul de calitate este utilizat in
evaluarea proiectelor pe parcursul sesiunii.
Intr-o prima etapa sunt selectate proiectele cu punctaj mai mare sau egal cu nivelul pragului de calitate
stabilit. Proiectele cu punctaj sub pragul de calitate vor ramane in asteptare si vor intra in competitie cu
proiectele depuse in luna urmatoare (la urmatoarea evaluare) care au punctajul mai mare sau egal cu
pragul de calitate aferent lunii respective.
In cadrul etapei de evaluare se verifica eligibilitatea proiectelor. AFIR va analiza cu prioritate proiectele cu
punctaj mai mare sau egal cu pragul de calitate aferent lunii respective. Termenul estimat pentru
evaluarea proiectelor este de 37 de zile lucratoare de la sfarsitul lunii in care au fost depuse respectivele
proiecte. Acest termen se poate majora cu 10 zile lucratoare daca sunt in evaluare proiecte pe doua sau
mai multe sub-masuri.
Selectia proiectelor pentru finantare se va realiza pe baza principiilor si a criteriilor de selectie si vor fi
ierarhizate dupa punctajul obtinut, tinand cont de pragul de calitate lunar. Pentru proiectele cu punctaj
egal se vor aplica criteriile de departajare (ex.: valoarea eligibila a proiectului, tipul investitiei, sector
prioritar, etc.). Totodata, se va tine cont de pragul minim stabilit pentru fiecare submasura, cu incadrare in
alocarea financiara anuala disponibila.
Dupa intocmirea ultimului raport de selectie lunar se va realiza un Raport de regularizare prin care se va
face redistribuirea alocarilor intre domeniile de interventie. Totodata, prin acest Raport se stabileste
finantarea proiectelor eligibile neselectate, situate intre pragul de calitate si pragul minim.
Sistemul de selectie pentru PNDR 2020 prezinta nu doar avantajul de a evita aglomerarea cu
volum mare de proiecte in sistem, ci si, implicit, MICSORAREA TIMPULUI de asteptare de la
depunerea proiectului pana la momentul contractarii.
Sistemul garanteaza FINANTAREA PROIECTELOR DE CALITATE si ofera predictibilitatea
conditiilor de eligibilitate si selectie, prin faptul ca cerintele aferente nu se modifica pe parcursul
unui an de selectie. Mai mult, beneficiarul poate estima momentului selectiei si are la dispozitie o
perioada mai mare de timp pentru realizarea si depunerea proiectului (nu doar o luna).

SIMPLIFICAREA MECANISMULUI DE ACORDARE A AVANSULUI
Un alt avantaj pentru beneficiarii PNDR este simplificarea mecanismului de acordare a avansului, in
sensul acordarii acestuia inca de la prima achizitie avizata de AFIR, atat pentru beneficiarii publici cat si
pentru cei privati.
Astfel, beneficiarul privat poate primi in avans un procent maxim de 50% din valoarea eligibila a
cofinantarii nerambursabile. Avansul poate fi primit numai dupa ce AFIR va acorda avizul favorabil pentru
un dosar de achizitii.
Pentru beneficiarii publici, in cazul in care vor primi avizarea unei singure achizitii din partea AFIR, acestia
pot solicita si primi in avans o suma reprezentand maximum 40% din valoarea eligibila a cofinantarii
nerambursabile conform bugetului indicativ. Avansul de maxim 50% din valoarea eligibila a cofinantarii
nerambursabile va fi acordat doar in cazul avizarii favorabile a tuturor achizitiilor.

MODALITATEA DE DECONTARE A TVA-ULUI PENTRU BENEFICIARII PNDR
O alta facilitate priveste modalitatea de decontare a TVA-ului pentru beneficiarii publici. Acestia pot
solicita decontarea contravalorii TVA fara a avea atasate documentele de plata si extrasele de cont care
sa justifice plata TVA-ului inca de la prima cerere de plata si nu doar la ultima cerere de plata.
Acest principiu se aplica indiferent de numarul transelor de plata.

PLATA LA FACTURA
Totodata, pentru beneficiarii privati se devanseaza decontarea platilor aferente cheltuielilor eligibile, dar
cu respectarea intensitatii contributiei proprii. Astfel, AFIR va putea efectua plata sumelor reprezentand
cheltuielile eligibile aferente contributiei publice a proiectelor numai in baza documentelor justificative de
tip factura.

CREAREA BAZEI DE DATE CU PRETURI DE REFERINTA PENTRU PNDR
Mai mult, procedura de achizitie pentru beneficiarii PNDR a fost simplificata prin crearea Bazei de Date
cu Preturi de Referinta pentru masini, utilaje si echipamente specializate. Baza de date este disponibila

pe site-ul AFIR (www.afir.info) sub forma unei aplicatii web, fiind utilizata deja de beneficiarii PNDR. In
acest moment Baza de date are peste 14.000 de elemente unice, fiind in continuua actualizare si
completare.
Astfel, daca beneficiarul doreste sa achizitioneze un produs care se regaseste in Baza de date cu preturi
de referinta a AFIR, acesta il achizitioneaza direct, fara a mai parcurge procedura de selectie de oferte.
Beneficiarul care urmeaza acest tip de achizitie trebuie sa se asigure ca bunul care urmeaza a fi
cumparat se regaseste in memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevad lucrari de
constructii‐montaj) sau in studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevad lucrari de constructii‐montaj)
depus de beneficiar odata cu proiectul de investitie si ca respecta intocmai cerintele si caracteristicile
tehnice mentionate in aceste documente.
Pentru achizitiile descrise mai sus nu este necesara intocmirea unui dosar pentru avizarea achizitiei.
Toate documentele vor fi prezentate direct la plata, fiind incluse in dosarul cererii de plata.
Acest demers reprezinta o premiera in procesul de implementare a fondurilor europene acordate
pentru agricultura. Pe langa usurarea procesului de achizitie, existenta bazei de date cu preturi de
referinta ajuta beneficiarul inclusiv in stabilirea unui buget cat mai exact al proiectului.

DERULAREA ON-LINE A PROCEDURII DE ACHIZITII PRIVATE
Beneficiarii PNDR pot derula on-line procedura de achizitii private, direct de pe pagina de internet a AFIR
– www.afir.info
Aceasta abordare asigura evitarea aparitiei intarzierilor in derularea contractelor de finantare, precum si
eliminarea unor eventuale contestatii din partea ofertantiilor privind lipsa de transparenta si directionarea
procesului de achizitie de catre beneficiarii PNDR – contestatii care pot duce la blocarea procesului de
achizitie.
Beneficiarul privat va publica pe site-ul AFIR invitatia de participare si dosarul cererii de oferte in format
electronic. De asemenea, ofertantii vor parcurge procedura de inregistrare pe pagina de internet a
Agentiei si, ulterior, vor depune on-line ofertele pentru respectiva procedura de achizitie.
Ca o masura suplimentara de simplificare, numarul minim al ofertelor conforme primite s-a redus
la doua, de la minimum trei cat era stabilit prin procedura anterioara.

Verificarea si avizarea dosarului de achizitii se va face on-line la nivelul OJFIR si CRFIR, prin intermediul
departamentelor de specialitate.
Ulterior, pe site-ul www.afir.info se publica rezultatul procedurii de achizitie (inclusiv notificarile pentru
ofertantii castigatori si necastigatori) si beneficarul va respecta termenul legal pentru depunerea unor
eventuale contestatii. Dupa expirarea acestui termen, beneficiarul va incheia contractul cu ofertantul
declarat castigator si va putea publica pe site solutionarea contestatiilor.

REDUCEREA NUMARULUI DE CONTROALE PE TEREN
Simplificarile in accesarea si implementarea Programului aplicabile beneficiarilor au un echivalent in
reducerea numarului de controale pe teren. Astfel, nu se vor mai efectua vizite pe teren pentru validarea
fiecarei cereri de plata.
Fluxul de verificare a proiectelor se scurteaza – proiectele care contin achizitii simple vor fi verificate
exclusiv la nivelul Oficiilor Judetene ale AFIR, iar cele care includ achizitii complexe vor fi verificate
exclusiv la nivelul Oficiilor Regionale.

EVITAREA RISCURILOR DE CREARE A CONDITIILOR ARTIFICIALE
In urma analizelor efectuate de MADR s-a constatat ca unele dintre criteriile de selectie punctate in
PNDR 2007-2013 erau atinse de catre beneficiari in mod artificial pentru a creste punctajul proiectului.
De exemplu, punctajele suplimentare pentru fermierii cu varsta sub 40 de ani, la data depunerii
proiectului (ex: in cazul Masurii 121 sau 312), puncte suplimentare pentru start-up-uri sau
pentru proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de munca (ex: in
cazul Masurii 312).
O problema in acest sens a creat si criteriul privind inscrierea in forme asociative.
Astfel, toate aceste tipuri de criterii de selectie au fost eliminate, fiind introduse doar criterii de selectie
clare si masurabile.
De exemplu, pentru PNDR 2014-2020, nu mai sunt prioritizati membrii formelor asociative, ci
formele asociative. Se elimina astfel riscul ca fermierii sa se inscrie in asociatii doar pentru a
obtine punctaj suplimentar.

COSTURI SIMPLIFICATE

Tot ca parte a simplificarii procedurilor de lucru in favoarea beneficiarilor este si utilizarea costurilor
simplificate pentru infiintarea si reconversia plantatiilor pomicole, de vita de vie si pentru infrastructura
rutiera in mediul rural.
Impactul direct al acestei masuri este simplificarea implementarii proiectelor prin utilizarea costurilor
standard, asigurandu-se astfel rezonabilitatea preturilor.

