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Cursuri de formare profesională gratuite pentru fermieri
Pentru a veni în sprijinul fermierilor din zona montană, Agenția Națională a Zonei Montane organizează în
perioada următoare, cursuri de formare profesională, gratuit, pentru fermierii care dețin angajamente pentru
Măsura 10 - Agro-mediu și climă, pentru Măsura 11 - Agricultură ecologică, pentru beneficiarii submăsurii 6.1
„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” și ai submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici”, din
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală (PNDR 2014-2020).
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Cursurile de formare profesională pentru beneficiarii Măsurii 10 - Agro-mediu și climă și ai Măsurii 11 Agricultură ecologică vor avea o durată de 24 de ore și vor fi finalizate cu acordarea unui atestat de participare
Cursurile de formare profesională privind
beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri” și ai submăsurii 6.3
„Sprijin pentru dezvoltarea fermei mici” vor avea o
durată de 40 ore și vor fi finalizate cu eliberarea
unui atestat de participare.
Ca noutate privind programele de formare
profesională, în cadrul Agenției Naționale a Zonei
Montane vor fi organizate gratuit cursuri de
formare profesională, destinate operatorilor
economici din cadrul Punctelor gastronomice
locale care vor avea o durată de 24 ore și vor fi
finalizate cu eliberarea unui atestat de participare.
Cursurile destinate acestor beneficiari din zona montană, vor fi susținute fizic sau în sistem online, utilizând
aplicația Skype.
Actele necesare înscrierii la curs sunt următoarele:
-copie carte de identitate (buletin) al beneficiarului;
-copie certificat de naștere al beneficiarului;
-cerere tip;
-fișa fermierului.
Înscrieri și informații suplimentare se pot obține la sediul instituției din str. Runc, nr. 23, Vatra Dornei, județul
Suceava sau la telefon: 0230/375.036. Persoană de contact: consilier principal, Maria CIOCAN-ALUPII,
formare.profesională@azm.gov.ro.

Condiții pentru subvențiile APIA pentru crescătorii de vaci de lapte
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a republicat Ordinul de ministru privind aprobarea criteriilor de
eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăți, după ce acesta a fost retras
recent, în urma analizei memoriilor fundamentate primite de la mai multe asociații ale crescătorilor de bovine
pentru lapte, păstrându-se plafonul maxim de 250 de vaci pentru acordarea sprijinului cuplat zootehnic, SCZ.
Noul proiect vine cu următoarele precizări privind SCZ pentru vacile de lapte:
SCZ pentru vacile de lapte, prevăzut la art. 72 lit.
e), se solicită de către fermierii activi pentru un
efectiv cuprins între 10 și 250 de capete vaci de lapte,
inclusiv, pe beneficiar, cu excepţia celor din UATurile din zona montană definită în anexa 8.2 «Lista
zonelor eligibile M10, M11, M13» a Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală pentru perioada 20142020, aprobat prin Decizia Comisiei C (2015)
3508/26.05.2015, publicată pe site-ul www.madr.ro,
«Informare Măsuri de Mediu şi Climă PNDR 20142020», «Ghid-informativ-MMC-zone eligibile.xlsx»,
pentru care se solicită SCZ pentru un efectiv cuprins între 5 și 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar,
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care nu au beneficiat de schema de sprijin cuplat pentru taurine de carne, în anii anteriori, pe beneficiar, în
exploataţii cu cod ANSVSA, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 5 capete vaci de lapte sau minimum 10 capete vaci de lapte, în
funcție de zonă și maximum 250 de capete vaci de lapte care nu au beneficiat de schema de sprijin cuplat taurine
de carne, în anii anteriori, pe beneficiar, în exploataţii cu cod ANSVSA;
b) vacile de lapte din exploataţia cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCZ îndeplinesc cumulativ
următoarele condiţii:
- să aibă vârsta de maximum 10 ani la data-limită de depunere a cererii unice de plată, fără penalizări;
- să fie înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei, secţiunea principală sau suplimentară;
- să fie menţinute pe o perioadă de reţinere de 6 luni de la data-limită de depunere, fără penalizări a cererii unice
de plată, în exploataţia/exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere;
- efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii
cererii unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de reţinere, potrivit prevederilor art. 53 alin. (4)
paragraful al doilea, lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 639/2014;
c) să aibă încheiat un contract pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de plată,
cu un prim cumpărător şi cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care
producătorul deţine unitate proprie de procesare a laptelui, să deţină copie de pe cel puţin un aviz de însoţire a
mărfii şi de pe o notă de intrare-recepţie care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie de procesare, precum şi
copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare
lapte, sau în cazul vânzărilor directe, să deţină carnetul de comercializare a produselor din sectorul
agricol/dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/factură care să ateste vânzarea laptelui sau
a produselor lactate;
d) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;
e) solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte, beneficiază de SCZ calculat la nivelul a
maximum 250 de capete vaci de lapte.
Prin modificările aduse, MADR vrea să elimine situațiile în care fermierii care nu mai aveau niciun animal în
exploatație primeau în continuare subvențiile pentru numărul de vaci pe care îl aveau în anul 2013.

Au fost aprobate schemele de plăți pentru anii 2021-2022
În data de 24 februarie 2021 a fost adoptată în ședința Guvernului, Ordonanța de Urgență pentru aprobarea
schemelor de plăți și a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022.
Astfel, s-a creat cadrul juridic la nivel național pentru continuarea efectuării de plăți neîntrerupte către fermieri
și alți beneficiari, din fondurile Uniunii Europene, în cuantumul alocat României.
Actul normativ prevede:
 aprobarea schemelor de plăți directe care se aplică în agricultură în anii 2021 și 2022, respectiv schema
de plată unică pe suprafață, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă și
mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri;
 aprobarea ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic;
 determinarea condițiilor specifice de accesare a măsurilor compensatorii din Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, derulate prin APIA, respectiv: M10 - Agromediu și climă, M11Agricultură ecologică și M13 - Plăți care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri
specifice;
 dispoziții generale privind plafoanele pentru plățile directe și ajutoarele naționale tranzitorii;
stabilirea beneficiarilor și a condițiilor care trebuie îndeplinite pentru acordarea plăților în cazul fiecărei
scheme de ajutor/sprijin;
 aprobarea măsurilor pentru care se instituie instrumente de garantare;
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specificarea cazurilor de forță majoră și a modului de notificare a APIA;
reglementarea modului de asigurare în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale a sumelor
necesare plăților directe și ajutoarelor naționale tranzitorii, precum și a condițiilor de efectuare a plăților
către beneficiari.
Impactul bugetar este de aproximativ 3,811 miliarde euro din FEGA și aproximativ 1 miliard euro din FEADR,
fonduri alocate României pentru anii 2021 și 2022, sume ce pot fi accesate de circa 800 de mii de beneficiari ai
schemelor/măsurilor de sprijin.

Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri din Diaspora
Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare în cadrul Măsurii 6 - Dezvoltarea exploataţiilor şi a
întreprinderilor, sub-măsura 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri – diaspora, continuă până la data de 04
mai 2021.
Fondurile disponibile pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sunt de 20.000.000
Euro, pentru tinerii fermieri din diaspora.
Pragul minim de selecție al proiectelor aferente sM 6.1 este de 25 de puncte.
Pragurile de calitate lunare sunt următoarele:
- 70 de puncte (04 ianuarie – 04 februarie)
- 55 de puncte (5 februarie - 4 martie)
- 40 de puncte (5 martie – 4 aprilie)
- 25 de puncte (5 aprilie – 4 mai)
Depunerea Cererilor de finanțare pentru submăsura 6.1 diaspora, se va face on-line pe www.afir.info, conform
precizărilor din Ghidul Solicitantului. Solicitantul trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi
eligibilitate menţionate în Ghidul Solicitantului aferent acestei submăsuri.
Noutatea acestei sesiuni constă în eliminarea unor condiții care trebuiau îndeplinite pentru accesarea
submăsurii, ceea ce conduce la facilitarea accesului tinerilor din diaspora care vor să se instaleze ca tineri fermieri
în zonele rurale și să dezvolte exploatații agricole.

Demararea Campaniei de primire a Cererii Unice de Plată în anul 2021
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură informează că începând cu data de 01 martie 2021, a demarat
Campania de primire a Cererilor Unice de Plată în anului 2021.
Având în vedere că siguranța în contextul pandemiei Covid 19 este extrem de importantă, fermierii vor putea
să-și înregistreze Cererile unice de plată în anul 2021 fără a se prezenta la Centrele județene/locale APIA sau la
Centrul Municipiului Bucureşti, până la data de 15 mai 2021.
Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi
sau judeţe.
APIA va fi alături de fermieri pe tot parcursul Campaniei și va acorda tot sprijinul necesar pentru parcurgerea
cu succes a etapelor necesare pentru accesarea fondurilor europene.
Fermierii își vor actualiza parcelele agricole, elementele ZIE (zone de interes ecologic) și toate informațiile
din cerere, prin accesarea aplicației IPA ONLINE din versiunea internet, conform Manualului de utilizare IPAOnline (accesibil în aplicaţie).
De asemenea, fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe raza căreia dețin terenul, situația înscrierii
în Registrul agricol a terenului și să permită primăriei să transmită la APIA adeverința.
Documentele care fac dovada că terenul agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate înaintea
depunerii Cererii unice de plată şi să fie valabile la data depunerii Cererii.
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Astfel, toate documente care dovedesc că terenul utilizat se află la dispoziția fermierului se transmit electronic
pe adresele de e-mail ale Centrelor APIA ce se regăsesc la link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/centre-judeteneapia.
Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea documentelor aparţine fermierului sau autorităţii care a
emis/atestat aceste documente, după caz.
În cazul în care fermierii deţin animale în exploataţie, au obligația să se asigure că datele acestora sunt
actualizate în Registrul Naţional al Exploataţiilor (medic veterinar concesionar/asociaţie/propriile evidenţe, dacă
sunteţi utilizator SNIIA) și să se adreseze Centrului județean/local al APIA sau Centrului Municipiului Bucureşti
în vederea completării declarației sector zootehnic în aplicația dedicată sectorului zootehnic, înainte de accesarea
IPA Online.
Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea închiderii electronice a cererii și pentru programarea
acestora în vederea semnării Cererii și declarațiilor atașate acesteia.
Înainte de semnarea Cererii unice de plată sector vegetal și zootehnic, se vor verifica încă o dată datele înscrise
și documentația depusă.
În calitate de stat membru al Uniunii Europene, România beneficiază de fonduri europene, prin aplicarea
schemelor de plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de susţinere a
producătorilor agricoli, respectiv:
- schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru
climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul
vegetal și zootehnic,
măsurile
compensatorii
de
dezvoltare rurală: Măsura 10 - Agromediu şi climă, Măsura 11 Agricultura ecologică, Măsura 13 Plăţi pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau alte
constrângeri specifice (PNDR 20142020),
- ajutoarele naţionale tranzitorii
(ANT) care se acordă în sectorul
vegetal şi zootehnic. Potrivit
prevederilor legislaţiei europene şi
naţionale, orice fermier care solicită
plăţi în cadrul schemelor de
plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor
naționale tranzitorii aferente Campaniei 2021, au obligația să respecte normele de ecocondiționalitate, care
cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe
tot pacursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele
neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei).
Sursa: www.apia.org
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Bătrâna – o nestemată a Munților Poiana Ruscă
Comuna Bătrâna din Ținutul pădurenilor se întinde pe o suprafață de 2960 ha, având în componența ei patru
sate: Bătrâna, Fața Roșie, Răchițaua și Piatra. Este un ținut desprins parcă din povești! Casele sunt așezate cu
grijă, într-un decor aparte, înconjurate de liniștea naturii, dând impresia uneori că timpul stă pe loc.
Este una dintre comunele mici ale județului
Hunedoara, fiind considerată una dintre cele mai
bogate zone etnografice din România, aici aflându-se
sate tipice, în mijlocul lor rămânând nealterate portul,
tradițiile, graiul.
Aici se găsește rezervația naturală “Codrii seculari”,
care se întinde pe o suprafață de aproximativ 140 de
hectare, dar și biserica cu hramul “Sfânta Paraschiva”,
ridicată în anul 1780.

Chiar dacă zona oferă un peisaj minunat în orice
anotimp, turiștii vin în număr foarte mic aici, din cauza
drumului neasfaltat, greu de străbătut.
Cu ocazia vizitei pe care Agenția Națională a Zonei
Montane a făcut-o în această frumoasă așezare, prin
reprezentanții de la CRDM Hațeg și ODM Mărișel, s-au
purtat discuții cu domnul Radu Herciu, primar al
Bătrânei încă din anul 2000, fost învățător în sat, cu
privire la principalele problemele cu care se confruntă
comunitatea: depopularea, precum și diminuarea populației tinere, infrastructura deficitară, izolarea față de căile
de comunicație, lipsa unei școli, a unui dispensar sau a unei farmacii. Domnul primar a precizat că pentru
agroturism, zona ar fi perfectă, acest lucru fiind confirmat de toți cei care au trecut pragul frumoasei localități.
Reprezentanții Agenției Naționale a Zonei Montane au lansat câteva propuneri, cu care pot veni, pe termen
scurt, în ajutorul locuitorilor: reabilitarea drumului de acces, achiziționarea unui microbuz școlar, pentru a
transporta elevii la școala din Dobra, dar și pentru a permite reunirea familiilor pe parcursul săptămânii,
desemnarea de către Ministerul Sănătății a unui medic de familie care să se deplaseze săptămânal în Bătrâna
pentru consultul pacienților, înființarea centrelor de asistență comunitară.
Agenția Națională a Zonei Montane va reveni la Bătrâna, dorind să fie sprijin tuturor comunităților aflate în
zona montană defavorizată.
O zonă minunată precum este aceasta, merită să fie promovată, crescând șansele ca ea să devină mai ușor
accesibilă turiștilor.

