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Plăţile directe

Plăţile directe reprezintă subvenţii ce vor fi acordate de 
UE agricultorilor din România, cu condiţia ca aceştia să
fie eligibili. 

Condiţiile de eligibilitate pentru o fermă sunt următoarele:

� Utilizarea unei suprafeţe de teren agricol mai mare sau 
egală cu 1ha, care nu poate fi formată din parcele mai 
mici de 0,3 ha;

� Menţinerea terenului agricol respectiv în bune condiţii 
agricole şi de mediu;

Notă: Instituţia abilitată sa gestioneze plăţile directe este 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din 
subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi 
Dezvoltării Rurale.



Plăţile directe – 50,1 euro / ha – 175 lei

• Prin Memorandum-ul aprobat de Guvern în anul 
2005, România a optat pentru aplicarea Schemei 
unice de plăţi pe suprafaţă (SAPS).

• Pentru a compensa impactului perioadei de 10 ani de 
introducere treptată a plăţilor directe, România are, 
conform legislaţiei europene,  posibilitatea de a 
suplimenta plăţile directe alocate (SAPS) cu plăţi 
naţionale directe complementare (CNDP-uri). 



Plăţile naţionale directe complementare

Decizia privind plăţile naţionale directe complementare 
(CNDP), pentru 2007, trebuie să ia în consideraţie 
următoarele aspecte:

• se pot acorda CNDP numainumai pentru produsele prevăzute de 
legislaţia europeană (Regulamentul Consiliului nr. 1782/2003 
şi Regulamentul Comisiei  nr. 41/2004)

• în cazul utilizării fondurilor europene, cererile de sprijin vor fi
derulate obligatoriuobligatoriu prin Sistemul Integrat de Administrare şi 
Control (IACS)

• cererea pentru plăţi directe este unicunicăă (pentru plăţile pe 
suprafaţă şi pentru plăţile naţionale complementare)
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•În anul 2007 Uniunea Europeana ne permite sa alocam din Bugetul 
Naţional suma maxima de 528 Milioane euro.

•În sectorul VEGETAL am planificat conform calculelor din teren suma 
de 206 Milioane Euro iar pentru sectorul ZOOTEHNIC – 318 Milioane 
Euro, Total 525 mil euro, suma care se incadreaza in suma maxim 
permisa. 

•Romania va primi incepand de la momentul aderarii, ca si toate statele 
care au aderat la UE,  plati directe pe suprafata in valoare de 25% din 
sprijinul fermierului din statele membre. In acelasi timp statul roman 
poate suplimenta de la bugetul Romaniei platile (CNDP) cu pana la 
30%, astfel incat nivelul sprijinului sa nu depaseasca 55%.

Platile nationale directe complementare - CNDP



Plăţile naţionale directe complementare - CNDP
Lista culturilor şi nivelul sprijinului pe hectar:

• Tutun – 760 lei

• In pentru Ulei – 760 lei 

• Plante proteice (mazare, 
fasole câmp, lupin) – 105 lei

• Hamei – 760 lei

• Orez – 760 lei

• Soia din soiuri nemodificate 
genetic – 760 lei

• Sfecla de zahăr – 760 lei

• Rapiţă – 105 lei

• Floarea Soarelui – 105 lei

• Porumb şi sorg – 105 lei

• Orzoaică - 105 lei

• Ovăz – 105 lei

• Orz – 105 lei

• Grâu + Secară – 105 lei



Plăţile naţionale directe complementare - CNDP
Lista produselor agricole din sectorul zootehnic şi

valoarea sprijinului pe cap de animal:

1126760640.0005,6202000000Livrare lapte la procesarea

din care indeplinesc conditii suplimentare:

1802816964.0005,6203200000OVINE SI CAPRINEIII

29577465
105.00

0197,2700150000BOVINE PENTRU SACRIFICARE PESTE 500 kg
II

281690110.00056,320050000Pentru exploatatiile ecologiceb

1690140860.00084,5300200000
Pentru controlul oficial al performantelor de 
productiea

din care indeplinesc conditii suplimentare:

112676056
400.00

0112,74001000000BOVINE ADULTE IN EXPLOATATIEI

EURO
Mii

RON
Euro/
cap

RON
/cap

Animale
capetePRIMA UNITARA - CNDPcrt

Total TotalSprijin pe UMTotalSpecificareNr. 

4



Proiecţia anului 2007 (1)

Perspectiva anului 2007 are în vedere:

• Continuarea investiţiilor în agricultura şi a Programului “Fermierul”.

• Introducerea subvenţiei fixe şi uniforme la hectar, indiferent de tipul 
de producţie, conform principiului plăţii unice la hectar - SAPS 
(Single Area Payment Scheme) pentru toatetoate terenurile agricole 
aparţinand fermelor eligibile (peste 1 ha, constituite din parcele mai 
mari sau egale cu 0,3 ha) conform reglementărilor europene.

• Pentru stabilirea nivelului subvenţiei unice la hectar, suma anuală
se va împărti la numărul de hectare însumat de toate fermele de 
peste 1 hectar înregistrate în Registrul Fermelor până la data de 15 15 
mai 2007mai 2007 (data limită de depunere a cererilor de subvenţii din partea 
agricultorilor).

• Prin această subvenţie complementară se vor susţine în continuare 
sectoare care au fost susţinute şi în 2006.



• Menţinerea subvenţiei la hectar decuplată de producţie şi
diferenţiată în funcţie de tipul de produs, pentru sectoarele 
considerate sensibile sau prioritare (subvenţie complementară
susţinută din bugetul naţional- CNDP).

• România are dreptul să utilizeze, conform negocierilor cu UE, 
un buget de maxim de 528 milioane euro, din care 122 milioane 
euro pot proveni prin transferul a 20% din alocarea pe 2007 
pentru dezvoltarea rurală, pentru a reduce efortul bugetar 
naţional. 

• Efectuarea plăţilor subvenţiilor către agricultori începe în
octombrie 2007octombrie 2007 (perioada martie-mai primirea cererilor de plată,
perioada iunie-septembrie control pe teren şi din octombrie 
demararea plăţilor către fermieri).

• Menţinerea sistemului de intervenţie pe piaţa cerealelor, la care 
se vor adăuga sisteme de intervenţie sau alte forme de 
regularizare şi pe piaţa altor produse (carne, lapte, vin, legume-
fructe, zahar, etc.) conform reglementărilor PAC.



Programul de Dezvoltare Rurala 2007-2013 pe 4 axe:

Axa 1 –masuri de crestere a competitivitatii sectorului agricol si forestier prin:

- Actiuni de pregatire profesionala a fermierilor si difuzarea de noi cunostinte. 
Pregatirea va cuprinde circa 570.000 fermieri in perioada 2007-2013.

- Utilizarea serviciilor de consultanta agricola si silvica pentru circa 130.000 
fermieri.

- Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii constand din drumuri, alimentari
cu apa, iluminat, sisteme de irigatii.

- Modernizarea exploatatiilor agricole prin folosirea de fonduri publice 50% 
nationale si UE 50% pentru circa 16.000 ferme.

- Sprijinirea fermelor de semisubzistenta constand din 1.500 euro  pe ferma
timp de trei ani cu conditia treceri valorificari catre piata. Masura are in vedere
185.000 ferme.

- Acoperirea cheltuielilor administrative pentru grupurile de producatori. 
Sprijinul este annual sub forma unui procent din cifra de afaceri a grupului.

- Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si silvice prin investitii in 
prelucrare si procesare. Masura are in vedere circa 2300 de IMM-uri. 



Programul de Dezvoltare Rurala 2007-2013

Axa 2 – Cuprinde masuri de masuri de imbunatatire a mediului si
peisajului natural prin:

- Plati compensatorii cuprinse intre 25-250 euro/ha pentru zonele
cu handicap natural (zone montane, cu eroziune sau desertificate).

- Masura de agromediu – plati pentru agricultura ecologica sau
pentru aplicarea de masuri prietenoase cu mediul, se prevad intre 250-
300 euro/ha.

- Prima de impadurire a terenurilor agricole – se acorda cate 5.000 
de euro / ha si masura are in vedere circa 36.000 ha, pe 2007-2013.

- Prima de impadurire a terenurilor neagricole – se acorda cate
5.000 de euro / ha si masura are in vedere circa 33.400 ha, pe 2007-
2013.



Programul de Dezvoltare Rurala 2007-2013

AXA 3 – Calitatea vietii in spatiul rural si diversificarea economiei rurale prin:

- Diversificarea actiunilor non – agricole constand din diverse prestari
servicii, mestesugarit, artizanat, servicii de contabilitate etc.

- Infiintarea de microintreprinderi in mediul rural prin acordarea de a 60.000 
euro pe microintreprindere. Se estimeaza infiintarea a 17.000 de 
microintreprinderi.

- Incurajarea activitatiilor turistice in mediul rural.

- Servicii de baza – constand in proiecte de investitii la scara mica in 
infrastructura la sate: drumuri, energie electrica, transport local, televiziune prin
cablu, alimentari cu apa.

- Renovarea satelor si protejarea patrimoniului cultural. Cuprinde - centre 
culturale, biserici, scoli, etc. cu fonduri UE in proportie de 75% si 25% fonduri
proprii. 

- Activitati de animare si dobandirea de aptitudini profesionale.

AXA 4 – Programul LEADER – ce consta in implementarea unui program pilot la 
nivel teritorial.


