INSTITUŢIA PREFECTULUI
JUDEŢUL SUCEAVA

BULETIN
INFORMATIV
AFACERI EUROPENE

NOUTATI
PENTRU BENEFICIARII DE
FONDURI EUROPENE:
Calendarul lansarilor apelurilor de
proiecte pentru POCU, POC si POR

Ministerul Fondurilor Europene, a prezentat
calendarul lansarilor apelurilor de proiecte
pentru POCU, POC si POR pentru anul 2016.
Apeluri in cadrul Programului Operational
Capitalul
Uman
(POCU):
• Masuri de ocupare si formare pentru tinerii
NEETs
–
Martie;
• Masuri in domeniul antreprenoriatului
adresate
tinerilor
–
Martie;
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• Sustinerea antreprenoriatului, inclusiv in
domenii
creative
–
Martie;
• Programe de tip „A doua sansa” – Martie;
• Reducerea fenomenului de parasire timpurie
a
scolii
–
Martie;
• Formare pentru personalul din domeniul
medical si activitati de screening – incepand cu
luna
Martie;
• Reducerea numarului de persoane aflate in
risc de saracie si excluziune sociala (roma si
non-roma)
–
Martie
si
Mai;
• Sustinerea participarii la formare profesionala
initiala
si
continua
–
Iulie;
• Sustinerea participarii la invatamantul tertiar
universitar si non-universitar (burse de studii ) –
Iulie;
• Formare pentru angajati – Septembrie;
• Formare pentru angajati – Septembrie;
• Masuri de ocupare si formare pentru someri,
persoanele din mediul rural si persoanele de
etnie
roma
–
Octombrie;
•
Managementul resurselor umane si
outplacementul – Decembrie;
Apeluri in cadrul Programului Operational
Competitivitate
(POC):
• Actiunea 113 – Secțiunea H – Crearea de
sinergii cu acțiunile de CDI ale programuluicadru ORIZONT 2020 al Uniunii Europene şi
alte programe CDI internaționale – lansare in
primul
trimestru
din
2016
• Actiunile: 111 Secțiunea A – Investiții pentru
departamentele de CD ale intreprinderilor,
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Sectiunea B – Clustere innovative, Sectiunea C
– Proiecte de investiții pentru instituții publice
de CD/Universitati si OS 1.3. Proiect tehnologic
– vor fi lansate ulterior, in cursul anului

localizarea investitiei intr-una dintre categoriile
de regiuni.
„POIIMM va facilita accesul IMM-

In cazul Programului Operational Regional
(POR) se doreste ca aproape intreaga alocare
disponibila (circa 95%) sa fie lansata spre
contractare in anul 2016 prin intermediul a 33
de apeluri de proiecte.

urilor la finantare prin furnizarea de garantii
printr-un instrument care va utiliza resurse
HORIZON 2020, FEI, BEI si FEDR, in
cooperare cu BEI/FEI si cu scopul de a genera

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

imprumuturi aditionale IMM-urilor. Pentru a
spijini cresterea competitivitatii IMM-urilor, in

S-a publicat varianta de lucru a POIMM
Autoritatea de Management pentru

crearea unui sub-portofoliu minim de credite

Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

care corespund criteriilor de eligibilitate

(MDRAP) a publicat varianta de lucru a

HORIZON 2020. POIIMMM va sprijini accesul

Programului Operational Initiativa pentru

IMM-urilor la finantare prin combinarea

IMM-uri (POIMM).

fondurilor FEDR cu cele ale altor programe

2014-2020

cadrul

speciala activitatilor inovative, inclusiv prin

Ministerului

POR

din

implementarea POIIMM se va acorda o atentie

sprijinite din resursele UE” , se arata intr-un
Programul va fi finantat din Fondul

comunicat MDRAP.

European de Dezvoltare Regionala si va acoperi
toate cele 7 regiuni ale tarii, prin intermediul
unei

singure

accesului

la

Axe

prioritare

finantare

–

Sursa: MDRAP

Cresterea

a IMM-urilor din

Romania.

9 milioane de dolari pentru ONG-uri in
cadrul Programului WEB-ONG

Versiunea de lucru prevede acordarea de
credite catre IMM la nivel national, in functie
de cererea acestora, fara obiective regionale.

Asociatia Europa Digitala a lansat
invitatia

la

programul

„WEB-ONG”,

ce

vizeaza proiectarea, dezvoltarea, implementarea
Totodata, in cadrul instrumentului de
garantie neplafonata, platile se vor efectua
numai in cazul in care imprumuturile nu sunt
achitate de catre IMM-uri, in ordinea primirii

si gazduirea paginii de internet gratuite pentru
Organizatiile

Non-Guvernamentale

din

Romania, conform Ordonantei de Guvern nr.
26/2000 prin Masura 201.

cererilor de plata, nefiind conditionate de
2

formularul de 2% personalizat pentru ONG.

Status: ACTIV
Depunere: nespecificat
Grant: 10.000 dolari/ONG

Se va mai oferi, gratuit, in cadrul acestei
platforme, urmatoarele:


alocarea in mod gratuit a unui nume de
domeniu.info;



platforma de administrare cu interfata
intuitiva care permite adaugarea si
modificarea

Obiectivele specifice ale acestui apel sunt:


paginilor/datelor/documentelor/pozelor
foarte usor şi de cstre beneficiar;

cresterea vizibilitatii organzatiilor la
nivel national si international, in vederea



postarea

de

integrarea sistemelor TIC in activitatea

proiecte,

membri,

ONG-urilor;

nelimitat;



Europene;



facilitarea interactiunii si a comunicarii





societatea civila, Guvern, etc.



traducere

materiale

foto-video,

doneaza

etc.,

modul de cautare informatii in intreaga
baza de date a paginii de internet;

intre organizatiile neguvernamentale, si



“modul

automata” in orice limba;

accesarii de Fonduri SEE / Google /



implementarea

modul de comunicare interactiv cu
vizitatorii site-ului, Facebook;

cresterea ratei de absorbtie a tuturor
fondurilor;



numar nelimitat de adrese de mail;

stimularea cooperarii si mobilitatii intre



numar nelimitat de utilizatori (casute de

organizatiile
scopul

neguvernamentale,

modernizarii

si

e-mail);

in

adaptarii

sistemelor de promovare / comunicare.



gaduire pagina de internet, gratuit 10 GB



suport

tehnic

privind

administrarea

paginii de internet
Platforma programului “WEB-ONG”
Criterii de eligibilitate

Prin intermediul acestei platforme, orice
ONG din Romania va avea posibilitatea sa

Pentru fiecare criteriu se va acorda un

creeze, dezvolte si sa implementeze o pagina de

anumit numar de puncte, urmand ca in final,

internet, conform unor planse ce pot fi

ONG-urile ce acumuleaza un minim de 40 de

consultate aici. De asemenea se va putea aplica

puncte

la Google AdGrants, Paypal Donate sau

beneficiarilor acestui program.

sa

se

incadreze

in

categoria
3



organizatia

este

constituita

conform

Digitala cu mentiunea : „Comisia de
selectie a proiectelor Masura 201”

Ordonanței de Guvern nr. 26/2000 – 20

Termene finale

puncte;


organizatia nu detine o pagina de internet

•

oficiala – 20 puncte;


acceptare vor fi aprobate dupa criteriul

organizatia detine un cont bancar in lei –
20 puncte;



persoana

“primul venit, primul servit”;
•

responsabila

dosarele care insumeaza punctajul de

in

vederea

Modalitatea de aplicare

va

fi

comunicat

catre

organizatie in 5 zile de la data primirii

implementarii Masurii 201 are studii
superioare – 20 puncte.

raspunsul

dosarului;
•

termen de implementare program: 60 de
zile de la data aprobarii dosarului

Pentru inceput, fiecare ONG trebuie sa obtina

Numar de proiecte disponibile: 2400 la

statut de membru al Asociatiei Europa Digitala,

nivel national (distribuite egal pe cele 8

urmand sa expdieze documentele enumerate

microregiuni de dezvoltare), conform Masurii

mai jos si sa actite cotizatia de membru in

201 adoptata de Europa Digitala.

valoare de 30 RON/luna.
Pentru anul 2016 a fost alocat un fond de 9
Fiecare dosar va contine :

milioane de dolari in Granturi Google, pentru
promovarea organizatiilor in mediul online.

•

Formular de aplicare (Formular tip ED
12);

•

Formular de adeziune membru Asociatia
Europa Digitala (Document tip ED 14);

•

OPIS (Formular tip ED 13);

•

copie certificat de inscriere a persoanei

Sursa: Europadigitala.ro

Ministerul Culturii anunta lansarea unei
linii de finantare pentru Industriile si
Comunitatile Creative

juridice fara scop patrimonial;
•

Curriculum Vitae (persoana delegata
pentru implementarea Programului)

**Dosarul va fi trimis prin Posta recomandat, in
doua exemplare la urmatoarea adresa:


Str. Donath nr. 114/8 Cluj Napoca,
Cluj,
400293 Asociatia
Europa

Ministerul

Culturii

intentioneaza sa lanseze in anul 2016 doua
sesiuni de selectie pentru finantarea de
proiecte in domeniul Industrii si Comunitati
Creative. In acest sens, Ministerul Culturii
4

initiaza procedura de selectie prin Programul

resursele umane creative locale, in functie de

CultIN.

valoarea lor si de industriile culturale si creative
dominante pentru un oras sau o regiune anume.

Industriile Creative sunt acele sectoare
ale creatiei si dezvoltarii tehnologice ce

In acest sens, Ministerul Culturii se

genereaza profit si care regandesc cultura ca un

angajeaza in a organiza doua sesiuni de selectie

motor al dezvoltarii regionale si nationale:

pentru

arhitectura, mestesuguri, design (e.g. grafic,

conformitate cu noua directie strategica, in

vestimentar, de produs), media digitale (e.g.

limita

dezvoltare software, web design, aplicatii

metodologice vor fi anuntate pana la data de 1

mobile, dezvoltare jocuri web), film, radio, TV

martie 2016.

finantarea

a

nerambursabila

500.000

lei

fiecare.

in

Normele

(e.g. productie video).
De asemenea, Ministerul Culturii va
Acest program are ca principal obiectiv

sustine o serie de proiecte considerate prioritare

stimularea si motivarea comunitatii creative

pe plan national si international din urmatoarele

pentru a genera initiative si produse competitive

categorii:

cu valoare de crestere economica (economie

• Proiecte Consolidate – Proiecte Culturale cu

creativa) si de coeziune sociala in orasele si

caracter unic, dezvoltate in timp, care si-au

regiunile tarii.

dovedit

importanta

pe

plan

national

si

international.
Sectorul

industriilor

creative

este

relevant atat pentru capitalul cultural cat si
pentru capacitatea de a genera profitabilitate la
nivel national, contribuind la dezvoltarea
sectorului

independent

si

public.

Astfel,

Programul CultIN, in latura sa dedicata
industriilor creative, va fi axat pe sprijinirea

• Proiecte ale Uniunilor de Creatie – Proiecte
considerate prioritare de catre Uniunile de
Creatie.
• Proiecte

ale

Minoritatilor.

• Proiecte autonome ale Institutiilor din
Subordine, a caror reprezentativitate nationala
si internationala este incontestabila.

acelor actiuni care vor aduce beneficii in
regiunile Romaniei in care acest concept este

Lista proiectelor considerate prioritare

mai putin prezent si care vor determina

pentru perioada 1 martie – 30 august 2016 va

dezvoltarea huburilor si clusterelor creative si a

fi anuntata la data de 1 martie 2016.

polilor de competitivitate regionala. Se va pune
un accent deosebit pe proiectele care valorifica

Sursa: Ministerul Culturii
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emisiilor poluante si adaptarea la efectele

PNDR 2014 – 2020: Masuri de mediu

schimbarilor climatice).

si clima

Unele pachete ale Masurii 214 (Pachetul
1 – terenuri agricole cu inalta valoare naturala si
Pachetul 2 – practici agricole traditionale) au ca
obiectiv mentinerea terenurilor agricole cu
inalta valoare naturala (HNV) si promovarea
practicilor agricole traditionale aplicate pe
terenurile HNV.
Pentru perioada de programare 2014-

Incepand cu anul 2007, Romania a
beneficiat de sprijin in cadrul Politicii Agricole
Comune (PAC) a UE pentru dezvoltarea rurala,
cu scopul cresterii competitivitatii sectorului
agro-alimentar
activitatilor

in

si

forestier,

spatiul

diversificarea

rural

si

scaderea

dependentei populatiei de activitatile agricole,
precum si pentru imbunatatirea mediului si a

2020

Romania

a

fost

implementata,

incepand cu anul 2008, Masura 214 – Plati de

pierderilor

care
de

un

accent

deosebit

pe

promovarea utilizarii eficiente a resurselor,
precum si pe cresterea inteligenta, durabila si
favorabila incluziunii in agricultura si zonele
rurale, in concordanta cu obiectivele stabilite
prin

Strategia

instrumentele

Europa
puse

la

2020.

Unul

dispozitia

din

Statelor

Membre pentru atingerea acestor obiective este

10)

agro-mediu,

pus

noua masura de agro-mediu si clima (Masura

spatiului rural.
In

s-a

vizeaza

venituri

si

a

PNDR

2014-2020,

aceasta

fiind

implementata in Romania incepand cu anul
2015.

compensarea
a

cheltuielilor

suplimentare inregistrate de fermierii care
adopta in mod voluntar practici agricole
extensive, cu impact redus asupra mediului, in
scopul mentinerii valorii de mediu ridicate a
terenurilor agricole (protectia biodiversitatii,
protectia apei, protectia solului, reducerea

Pentru evaluarea impactului platilor de
agro-mediu si clima in Romania, MADR prin
DGDR – AM PNDR a implementat pe
parcursul anului 2015 un proiect finantat prin
componenta de Asistenta Tehnica a PNDR, cu
scopul stabilirii nivelului de referinta din
perspectiva evaluarii starii de conservare a
pajistilor permanente situate in zonele eligibile
6

pentru

pachetele

masurii

de

agro-mediu,

suprafetele de pajisti detinute. In aceasta

aplicabile pe terenurile agricole cu categoria de

brosura este prezentat succint conceptul de

folosinta pajisti permanente.

inalta valoare naturala a terenurilor agricole,
precum si o descriere a tipurilor de habitate de

Astfel, prin monitorizari ulterioare care
vor fi realizate pe perioada de implementare a
masurilor de mediu finantate prin FEADR va
putea fi analizata evolutia starii de conservare a
pajistilor permanente situate in zonele eligibile
pentru pachetele masurii de agro-mediu, bazata

pajisti din perspectiva diversitatii floristice.
Brosura cuprinde si informatii referitoare la
descrierea, distributia (in functie de conditiile
de relief si clima) si specificitatea unor specii
comune de plante, din perspectiva valorii de
mediu pe care acestea o indica.

pe o analiza a evolutiei speciilor de plante
specifice pajistilor cu inalta valoare naturala din
Romania.

Brosura continand speciile de plante
utilizate ca indicatori de management al
pajistilor,

Unul

din

rezultatele

implementarii

studiului amintit anterior a constat in elaborarea
si

publicarea

beneficiarilor

unor

brosuri

adresate

platilor

de

agro-mediu

atat
si

utilizatorilor de pajisti permanente situate in
zonele cu inalta valoare naturala, cat si
functionarilor din cadrul institutiilor implicate
in implementarea masurilor de mediu si clima
(APIA si AFIR) care verifica respectarea
cerintelor prevazute de aceste masuri ale PNDR
2014-2020.

asigura

atat

sprijinul

pentru

beneficiarii masurilor de mediu si clima pentru
realizarea unei auto-evaluari a gradului in care
practicile agricole adoptate in cadrul fermei
raspund obiectivelor de mediu urmarite, cat si
sprijinirea functionarilor din cadrul institutiilor
implicate

in

verificarea

respectarii

angajamentelor deschise in cadrul acestor
masuri sa valideze prin metode alternative
orientate catre rezultat constatarile rezultate in
cadrul controalelor efectuate pe teren. Pentru
aceasta, brosura contine o descriere succinta a

Astfel, brosura continand speciile de

conceptului de inalta valoare naturala, dar si o

plante indicatoare pentru pajistile cu valoare

prezentare a speciilor care pot fi utilizate ca

naturala ridicata, vine in sprijinul utilizatorilor

indicatori

de pajisti permanente cu scopul evaluarii valorii

management aplicat pe pajistile permanente, cu

de mediu a acestor suprafete, dar si cu scopul

accent pe descrierea speciilor, distributia in

stabilirii

functie de conditiile de relief si clima, dar si pe

oportunitatii

deschiderii

unor

angajamente de agro-mediu si clima pe

toleranta

pentur

acestora

management

stabilirea

la

(cosit,

diferite
pasunat,

tipului

moduri

de

de

utilizarea
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ingrasamintelor

sau

a

amendamentelor,

specificitatea pe terenuri utilizate intensiv sau
extensiv, etc.).

actorii din lantul de aprovizionare in sectoarele
agricol si pomicol”

Sursa: MADR

Sursa: AFIR
PNDR: Noi Ghiduri ale Solicitantului in
consultare publica

PNDR: Submasurile ”Instalarea tinerilor
fermieri” si ”Sprijin pentru dezvoltarea
fermelor mici” se deschid la sfarsitul lunii
martie

Agentia

pentru

Finantarea

Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat noi
Ghiduri consultative pentru submasurile de
finantare din cadrul PNDR ce urmeaza a fi
lansate in sesiunea 2016.

perioada de programare a anului 2016 vor fi 6.1
”Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”
si 6.3 ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor

despre:

mici”. Acestea urmand sa fie lansate la sfarsitul

Submasura 4.1a „Investitii in exploatatii

lunii martie, potrivit directorului general al

Este
•

Primele masuri cu care se va deschide

vorba

pomicole”

Agentiei de Finantare a Investitiilor Rurale

• Submasura 4.2a „Investitii in procesarea/

(AFIR), Andras Szakal.

marketingul produselor din sectorul pomicol”
• Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de
activitati
•

neagricole

in

zone

rurale”

Submasura 6.4 „Sprijin in crearea si

dezvoltarea

de

activitati

neagricole”

• Submasurile 16.4 si 16.4a „Sprijin acordat
pentru cooperare orizontala si verticala intre

„Se pune problema cand vor fi lansate
noi masuri de finantare pentru anul 2016
pentru cele care au fost deja lansate de anul
trecut, dar si pentru masurile care vor fi lansate
pentru prima data anul acesta. Vizavi de cele
noi avem o mica problema pe care eu cred ca o
rezolvam in perioada urmatoare, in sensul de a
8

rezolva soft-ul AFIR-ului pentru ca masurile

calendar bun, putem sa ne tinem de acest

noi trebuiesc create pe o noua platforma. In

calendar”.

schimb cele care au fost lansate in 2015, cred
Sursa: agrointel.ro

ca la sfarsitul lunii martie, inceputul lunii
aprilie, foarte multe din aceste masuri vor fi
lansate. Probabil ca vom incepe la sfarsitul
lunii martie cu masura 6.1”Sprijin pentru

Conditiile pe care trebuie sa le

instalarea tinerilor fermieri” si 6.3”Sprijin

indeplineasca fermierii pentru a primi

pentru dezvoltarea fermelor mici” pentru ca

subventii in 2016

aici este cererea cea mai mare”, a declarat
Andras Szakal, directorul general al AFIR, in
cadrul Conferintei „Agricultura Competitiva in
2016” organizata de saptamanalul Capital.
De asemenea, directorul general de la
AFIR a tinut sa precizeze ca o parte din ghiduri
au implementate simplificari, iar la celelalte,
simplificarile urmeaza sa fie facute.

Ministerul Agriculturii a lansat in

„Ghidurile sunt deja in consultare, pe
site-ul AFIR-ului astfel incat eu cred ca la
mijlocul lunii martie acestea vor fi intr-o forma
definitiva, urmand ca la sfarsitul lunii sa
lansam

aceste

4.1”Investitii

masuri.
in

Celelalte

exploatatii

masuri

agricole”,

4.2”Sprijin pentru investitii in prelucrarea/
comercializarea si/ sau dezvoltarea de produse
agricole”,

4.1

a”Investitii

in

dezbatere publica o serie de modificari privind
subventiile agricole pentru anul de cerere
2016.

Se

incearca

o

simplificare

a

procedurilor, respectand insa mai departe
cateva reguli stricte impuse de Comisia
Europeana care doreste ca banii sa fie acordati
producatorilor care fac agricultura si, implicit,
performanta.

exploatatii

1. Identificarea fara echivoc ramane de

pomicole”, 4.2 a ”Investitii in procesarea/

baza, deocamdata, asteptandu-se un raspuns de

marketingul produselor din sectorul pomicol”,

la Bruxelles privind eliminarea tolerantei la

7.2 ”Investitii in crearea si modernizarea

declarare de doar 75 de centimetri. Totodata,

infrastructurii de baza la scara mica” le vom

Liga Asociatiilor Producatorilor Agricoli din

lansa la inceputul lunii aprilie. Cred ca este un

Romania a cerut ca anul acesta sa nu mai aiba
9

batai de cap cu un tabel interminabil in care

2015 si ultima zi inainte de data inceperii

trebuia sa treaca fiecare parcela identificata in

depunerii cererii unice in anul 2016. Pentru a

sistemul informatic furnizat de APIA. Astfel,

intra la plata, acesti fermieri trebuie sa detina un

fermierii nu mai trebuie sa aduca la APIA copia

efectiv minimum de 3 capete bovine cu varsta

filelor cu datele din Registrul Agricol. Fiecare

de minimum 16 luni la data ultimei zile inainte

parcela, conform inscrisurile din Registrul

de data inceperii depunerii cererii unice pentru

agricol va fi trecuta de autoritatile locale intr-un

anul in curs inregistrate in RNE. Totodata, la

tabel inclus in adeverinta pe care fermierii o vor

data

ridica de la Primarie si o vor depune la APIA o

inregistrata in RNE in care exista cel putin un

data cu documentele ramase obligatorii – cele

animal identificat si inregistrat in conformitate

prin care se face dovada utilizarii suprafetei

cu legislatia sanitara veterinara in vigoare din

agricole.

speciile bovine, ovine, caprine si/sau suine.

solicitarii

ANTZ exploatatia sa fie

2. Pentru prima data, fermierii vor fi

4. Toti fermierii care solicita Ajutorul

notificati din timp daca exista nereguli la

National Tranzitoriu pentru Zootehnie (ANTZ)

declararea

trebuie sa prezinte adeverinta emisa de catre

controale

suprafetelor
preliminare.

prin
Este

asa-numitele
vorba

despre

medicul

veterinar

de

libera

practica

rezultatele controalelor incrucisate preliminare

imputernicit, care atesta ca efectivul de animale

care, din acest an, se notifica fermierului de

existent in exploatatia cu cod ANSVSA, la data

catre

zile

emiterii adeverintei, identificat si inregistrat in

calendaristice de la data limita de depunere a

RNE, este cuprins in Programul actiunilor de

cererii unice de plata. In termen de maxim 35

supraveghere, prevenire, control si eradicare a

de zile calendaristice dupa data limita a

bolilor la animale, a celor transmisibile de la

depunerii cererii unice de plata fermierul

animale la om, protectia animalelor si protectia

notificat de APIA poate modifica cererea unica

mediului, de identificare si inregistrare a

de plata in aplicatia IPA online.

bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor.

APIA

in

termen

de

26

de

3. Crescatorii de bovine care au infiintat

5. Dreptul de a incasa ANTZ pentru vaci

exploatatii dupa 31 ianuarie 2013 intra, de anul

poate fi transferat. Dreptul la prima obtinut in

aceasta,

National

anii anteriori, pentru schema decuplata de

Tranzitoriu. Mai exact, pentru anul 2016, prin

productie, specia bovine poate fi cedat pe baza

exceptie, este vorba despre exploatatiile noi

unei

infiintate in perioada cuprinsa intre 1 aprilie

cesionarul sa detina o exploatatie cu cod

la

plata

Ajutorului

declaratii

notariale,

cu

conditia

ca
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ANSVSA, la data solicitarii, in care sa existe

Legii 566/2004, se inregistreaza la Registrul

cel putin un animal identificat si inregistrat, in

Comertului”, declara la inceputul acestui an

conformitate cu legislatia sanitar-veterinara in

directorul executiv al APIA Mures, Ovidiu

vigoare, din speciile bovine, ovine, caprine

Savasca, pentru publicatia Zi de Zi. Tot in

si/sau suine.

aceasta categorie de modificare a cererii unice
este aceea ca formele asociative de proprietate

6. Fermierii al caror teren face obiectul
suprapunerilor au un termen clar de 30 de zile
de la notificarea primita de la APIA pentru a
rezolva amiabil cine va incasa subventia. In
cazul in care agricultorii nu ajung la o
intelegere si nu exista o decizie judecatoreasca
in acest sens, acea bucata de teren se va

asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasuni
etc nu mai trebuie sa prezinte hotararea adunarii
generale

a

asociatiilor

privind

utilizarea

fondurilor. Motivatia? Formele asociative au un
statut bine determinat prin care asociatiile au
desemnat in consiliul de administratie si un
presedinte cu atributii legale clare.

considera ca nu este eligibila pentru plata.
9. Crescatorii de bovine si de ovine sunt
7. Incepand din acest an, pentru a
beneficia de sprijinul cuplat, fermierii sunt
obligati sa faca dovada ca au folosit samanta
certificata la infiintarea culturilor.

eligibili de anul acesta la sprijinul cuplat doar
pentru

animalele

inscrise

in

Registrul

Genealogic. Cum bugetul alocat pentru acest
sprijin cuplat de productie este fix, aceasta

8. Asociatiile crescatorilor de animale

modificare ar putea conduce, cu acordul

vor fi obligate sa se transforme in grupuri de

Comisiei Europene, la o plata mai mare pe cap

producatori sau cooperative agricole pentru a

de animal, avand in vedere ca nu toti crescatorii

incasa anula cesta subventiile pentru pajisti si

si-au inscris animalele. Sprijinul cuplat ramane

pasuni. „Consider ca va avea un impact ce nu

sa fie platit crescatorilor de bovine cu cel putin

trebuie neglijat si ma refer concret la

10 capete si un efectiv de cel mult 250 de

prevederile

ca

animale eligibile, in timp ce la oieri, se iau in

Asociatiile Crescatorilor de Animale infiintate

calcul minim 150 de ovine si cel mult 600. De

in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului

precizat ca Federatia Romovis a cerut MADR

nr. 26/2000 se vor transforma in grupuri de

ca pragul de jos sa fie actualizat la 100 de

producatori sau cooperative agricole, in cazul

capete de ovine pentru sprijinul cuplat.

concesionarii

care

sau

mentioneaza

inchirierii

faptul

de

pajisti

permanente. Cooperativele Agricole, conform

10. Depunerea cererilor unice de plata va
incepe anul acesta din data de 1 martie, asa cum
11

prevede Regulamentul european. Romania nu

ca pentru sectorul de lapte sa se plateasca

mai poate amana deschiderea sesiunii si, mai

8.773.154 euro.

important, inchiderea campaniei de depunere
In sectorul laptelui si produselor lactate,

fara penalizari in termenul legal, adica pana pe
15 mai. Cererile se vor mai putea depune apoi,
in termen de 25 de zile, cu o reducere de 1%
pentru fiecare zi lucratoare a sumelor la care
fermierul ar fi avut dreptul daca cererea unica
de plata s-ar fi depus pana la 15 mai.

echivalentul in lei se acorda producatorilor de
lapte care indeplinesc cumulativ urmatoarele
conditii:
a) sunt inscrisi in sistemul cotelor de lapte la
APIA, prin Compartimentul de administrare a
cotelor de lapte, ca producatori cu cote de

Sursa: www.agrointel.ro

livrari pentru anul de cota 2014-2015, respectiv
detin cota de livrari la data de 31 martie 2015;
b) sunt in activitate, respectiv au incheiat un

Subventii de pana la 2.900 de euro pentru

contract pe o perioada de minimum 6 luni,

crescatorii de vaci de lapte

valabil la data depunerii solicitarii, cu un prim –
cumparator, si detin cel putin un document
fiscal care sa ateste livrarea laptelui, aferent
contractului;
c) productia de lapte livrata pe beneficiar este
de minimum 5 tone lapte in anul de cota 20142015.

Beneficiaza de ajutorul financiar si
Crescatorii de vaci de lapte, dar si cei

producatorii agricoli care, pe parcursul anului

de porci, primesc in acest an o subventie

de cota 2014/2015 si pana la data solicitarii

speciala, achitata de Agentia de Plati si

acestuia, au intrat in posesia exploatatiilor prin:

Interventie pentru Agricultura (APIA) dintr-un

a)

sprijin de 11,1 milioane de euro alocat

b) transfer definitiv intre rude de gradul I sau

Romaniei pentru a atenua efectele crizei cauzate

intre soti, transferul definitiv prin trecerea de la

de embargoul rusesc. Ministerul agriculturii a

o forma de organizare la alta, prin fuziunea sau

publicat in dezbatere publica documentul cu

divizarea exploatatiilor persoanelor juridice,

transferul

definitiv

al

exploatatiei;

criteriile dupa care se vor imparti banii, urmand
12

prin

fuziunea

unor

exploatatii

apartinand

aceluiasi proprietar, dupa caz.

c) documente care atesta transferurile in cazul
in care nu au fost depuse la APIA.

Suma cuvenita fiecarui producator, in

Sursa: www.agrointel.ro

cazul ajutorului financiar se calculeaza de catre
APIA conform cantitatii de lapte livrata in anul
de cota 2014-2015, pe baza urmatoarei grile:
a) 240 euro/beneficiar pentru producatorul care
a livrat o cantitate de lapte cuprinsa intre 5 tone
inclusiv

si

20

tone

inclusiv;

b) 12 euro/tona pentru producatorul care a livrat
o cantitate de lapte mai mare de 20 tone si pana
la

200

tone

inclusiv;

c) 2900 euro/beneficiar pentru producatorul
care a livrat o cantitate de lapte mai mare de
200

tone.

Pentru obtinerea ajutoarelor financiare,
producatorii agricoli depun cererea la centrul
judetean al A.P.I.A, insotita de documente
specifice, pana la data de 15 martie 2016.

Documentele specifice care insotesc
cererea pentru acordarea ajutorului financiar
sunt

urmatoarele:

a) copia contractului incheiat pe o perioada de
minimum 6 luni, valabil la data depunerii
solicitarii,

cu

un

prim

–

cumparator,

b) cel putin un document fiscal care sa ateste
livrarea

laptelui,

aferent

contractului.
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