MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

AJUTORUL SPECIFIC

PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII PRODUSELOR AGRICOLE

ÎN SECTORUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Octombrie 2014
Bucureşti
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Sursa de finanţare
Bugetul ajutorului specific se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), iar
temporar se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MADR.
Ajutorul specific se acordă sub formă de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor din
producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, se
află în perioada de trecere de la agricultură convenţională la agricultura ecologică – perioadă
numită în conversie.
Ajutorul specific se acordă numai pentru perioadele de conversie pentru fiecare categorie de
producţie vegetală, creşterea animalelor sau apicultură şi nu se acordă în cazul repetării anului
de conversie/prelungirii perioadei de conversie.

Beneficiarii ajutorului specific
- producători agricoli - persoane fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor O.U.G. nr.
44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările ulterioare, active,
înregistrate în fiecare an în sistemul de agricultură ecologică şi care se află sub contract cu un
organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene / aprobat de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Cererea de solicitare a ajutorului specific
Beneficiarii pot depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o
exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră
sau numai pentru o exploataţie din apicultură.
Beneficiarii completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul APIA
judeţean / al municipiului Bucureşti, pe a cărui rază teritorială se află exploataţia, însoţită de
documentele prevăzute în HG nr. 759/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Termenul de depunere
Cererile de plată pentru ajutorul specific în sectorul de agricultură ecologică se depun până la
data de
28 noiembrie 2014
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Condiţii de eligibilitate
Generale:
1. să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, la Ministerul
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţiile Agricole şi de Dezvoltare Rurală ca
producători în agricultura ecologică;
2. să se află în perioada de conversie;
3. să aibă încheiat un contract cu un organism de inspecţie şi certificare, organism aprobat de
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;
4. să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o durată de 5 ani.
În afara condiţiilor de eligibilitate menţionate mai sus, în funcţie de domeniul de certificare,
beneficiarii trebuie să îndeplinească şi următoarele condiţii specifice de eligibilitate:
Specifice:
Pentru producţia vegetală
a) să aibă în folosinţă suprafeţe agricole de cel puţin 0,30 ha ocupate cu culturi anuale, culturi
perene sau păşuni şi fâneţe permanente;
b) să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29, alin (1) din Regulamentul
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor
ecologice, precum şi de abrogare a Reg. (CEE) nr. 2092/91, al cărui model este prezentat la
Anexa XII a Reg. (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr.
834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în
ceea ce priveşte producţia ecologică etichetarea şi controlul, care poate fi denumit şi certificat
de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se
menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura şi suprafaţa,
emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul.
Pentru producţia animalieră din speciile: păsări, bovine şi ovine/caprine
- să deţină un document justificativ, în conformitate cu art. 29, alin (1) din Regulamentul
(CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor
ecologice, precum şi de abrogare a Reg. (CEE) nr. 2092/91, al cărui model este prezentat la
anexa XII a Reg. (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. (CE) nr.
834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în
ceea ce priveşte producţia ecologică etichetarea şi controlul, care poate fi denumit şi certificat
de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se
menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi numărul de animale, emis
producătorului de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul.
Pentru producţia animalieră în sectorul apicol - să deţină un document justificativ, în
conformitate cu art. 29, alin (1) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind
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producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Reg. (CEE)
nr. 2092/91, al cărui model este prezentat la Anexa XII a Reg. (CE) nr. 889/2008 de stabilire a
normelor de aplicare a Reg. (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi
etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică etichetarea şi
controlul, care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de
confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1 şi
numărul de familii de albine, emis producătorului de organismul de inspecţie şi certificare
cu care a încheiat contractul.

Controlul la faţa locului se efectuează începând cu data de
29 decembrie 2014

Cuantumul ajutorului specific
Producţie vegetală: culturi anuale, culturi perene, păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) în
conversie:
Categoria
1
2
3
4
5

Plata anuală suplimentară
maximă/exploataţie (€)
1500
2300
2900
3400
3800

Dimensiunea
exploataţiei
0,30-5 ha
5,1-20 ha
21-50 ha
51-100 ha
Peste 100 ha

Creşterea animalelor în conversie
1. Păsări
Categoria
1
2

Dimensiunea
exploataţiei
Sub 500 capete
Peste 500 capete

Plata anuală suplimentară
maximă/exploataţie (€)
1500
3000

Categoria
1
2

Dimensiunea
exploataţiei
Sub 20 capete
Peste 20 capete

Plata anuală suplimentară
maximă/exploataţie (€)
800
2000

2. Bovine
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3. Ovine / caprine
Categoria
1
2
3

Dimensiunea
exploataţiei
Sub 20 capete
21-100 capete
Peste 100 capete

Plata anuală suplimentară
maximă/exploataţie (€)
500
1500
3500

Categoria
1
2
3

Dimensiunea
exploataţiei
1 – 50 familii
51-100 familii
Peste 101 familii

Plata anuală suplimentară
maximă/exploataţie (€)
750
850
950

4. Apicultură

Plafonul total alocat pentru plăţile anuale suplimentare
Sectoarele pentru care se acordă sprijin Plafon alocat anual(€)
Producţia vegetală
5.798.000
Producţia animalieră
1.300.000
Total
7.098.000

Cuantumul plăţii anuale suplimentare pe exploataţie se calculează după finalizarea
verificărilor prin raportarea plafoanelor alocate la numărul beneficiarilor eligibili pentru
fiecare dimensiune a exploataţiei din producţia vegetală şi animalieră, în limita plăţii anuale
suplimentare maxime/exploataţie.
În cazul în care plafonul solicitat depăşeşte plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală
suplimentară maximă/exploataţie se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate
categoriile de dimensiune a exploataţiei ale sectorului respectiv.
În situaţia în care, având în vedere plafoanele maxime alocate pe fiecare categorie,
beneficiarii dintr-o anumită categorie, atât din producţia vegetală, cât şi din producţia
animalieră şi apicultură, nu utilizează în totalitate plafonul alocat anual pe această categorie,
diferenţa se redistribuie la celelalte categorii.
Plata ajutorului specific se efectuează până la data de
30 iunie 2015
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Reducerile şi excluderile de la plată
se aplică în conformitate cu prevederile OMADR nr. 17/2011, cu modificările şi completările
ulterioare.
Beneficiarilor li se pot aplica reduceri şi excluderi de la plată pe toată perioada
angajamentului de menţinere în sistemul de agricultură ecologică (5 ani), în limita perioadei
de acordare a ajutorului specific, precum şi pentru neîndeplinirea uneia sau mai multor
condiţii de eligibilitate.

Excluderile de la plată se aplică în următoarele cazuri:
1. depunerea cu întârziere a cererii de plată, după data-limită de depunere;
2. depunerea cererilor de plată pentru exploataţiile care nu sunt în perioada de conversie
la agricultura ecologică (fie sunt ecologice, fie tradiţionale);
3. depunerea mai multor cereri pentru solicitarea ajutorului specific - începând cu a doua
cerere depusă în ordine cronologică;
4. suprafaţa totală exploatată este mai mică de 0,3 ha (numai pentru producţia vegetala);
5. nu există fişă de înregistrare la MADR prin DADR pentru anul 2014;
6. nu deţine contract cu organismul de inspecţie şi certificare;
7. nu deţine certificat de conversie/certificat de confirmare a conversiei/master certificat;
8. refuză controlul la faţa locului;
9. în cazul în care diferenţa dintre suprafaţa determinată şi suprafaţa solicitată sau
numărul de animale/ păsări/familii de albine determinat şi numărul de
animale/păsări/familii de albine solicitat este mai mare de 20%.
10. pentru păşuni permanente:


deţine animale, dar nu sunt în fişa de la MADR prin DADR;



nu deţine animale – nu are contract/facturi pentru livrare furaje şi/sau fişa
producătorului căruia îi livrează furaje.
Exemplu: suprafaţa solicitată=100 ha;
suprafaţă determinată = 80 ha;
% diferenţă= (100-80)/80*100=25% se exclude de la plată.

11. structura culturilor ori speciile nu coincid integral (solicită cultura perenă şi are cultură
anuală/ solicită bovine şi are familii de albine).
Exemplu:
a. solicită 100 ha păşune şi are 90 ha păşune şi 10 ha grâu, atunci poate lua ajutor
pentru 90 ha cu penalităţile respective.
b. solicită 100 ha păşune şi are 100 ha grâu, atunci se exclude de la plată.
12. nu prezintă raportul de inspecţie şi certificare la controlul la faţa locului.
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Reducerea sumei de plată
se aplică în următoarele cazuri:
1) documentele care fac dovada folosinţei terenului atestă o suprafaţă mai mică decât
suprafaţa pentru care se solicită ajutorul specific;
2) suprafaţa/numărul de animale/păsări/familii de albine pentru care organismul de inspecţie
şi certificare a emis certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a
conversiei este mai mic(-ă) decât suprafaţa/numărul de animale/păsări/familii de albine pentru
care se solicită ajutorul specific.
Pentru producţia vegetală, reducerea sumei de plată se aplică în cazul în care diferenţa dintre
suprafaţa determinată şi cea solicitată se încadrează între 3% şi 20%; pentru diferenţe mai
mici de 3% sau 2 ha nu se aplică nicio reducere.
Pentru producţia animalieră, reducerea sumei de plată se aplică în cazul în care diferenţa
dintre numărul de animale/păsări/familii de albine determinat şi cel solicitat se încadrează
între 3% şi 20%; pentru diferenţe mai mici de 3% sau 3 animale/păsări/familii de albine nu se
aplică nicio reducere.
Legislaţie
Legislaţie comunitară:
• Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de
ajutor direct pentru agricultori în cadrul Politicii Agricole Comune şi de instituire a anumitor
sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Reg. (CE) nr. 1290/2005, (CE) nr.
247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Reg. (CE) nr. 1782/2003 cu modificările şi
completările ulterioare;
• Regulamentul (CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Reg.(CE) nr.
73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat
de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de
regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Reg. (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea
ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevăzute pentru sectorul
vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările
ulterioare.
Legislaţie naţională:
• H.G. nr.769/2014 pentru completarea H.G. nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare
specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură
ecologică, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru anul 2014;
 Hotărârea Guvernului nr.759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru
îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, cu modificările
şi completările ulterioare.
• Ordinul MADR nr. 17/2010 privind aprobarea reducerilor şi excluderilor aplicabile
cererilor de plată a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în
sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi completările ulterioare.

www.apia.org.ro
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