
 

 

 
 
 
 
                                                                                Nr.  ........./       01.2017 

 

Către:       Direcția Generală pentru Agricultura și Dezvoltare Rurală 
            
In atenția: domnului Director General Jerzy Bogdan PLEWA  
                Comisia Europeană 
Ref:

 

Stimate domnule Director General, 

Vă comunicăm următoarele: 

 
2. All area based measures  
 
You are invited to complete both columns i) and k) în table 2.2 of the notification 
form. 

 
În perioada următoare vom completa cu date,  coloanele i)-randamentul  și k)-anul de 
referința/perioada  din tabelul 2.2 al formularului de notificare. 

 
3. M1: Support for soya bean  (including  point 1) 
 

 You are invited to explain to what extent the change in eligibility condition affect 
the consistency with the initial targeting and related quantitative limit   
 

Schema de sprijin cuplat vizează sectorul culturilor proteice/oleaginoase la nivel național, 
și se aplică tuturor culturilor de soia, atât celor cultivate în sistem convențional cât și 
celor cultivate în sistem ecologic, pentru toate tipurile de ferme, atât la culturile irigate 
cât și la cele neirigate. 
 

Evoluția suprafețelor, producțiilor medii și totale în perioada 2009-2015 este redată în 
tabelul următor: 

 
 
Specificație 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa cultivată 
(mii ha) 

48,8 63,9 72,1 79,8 67,7 79,9 128,1 

Producţia totală 
(mii t) 

84,2 149,9 142,6 104,3 149,9 202,9 262,0 

Producţia medie 
(kg/ha) 

1726,0 2345,0 1980,0 1308,0 2216,0 2539,0 2045,0 

Sursa datelor: Institutul Național de Statistică 

 
Modificarea condițiilor de eligibilitate nu are impact asupra limitei cantitative impuse, 
acesta rămânând aceeași 1,3 tone/ha.  



 

 

Limita cantitativă de 1,3 t/ha nu afectează scopul măsurii, respectiv menținerea 
suprafețelor de soia,  deoarece acesta limită este realizabilă și ca urmare toți fermierii 
care cultivă soia pot avea acces la sprijinul cuplat. 
 
Luând în considerare că în scrisoarea  ARES (2016) 7670489/22.12.2016, se menționează că 
nu poate fi luat an de referință anul 2014, pentru perioada 2017-2020 modificăm anul de 
referință, respectiv anul 2012, când suprafața cultivată a fost de 79,8 mii ha (date 
definitive INS). Ca urmare, cuantumurile anuale estimate/ha notificate pentru perioada 
2017-2020 se recalculează prin împărțirea plafoanelor anuale notificate la suprafața de 
referință, și ulterior vor fi introduse în ISAMM. 
 
În România, soia este o cultură deosebit de importantă din motive economice, sociale și 
de mediu, iar necesitatea menținerii suprafețelor cultivate cu soia se impune datorită:  
-alternativelor limitate în rotația culturilor, soia fiind o plantă bună premergătoare pentru 
majoritatea culturilor, fiind prezentă în majoritatea asolamentelor,   
-necesității aprovizionării constante a industriei locale de procesare, în vederea  
menținerii capacităților de producție funcționale existente, pentru a se evita consecințele 
sociale  negative  ale continuării procesului de restructurare, 
-necesității acoperiri unei ponderi cât mai mari din necesarul de consum intern al 
sectorului zootehnic din punct de vedere al  proteinei vegetale.  
 
 În vederea acoperirii  necesarului de consum intern, în anul 2015 România a importat 523 
mii tone șroturi de soia, 168 mii tone soia boabe și 7767 tone ulei de soia, în valoare totală 
de cca. 270 milioane euro. 
Nici una dintre unitățile care și-au închis în perioada 2006-2012, liniile tehnologice de 
procesare a soiei, din lipsă de materie primă, nu le-a redeschis până în prezent. 
 
Din punct de vedere economic, dificultatea este cauzată de profitul nestimulativ 
determinat de costurile de producție ridicate și de prețurile de comercializare fluctuante.  
Fără o susținere financiară care să asigure o marjă de profit  rezonabilă, fermierii se pot 
reorienta către alte culturii mai profitabile, mai puțin sensibile la factorii de mediu, boli și 
dăunători și astfel ar exista riscul efectiv al scăderii producției de soia.  
 
Considerăm că soia este o cultură afectată de dificultăți, din cauza faptului că este o 
cultură costisitoare, cu o rentabilitate scăzută.  
 
Din datele și informațiile Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Economie Agrară, din 
cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu Șișești”, reiese că în 
condițiile anului 2015, la un randament mediu de 2200 kg/ha boabe soia și un nivel al 
cheltuielilor totale de 5042 lei/ha, în condițiile neacordării sprijinului cuplat, cultura de 
soia are o rentabilitate de -1,4 %. 
Cheltuielile variabile  dețin o pondere de cca. 90% din totalul cheltuielilor, iar cele fixe de 
cca. 10%. Cea mai mare pondere din totalul cheltuielilor de producție variabile o au 
cheltuielile cu materiile prime și materialele, de cca. 50 %, urmată de cheltuielile cu 
lucrările mecanizate, de cca. 25%. 
Luând în calcul valoarea sprijinul cuplat efectiv acordat pentru anul 2015, de 269 euro/ha, 
reiese că rata rentabilității  culturii de soia în anul 2015 este de cca. 24%.  
 
Cu toate că în lipsa unui sprijin financiar suplimentar, de tipul sprijinului cuplat, cultura 
soiei practic nu este rentabilă, având în vedere că din punct de vedere agronomic aceasta 
aduce unele beneficii, care produc efecte anii următori, fermierii continuă să o includă în 
asolamente, urmărind astfel asigurarea unui profit minim la nivel de fermă, și nu 
individual pentru fiecare cultură.  
 
Precizăm ca soia lasă în sol cantități mari de azot  de cca. 80-120 kg/ha, și ca urmare 
introducerea culturii de soia în asolament, contribuie la îmbunătățirea conținutului de azot 
al solului, nefiind necesară fertilizarea cu azot în următorul an. Totodată se diminuează  și 
numărul de lucrări mecanice pe unitatea de suprafață, necesare pentru aplicarea 
fertilizării cu azot, și deci se realizează și o economie de combustibil. 



 

 

 
Stabilirea riscului de scădere a producției nu se poate rezuma la faptul că în anumiți ani 
agricoli au fost înregistrate creșteri de producție. Asemenea creșteri sunt datorate în 
special condițiilor agricole favorabile din anii respectivi (temperatură, precipitații, etc.) 
însă factorii de mediu variază de la un an la altul și nu constituie piloni de siguranța în 
menținerea stabilității unui sector. 
 
Cu siguranță declinul suprafețelor și al producțiilor de soia ar fi devenit evident dacă 
sprijinul cuplat nu s-ar fi acordat. 
 
 
4. M.2: Support for lucerne 
 
You are invited to explain to what extent the change in eligibility condition affect 
the consistency with the initial targeting and related quantitative limit. 
 
Evoluția suprafețelor și a producțiilor la cultura de lucernă 2009 -2015 
 

 Specificație 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa cultivata  
(mii ha) 

326,5 342,2 344,3 337,8 341,1 361,6 359,8 

Producţia totala 
(mii t) 

5642,0 5799,0 6015,0 4833,0 5479,0 6071,2 5653,9 

Producţie medie 
(to/ha) 

17,3 16,9 17,5 14,3 16,1 16,8 15,7 

 
You are invited to justify the reduction of the envelope and estimated amount in 
terms of difficulties. 
 
Impunerea unei producții minime anuale reprezintă un mijloc de stimulare a creșterii 
numărului de fermieri cultivatori de lucernă care aplică o tehnologie de cultivare 
corespunzătoare în scopul menținerii producției la hectar și a suprafeței cultivate, în 
vederea stimulării utilizării şi comercializării produselor din lucernă către fermele de 
animale care nu dețin suprafețe de teren, sau către procesatorii de lucernă.  
În prezent majoritatea cultivatorilor de lucernă o reprezintă micii fermieri, crescători de 
animale care  utilizează lucerna pentru consumul propriu la nivelul fermei cu animalele pe 
care le dețin, fiind factorul limitativ major al dezvoltării sectorului lucernă. Declinul 
sectorului lucernă este cauzat de cheltuielile cu înființarea culturii, recoltarea, 
transportul, desicarea în vederea obținerii unor produse de calitate, care dețin o pondere 
de cca. 90% din totalul cheltuielilor. În lipsa unui sprijin financiar suplimentar, de tipul 
sprijinului cuplat, cultura de lucernă practic nu este rentabilă, având în vedere că 
activitatea se desfășoară în mare parte rudimentar, cu o forță de muncă manuală foarte 
mare, care în prezent este în declin accentuat. 
Schimbarea condițiilor de eligibilitate a fost făcută la solicitarea fermierilor crescători de 
animale, care în condițiile actuale sunt nevoiți să asigurare cerințele nutriționale de 
proteină a animalelor cu alte materii prime mai scumpe, în mod special soia, ceea ce a 
condus la ineficiență economică. 
Schimbarea condițiilor de eligibilitate a fost făcută în sensul unei mai bune orientări a 
sprijinului către toți fermierii care răspund scopului măsurii, respectiv de stimulare a 
fermierilor pentru a aplica o tehnologie de cultivare corespunzătoare și  aprovizionarea 
constantă pe toată durata anului agricol cu produse de calitate. 
 

Scopul măsurii îl reprezintă prevenirea declinului sectorului de creștere a animalelor prin 
acoperirea unei ponderi cât mai mari din cerințele nutriționale ale animalelor în proteină 
din lucernă și reducerea importurilor de soia. Menționăm că în anul 2015 România a 
importat 523 mii tone șroturi de soia, 168 mii tone soia boabe și 7767 tone ulei de soia, în 
valoare totală de cca. 270 milioane euro. 
 



 

 

Toate unitățile de procesare a lucernei deținute de statul român au fost închise după anul 
1990, din lipsă de materie primă. Datorită acestei situații, conform prevederilor 
Regulamentul (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului, privind organizarea comună a piețelor în 
sectorul furajelor uscate, România nu a făcut parte din organizarea comună a piețelor în 
sectorul furajelor uscate.  
Ca urmare a măsurilor luate pentru redresarea sectorului de lucernă prin sprijinul cuplat 
acordat, în anul 2016 a fost înființate 4 noi capacități de procesare a lucernei.  
 

Din punct de vedere economic, dificultatea este cauzată de profitul nestimulativ 
determinat de costurile de producție ridicate și de prețurile de comercializare fluctuante.  
Fără o susținere financiară care să asigure o marjă de profit  rezonabilă, fermierii se pot 
reorienta către alte culturii mai profitabile, mai puțin sensibile la factorii de mediu, boli și 
dăunători și astfel ar exista riscul efectiv al scăderii producției de lucernă, dar și 
închiderea instalațiilor de procesare a lucernei deabia înființate.  
 

În România, lucerna  este o cultură importantă din motive economice, sociale și de mediu, 
iar menținerea suprafețelor cultivate cu lucernă se impune datorită necesității acoperirii 
unei ponderi cât mai mari din necesarul de consum intern al sectorului zootehnic cu 
proteinei vegetală.  
În lipsa unui sprijin financiar suplimentar de tipul sprijinului cuplat, cultura lucernei 
practic nu este rentabilă, având în vedere că beneficiarul principal este sectorul de 
creștere a animalelor care urmărește asigurarea unui profit la nivel de fermă, ceea ce în 
final conduce la abandonarea cultivării de lucernă, cea mai valoroasă plantă de nutreț. 

 
You are invited to justify the reduction of the envelope and estimated amount in 
terms of difficulties. 

 
La cultura de lucernă nu au fost modificări esențiale în ceeea ce privește condițiile de 
eligibilitate. Cantitățile stabilite inițial au fost prevăzute în legislația națională 
Modificările au vizat documentele justificative pe care cultivatorii de lucernă trebuie să le 
depună la APIA pentru a demonstra obținerea producției/cantității minime precum și 
termenul de depunere a acestora, solicitat de fermieri. 
Modificările au vizat reducerea producției minime astfel încât să poată beneficia de acest 
sprijin toți fermierii care cultivă lucernă. 
Suprafața inițială luată în calcul pentru sprijinul cuplat la cultura de lucernă a fost de 
344,3 mii ha. Având în vedere  că în anul 2015 suprafața  accesată la sprijinul cuplat  a fost 
de  37,5 mii ha, respectiv 10,9 % din suprafața notifificată, s-a redus anvelopa financiară 
astfel încât să se asigure un cuantum/ha, la nivelul cuantumului notificat inițial.  
Limita cantitativă ramane neschimbată, de 344,3 mii ha, iar producţia medie, care a fost 
modificată de la 17,47 tone la ha la 15 tone la ha se va completa in ISAMM cu valoarea de 
17,5 tone la ha, anul de referință fiind 2011.  
 
5. M.3: Support for industrial grain legumes (field peas/beans) 

 
 You are invited to justify the reduction of the quantitative limit (and 
deriving estimated amount) in terms of difficulties, beyond the merging of the 
measures 
 
La M3 leguminoase (mazare + fasole) nu au fost modificări  în ceeea ce privește condițiile 
de eligibilitate. Cantitățile stabilite inițial, respectiv producția minimă de 1,9 tone/ha 
pentru mazăre boabe și 0,85 tone/ha pentru fasole boabe a fost prevăzută în legislația 
națională, în urma consultării cu structurile asociative de profil și au fost menținute. 
Menționăm că la masura M3 nu s-a redus cu 50% limita cantitativă  și nici nu a crescut 
anvelopa financiară anuală. 
În notificarea din 2016 ca urmare a propunerii comunicate de CE prin adresa <Brussels, 
04/07/2016, agri.ddg4.i.3(2016)3725528 VA-16-430, referitoare la EU PILOT 8734/2016> 

Măsura 3  s-a unificat cu măsura Măsura 4, în vederea simplificării procedurilor, iar 
condițiile inițiale, plafoanele financiare anuale și suprafețele s-au cumulat, rezultând 
următoarele completări: 



 

 

- dovada valorificării unei producții minime anuale de 1,9 tone /ha de mazăre boabe sau 
0,85 tone/ha fasole boabe (în notificarea anterioară, producția minimă pe hectar era 
specificată în cadrul graficelor) către unități de industrializare înregistrate pentru 
siguranța alimentelor, la ANSVSA; 
-  în situația în care fermierul  are și calitatea de procesator, autorizat/ înregistrat pentru 
siguranța alimentelor la ANSVSA, acesta trebuie să facă dovada procesării producției 
minime, prin documente contabile interne. 
 
In urma fuziunii celor 2 masuri, limita cantitativă și productia medie se modifică in ISAMM 
pentru perioada 2017-2020,astfel: Limita cantitativă este de 2058 ha, iar producția medie 
va fi de 1,7 t pentru mazăre și 1,2 t/ha pentru fasole, anul de referință fiind 2013.  
 
 
6. M.5: Support for hemp for fibre and oil 
 
 You are invited to explain to what extent the change in eligibility condition affect 
the consistency with the initial targeting and related quantitative limit: 
 
Evoluția suprafețelor și a producțiilor la cultura de cânepă 2010 -2015 

Specificație  2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa cultivata ( ha) 23,6 68,50 74,04 184,27 765,72 630,74 

Producţia totala( t) 8 27,07 33,06 284,67 678,11 2617,80 

Producţie medie (kg/ha) 339 395 447 1545 886 4150 
Sursa: Date operative MADR 

 
Inițial a fost stabilită o producție de 600 kg semințe/ha și/sau 10.000 kg tulpini uscate/ha.   
 
Aceste producții au fost modificate, la 500 kg semințe/ha și/sau 5.000 kg tulpini uscate/ha 
în urma solicitării fermierilor care cultivă cânepă, în sensul unei mai bune orientări a 
sprijinului către toți fermierii care răspund scopului măsurilor vizate. 
 
Modificările au vizat reducerea producției minime astfel încât să poată beneficia de acest 
sprijin toți fermierii care cultivă cânepă. 
Impunerea unei producții reprezintă în același timp un mijloc de stimulare a fermierilor 
pentru a aplica o tehnologie de cultivare corespunzătoare. 
 
În scrisoarea  ARES (2016) 7670489/22.12.2016 se menționează că nu poate fi luat an de 
referință anul 2014. Astfel, pentru perioada 2017-2020 limita cantitativă precum si 
productia medie va fi de 184,27 ha, respectiv 1545 kg/ha, anul de referință fiind anul 
2013. 
 
7. M.6: Support for rice  
 
 You are invited to explain to what extent the change in eligibility condition affect 
the consistency with the initial targeting and related quantitative limit: 
 
Evoluția suprafețelor și a producțiilor la cultura de orez 

 Specificație 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa cultivată  
(mii ha) 13,30 12,40 12,70 11,30 11,90 12,70 10,80 

Producţia totală(mii t) 72,40 61,60 65,30 50,90 54,60 45,20 47,13 

Producţie medie (kg/ha) 5426 4966 5149 4499 4581 3551 4363 
Sursa: 2009 - 2014 Date INS – Anuarul Statistic; 2015 Comunicat de Presă INS  

 
La cultura de orez nu au fost modificări esențiale în ceeea ce privește condițiile de 
eligibilitate. Cantitățile stabilite inițial au fost prevăzute în legislația națională și 
menținute. 



 

 

Modificările au vizat documentele justificative pe care cultivatorii de orez trebuie să le 
depună la APIA pentru a demonstra obținerea producției/cantității minime precum și 
termenul de depunere a acestora, solicitat de fermieri. 
 
 You are invited to justify the reduction of the financial envelope and estimated 
amount in terms of difficulties: 
  
Suprafața inițială luată în calcul pentru sprijinul cuplat la cultura de orez a fost de 12,7 
mii ha. 
 

În anul 2015 suprafața solicitată pentru sprijinul cuplat a fost de circa 70% din suprafața 
notificată. 
Având în vedere tendința de scădere/menținere a suprafeței inițiale și datorită faptului că 
în anul 2015 nu s-a consumat toată suma destinată acestei forme de sprijin, pentru 
perioada 2017 – 2020 s-a decis reducerea plafonului anual alocat. 
 
 You are invited to explain the reason of the modification of the yield while the 
quantitative limit remains unchanged: 
 

Limita cantitativă și productia medie vor fi modificate in ISAMM pentru perioada 2017-
2020, cu valorile de 13,3 mii ha, respectiv 5,4 tone /ha, anul de referință fiind 2009.  
 

Pe tot parcursul derulării acestei forme de sprijin cuplat una din condițiile de eligibiltate a 
fost valorificarea unei producții minime de 4.500 kg/ha, prevăzută în legislația națională și 
menținute. 
 

Prin impunerea unui nivel minim al producției s-a urmărit eliminarea riscului unor fraude 
prin contractarea de suprafețe cultivate cu orez numai cu scopul de a obține subvenția pe 
ha. 
 
 
8. M.7: Support for potato seeds  
 
 You are invited to explain why the change in eligibility condition (authorisation to 
produce) does not affect the consistency with the initial targeting and the related 
quantitative limit: 
 

Evoluția suprafețelor și a producțiilor la cultura de cartof pentru sămânță: 
 

 Specificație 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa cultivata  
(mii ha) 

0,482 0,614 0,280 0,318 0,556 0,722 

Producţia totala(mii t) 12,9 16,8 5,7 9,4 16,2 22,5 

Producţie medie (kg/ha) 26730,0 27312,0 20244,0 29465,0 28700,0 29220,0 

Sursa: Date operative MADR 
 

Condițiile de eligibilitate referitoare la autorizația de a produce nu au fost modificate, 
având în vedere că producerea seminței de cartof se face doar în baza acestei autorizații. 
 

Potrivit legislației naționale, autorizația se acordă de către Inspectoratului Teritorial 
pentru Calitatea Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS) producătorilor agricoli, pentru 
producerea în vederea comercializării, prelucrării, certificării calităţii şi comercializării 
tuberculilor pentru sămânţa (sămânţa de cartof) destinaţi producerii de tuberculi pentru 
multiplicare sau producţiei pentru consum. 
 

Menționarea autorizației nu reprezintă o condiție suplimentară și nu afectează cantitatea 
minimă de semințe valorificate; este doar un document administrativ care a existat și până 
în prezent și care arată că deținătorul se conformează cu condițiile pentru punerea pe 
piaţa a seminţei din soiurile pentru care a depus cerere. 
 



 

 

Necesitatea reducerii cantității minime valorificate la 15.000 kg/ha s-a datorat solicitării 
producătorilor agricoli care au susținut că pentru culturile semincere există  o tehnologie 
specifică, cu monitorizarea permanentă a culturii de către ITCSMS și Autoritatea na’ional[ 
Fitosanitară  și care de cele mai multe ori nu atinge potențialului biologic al soiurilor. 
 

Limita cantitativă și productia medie vor fi modificate in ISAMM pentru perioada 2017-
2020, cu valorile de 614 ha, respectiv 27,3 tone /ha, anul de referinta fiind 2011.  
 
Verificările constau în amplasarea culturilor (respectarea rotaţiei şi a spaţiului de izolare), 
autenticitatea soiului cultivat, starea fitosanitară, aplicarea corectă a tehnologiilor de 
cultură, precum şi lucrările de recoltare, condiţionare şi păstrare a seminţelor. 
 

În urma acestor verificări, conform prevederilor legislației în vigoare, tuberculii de cartof 
de pe unele parcele declarate nu mai pot fi utilizați pentru sămânță (deci nu pot fi 
comercializați cu această destinație) fiind declasați (în baza unor documente doveditoare).  
 
9. M.8: Support for hop  
 

 You are invited to explain to what extent the change in eligibility condition affect 
the consistency with the initial targeting and the related quantitative limit: 
 
Evoluția suprafețelor și a producțiilor la cultura de hamei: 

 Specificație 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa cultivata ( ha) 243,3 240,3 244,0 235,9 238,2 225 

Producţia totala( t) 232 117,00 173,00 172,00 178,00 224 

Producţie medie (kg/ha) 953,6 486,9 709 729,1 747,3 996 
Sursa: Date operative MADR 
 

La cultura de hamei nu au fost modificări esențiale în ceeea ce privește condițiile de 
eligibilitate. Cantitățile stabilite inițial au fost prevăzute în legislația națională și 
menținute. 
 

Modificările au vizat introducerea posibilității prezentării ca dovadă a valorificării 
producţiei minime anuale de 490 kg conuri uscate de hamei/ha, a contractului  cu unități 
de procesare a hameiului pentru producția de bere, înregistrate în Registrul Comerțului.  
Totodată pentru situațiile  în care fermierul  are și calitatea de procesator, s-a prevăzut ca 
acesta trebuie sa facă dovada procesării producției minime de 490 kg conuri uscate de 
hamei/ha, prin documente contabile interne. 
 

 You are invited to explain the reasons of the modification of the yield while the 

quantitative limit remains unchange: 
 
Limita cantitativă va ramanse neschimbata, de  244 ha,  iar pentru corelare,  productia 

medie va fi modificată in ISAMM pentru perioada 2017-2020, cu valoarea de 709 kg /ha, 
anul de referință fiind 2012.  
 

Pe tot parcursul derulării acestei forme de sprijin cuplat una din condițiile de eligibiltate a 
fost valorificarea unei producții minime de 490 kg conuri uscate de hamei/ha, prevăzută în 
legislația națională. 
 
 

10. M.9: Support for sugar beet 
 
To explain to what extent the change in eligibility condition affect the consistency 
with the initial targeting and the related quantitative limit; 
Schema de sprijin cuplat la sfecla de zahar vizează un sector important din punct de 
vedere economic, social și de mediu. 
Evoluția suprafețelor, producțiilor medii și totale în perioada 2009-2015 este redată în 
tabelul următor: 



 

 

 

Specificație 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa 
cultivata (mii ha) 

21,30 22,0 18,8 27,3 28,1 31,3 26,6 

Producţia 
totala(mii to) 

816,80 837,9 660,5 719,8 1029,2 1398,6 1040,6 

Producţie medie 
(kg/ha) 

38347 38086 35103,0 26363,0 36569,0 44711,0 39135,0 

Sursa: date statistice INS 
 
Condițiile de eligibilitate, respectiv producția minimă de 26,400 Kg/hectar și densitatea de 
6 plante/mp au fost stabilite în legislația națională, în urma consultărilor cu Federația 
Cultivatorilor de sfeclă de zahăr și Patronatul Zahărului din România, care au fost unanim 
de acord cu impunerea unui minim standard de producție pentru cultură. În acest mod va 
exista o selecție clară a fermierilor care pot și doresc să dezvolte cultura de sfeclă de 
zahăr. 
 

Luând în considerare că în scrisoarea  ARES (2016) 7670489, se menționează că nu poate fi 
luat an de referință anul 2014, pentru perioada 2017-2020 modificăm limita cantitativa 
precum și producția medie, de 28,1 mii ha, respectiv 36,56 t/ha , anul de referință fiind 
2013. 
Ca urmare, cuantumurile anuale estimate/ha notificate pentru perioada 2017-2020 se 
recalculează prin împărțirea plafoanelor anuale notificate la suprafața de referință, și 
ulterior vor fi introduse în ISAAM. 
 

Menționăm că în anul 2015 suprafața cultivată s-a redus, respectiv 26,6 mii ha, comparativ 
cu anul de referință 2013, când a fost de 28,1 mii ha. În anul 2016, suprafața cultivată a 
fost de 23,6 mii ha (date operative MADR). 
 
To explain the reasons of the modification of the yield while the quantitative limit 
remains unchanged 

 
Randamentul la hectar a fluctuat, iar în acest sens, producțiile obținute din ultimii ani au 
asigurat un minim necesar din consumul de zahăr al țării. 
În România  cultivarea sfeclei de zahăr s-a făcut şi se face pentru asigurarea necesarului de 
consum de zahăr din producţia internă. Necesarul de consum anual este cca de 500.000 
tone zahăr/an. Zahărul din sfecla de zahăr reprezintă peste 20% din consumul intern. 
Diferența se asigură din import zahăr brut în vederea rafinării și a zahărului alb importat.  
 

Măsura de acordare a sprijinului cuplat a avut în vedere, în primul rând, reducerea riscului 
abandonării culturii și de apariție a problemelor sociale. Menționăm ca în perioada 2007-
2014, producătorii au beneficiat de plata separată pentru zahăr, ceea ce a contribuit la 
menținerea suprafețelor cultivate și elimiarea riscului de închidere a fabricilor 
procesatoare. 
Eliminarea cotelor e producție de zahăr în anul 2017, implică luarea unor măsuri de sprijin 
pentru menținerea suprafețelor și compensarea costurilor de producție, coroborate cu o 
creștere a prețului input-urilor (semințe, carburanți, pesticide). 
Considerăm astfel, că sectorul sfeclă de zahăr se confruntă cu dificultăți, în conformitate 
cu  art. 52 (3) din Regulamentul UE nr. 1307/2013, iar măsura de acordare a sprijinului 
cuplat se justifică. 
Având în vedere prognozele actuale ale Comisiei Europene privind prețul zahărului alb mai 
ales dupa 2017, când întreaga producție obtinută poate fi valorificată pe piața comunitară, 
presiunea asupra nivelurilor actuale ale prețurilor pentru zahăr alb, de circa 400-450 
euro/tonă se va menține pe termen îndelungat. Se estimează că tendințele de scădere a 
suprafețelor pot fi considerate ireversibile pe termen mediu, dacă nu se intervine pentru 
stoparea fenomenului cu măsura de sprijin cuplat. 
 



 

 

Avem astfel o dovadă clară a sensibilității mai mare a fermierului roman față de scăderea 
prețului zahărului și o confirmare a legăturii între prețul sfeclei/zahărului și suprafața 
cultivată. 
 

Astfel, prin măsura sprijinului cuplat dorim să menținem cultivarea sfeclei de zahăr la 
nivelul actual conform art. 52 (5) din Regulamentul 1307/2013 și, implicit, menținerea 
fabricilor procesatoare, precum și asigurarea unui minimum necesar din consumul de zahăr 
anual. 

 
 
 
 
 
11. M.10: Support for tomatoes for processing 
 
 To explain to what extent the change in eligibility condition affect the consistency 
with the initial targeting and the related quantitative limit. 
 
La cultura de tomate pentru industrializare nu au fost modificări esențiale în ceeea ce 
privește condițiile de eligibilitate. Cantitatea stabilită inițial, respectiv 30 tone/ha, a fost 
prevăzută în legislația națională și menținută. 
 

Evoluția suprafețelor, producțiilor medii și totale în perioada 2009-2015 este redată 
în tabelul următor: 
 

 Specificație 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa cultivată ( ha) 1964 1992 2072 1988 1936 1880 1683,52 

Producţia totala(mii t) 30,24 30,76 36,47 27,36 29,98 30,00 26,75 

Producţie medie (kg/ha) 15395 15443 17602 13761 15488 16102 15894 

Sursa date Organizatia interprofesională legume fructe 
 
Modificările au vizat reducerea producției minime astfel încât să poată beneficia de acest 
sprijin toți fermierii care cultivă tomate pentru industrializare. 
 

Pentru perioada 2017 – 2020, s-a propus reducerea producției la 15.000 kg/ha, urmare 
solicitării fermierilor care cultivă tomate pentru industrializare, în sensul unei mai bune 
orientări a sprijinului către toți fermierii care răspund scopului măsurilor vizate. 
 

Impunerea unei producții reprezintă în același timp un mijloc de stimulare a fermierilor 
pentru a aplica o tehnologie de cultivare corespunzătoare. 

 
 To justify the reduction of the financial envelope and estimated amount in terms of 
difficulties.  
Suprafața inițială luată în calcul pentru sprijinul cuplat la cultura de tomate a fost de 
2.000 ha. 
 

În anul 2015 suprafața solicitată pentru sprijinul cuplat a fost de circa 10 % din suprafața 
notificată. 
Având în vedere tendința de scădere a suprafeței inițiale și datorită faptului că în anul 
2015 nu s-a consumat toată suma destinată acestei forme de sprijin, pentru perioada 2017 
– 2020 s-a decis reducerea plafonului anual alocat. 
 
 To explain the reasons of the modification of the yield while the quantitative limit 
remains unchanged.   

 
Limita cantitativă și productia medie vor fi modificate in ISAMM pentru perioada 2017-
2020, cu valorile de 2072 ha, respectiv 17,6 tone /ha, anul de referinta fiind 2011.  

 



 

 

 
12. M.11: Support for cucumbers for industrialisation 

 
 To explain to what extent the change in eligibility condition affect the consistency 
with the initial targeting and the related quantitative limit.  
La cultura de castraveți pentru industrializare nu au fost modificări esențiale în ceeea ce 
privește condițiile de eligibilitate. Cantitățile stabilite inițial de 12 tone/ha au fost 
prevăzute în legislația națională și menținute. 
Modificările au vizat termenul de depunere al documentelor justificative la APIA, la 
solicitarea fermierilor. 
 

Evoluția suprafețelor, producțiilor medii și totale în perioada 2009-2015 este redată 
în tabelul următor: 
 

Specificație  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa cultivata 
(ha) 

209,6 201,6 211,2 196,8 204,8 83,18 84,36 

Producţia totala(mii t) 2,82 2,74 3,14 2,53 2,71 1,17 1,29 

Producţie medie 
(kg/ha) 

13448 13611 14889 12870 13249 14184 15293 

Sursa date Organizatia interprofesională legume-fructe 
 
 To justify the reduction of the financial envelope and estimated amount in terms of 
difficulties. 
Suprafața inițială luată în calcul pentru sprijinul cuplat la cultura de castraveti pentru 
industrializare a fost de 800 ha. 
 

În anul 2015 suprafața solicitată pentru sprijinul cuplat a fost de circa 4% din suprafața 
notificată. 
Având în vedere tendința de scădere a suprafeței inițiale și datorită faptului că în anul 
2015 nu s-a consumat toată suma destinată acestei forme de sprijin, pentru perioada 2017 
– 2020 s-a propus reducerea plafonului anual alocat. 
 
 To explain the reasons of the modification of the yield.  

 
Limita cantitativă și productia medie vor fi modificate in ISAMM pentru perioada 2017-
2020, cu valorile de 211,2 ha, respectiv 14,89 tone /ha, anul de referinta fiind 2011.  

 
Pe tot parcursul derulării acestui sprijin una din condițiile de eligibiltate a fost 
valorificarea producției minime de 12 tone/ha, prevăzută în legislația națională și 
menținută. 

 
 
13. M.12: Support for vegetables grown under shelter 

 
 To explain to what extent the change in eligibility condition affect the consistency 
with the initial targeting and the related quantitative limit.  
La legumele cultivate în spații protejate nu au fost modificări esențiale în ceeea ce 
privește condițiile de eligibilitate. Cantitățile stabilite inițial pentru fiecare cultură au fost 
prevăzute în legislația națională. 
 
Modificarea  producției la castraveții pentru consum în stare proaspătă de la 65 to/ha la 50 
to/ha s-a datorat solicitării structurilor asociative de profil. 

 
 To explain how any overlapping with M11 is avoided in the case of cucumbers for 
processing.  
Riscul de dublă finanțare între măsurile 11 si 12 se evită prin: 



 

 

- precizarea distinctă a fiecărei parcele și culturi în CEREREA UNICĂ DE PLATĂ 2015 la 
secțiunea: II. A. DECLARAȚIE DE SUPRAFAȚĂ IPA – online  

- bifarea măsurilor de sprijin cuplat, în CEREREA UNICĂ DE PLATĂ  la secțiunea IV. 
SCHEME DE PLATĂ/MĂSURI DE SPRIJIN / AJUTOR SOLICITATE – la punctul 7.12.  

În cazul în care un operator se află în situația de a bifa punctele: 
- 7.11 (castraveți pentru industrializare cultivați în câmp)  
- 7.12  (legume cultvate în sere si solarii), APIA, odată cu controlul administrativ și 

controlul pe teren, se asigură că producția de castraveți pentru industrializare provine 
numai de pe suprafețele cultivate în câmp. Drept urmare sunt eligibile doar suprafețele 
cultivate cu legume destinate consumului în stare proaspătă (respectiv castraveți care ar 
putea fi susceptibili de dubla/tripla finanțare). Conform prevederilor art. 53 alin. (7) din 
OM 619/2015 „Nu sunt eligibile la plată suprafețele de sere în care legumele nu sunt 
cultivate pe pământ”. Astfel sunt îndeplinite cerințele art. 53 (5) din Regulamentul (CE) 
639/2014. Ca urmare APIA, odată cu controlul administrativ și controlul pe teren, se 
asigură că vor fi declarate eligibile doar suprafețele de seră cultivate cu legume pe pământ 
și nu pe substraturi. 

- Pentru perioada 2017-2020 se intenționează reglementarea acestor aspecte de 
aceeași manieră. 

 
 To explain the reason of reducing the quantitative limit despite the merging of 2 
measures and to justify it in terms of difficulties. 
În notificarea din 2016 ca urmare a propunerii CE din adresa <Brussels, 04/07/2016 
agri.ddg4.i.3 (2016)3725528 VA-16-430, referitoare la EU PILOT 8734/2016> , Măsura 12 - 
Sprijin cuplat pentru legume cultivate în sere s-a unificat cu Măsura 13 - Sprijin cuplat 
pentru legume cultivate în solarii, în vederea simplificării procedurilor. 
Cantitățile minime stabilite initial au ramas neschimbate, însă, pentru simplificare, s-au 
cumulat suprafețele sere, respectiv 380 ha, cu cele de solarii, respectiv 3500 ha. 
   
În anul 2015 suprafața solicitată pentru sprijinul cuplat în sere a fost de circa 49 % din 
suprafața notificată și de circa 1% pentru solarii din suprafața notificată. 
Având în vedere tendința de scădere a suprafeței notificate inițial și datorită faptului că în 
anul 2015 nu s-a consumat toată suma destinată acestor forme de sprijin, pentru perioada 
2017 – 2020 s-a propus reducerea plafonului anual alocat. 
 
 To explain the reasons of the modification of the yield.  
 
In urma unificarii masurilor, limita cantitativă și productia medie sunt introduse în  ISAMM 
pentru perioada 2017-2020, cu valorile de 3880 ha, respectiv 16 tone /ha. Având în vedere 
ca în ISAMM există o singura rubrică pentru producția medie, care nu permite înscrierea 
mai multor valori, s-a introdus valoarea cea mai mică. 
 
Pe tot parcursul derulării acestui sprijin  condiția de eligibilitate privind producția medie 
(randamentul) a fost prevăzută în legislația națională și menținută pentru fiecare cultură 
in parte. 
 
 
14. M.14: Support for fruits for industrialisation (plum/apple/cherry/apricot) 

 
 To explain to what extent the change in eligibility condition affect the consistency 
with the initial targeting and the related quantitative limit. 
 
La fișa Măsurii 14 - Fructe pentru industrializare (prune, mere, cireșe, vișine, caise și 
zarzăre) nu au fost modificari în ceeea ce privește condițiile de eligibilitate. Cantitățile 
minime stabilite inițial au fost prevăzute în legislația națională, în urma consultării cu 
structurile asociative de profil și menținute. 
 
 To justify the maintaining of the financial envelope in terms of difficulties, beyond 
the merging. 



 

 

Măsura 14 s-a unificat cu Măsura 15, Măsura 16 și Măsura 17, în vederea simplificării 
procedurilor, iar condițiile inițiale s-au cumulat și s-au completat cu urmatoarele: 

În notificarea din 2016 ca urmare a propunerii CE din adresa <Brussels, 04/07/2016 

agri.ddg4.i.3(2016)3725528 VA-16-430, referitoare la EU PILOT 8734/2016>  Măsura 14 - 
Prune pentru industrializare s-a unificat cu Măsura 15 – Mere pentru industrializare, Măsura 
16 – Cireșe și vișine pentru industrializare și Măsura 17 - Caise și zarzare pentru 
industrializare, in vederea simplificarii procedurilor. Cantitațile minime stabilite inițial au 
ramas neschimbate, în schimb s-au cumulat suprafețele, respectiv 600 ha (prun) + 500 ha 
(măr) + 200 ha (cireș și visin) + 200 ha (cais și zarzăr), rezultând suprafața totală de 1500 
ha.   
Totodată mentionăm că  datele privind plafoanele financiare anuale și suprafața totală au 
rămas neschimbate. 

 
 To explain the reasons of the modification of the yield while the quantitative limit 
remains unchanged. 
 
In urma unificării măsurilor, limita cantitativă și productia medie sunt introduse in  ISAMM 
pentru perioada 2017-2020, cu valorile de 1500 ha, respectiv 4,4 tone /ha.  
Având în vedere ca în ISAMM există o singura rubrică pentru producția medie, care nu 
permite înscrierea mai multor valori, s-a introdus valoarea cea mai mică. 
 
Facem precizarea că la măsura 14 randamentul la fiecare cultura in parte a rămas 
neschimbat. 
 

15: M19.Support for early potatoes 
 
 To explain to what extent the change in eligibility condition affect the consistency 
with the initial targeting and the related quantitative limit; 
Evoluția suprafețelor, producțiilor medii și totale în perioada 2011-2015 este redată în 
tabelul următor: 

 
Specificație 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafaţa 
cultivata 
(mii ha) 

32,9 30,3 29,8 28,4 28,6 30,9 28,3 

Producţia 
totala (mii t) 

443,8 412,3 437,8 356,8 410,5 466,6 410 

Producţie 
medie  
(kg/ha) 

13489,3 13607,3 14691,3 12563,4 14353,1 15100,3 14450,0 

Sursa: Date Institutul Național de Statistică 

 
Suprafața notificată pentru acordarea  sprijinului cuplat la 1 august 2014, respectiv la1 
august 2016 a fost de de 22.500 hectare, situându-se sub nivelul  suprafețelor cultivate 
anual în perioada 2009-2013. 
 

Limita cantitativă și productia medie vor fi modificate in ISAMM pentru perioada 2017-
2020, cu valorile de 32,9  mii ha, respectiv 13,4 tone /ha, anul de referință fiind 2009.  
 

Cultura cartofului timpuriu pentru industrializare se confruntă cu următoarele dificultăți: 
-Riscul de abandon a culturii, urmare a producțiilor mai scăzute/ha, cu cca 40-50%, 
comparativ cu cartoful de consum, precum și prețul redus de contractare oferit de 
procesatori, care nu acoperă cheltuielile de producție/ha. 
-Lipsa de alternative, importul fiind prohibitiv din cauza prețurilor foarte ridicate; 
-Apariția problemelor sociale aferente abandonului în zonele de cultivare consacrate; 
-Este singurul sector în care toată producția este contractată de fabricile de industrializare 
pentru fabricarea chipsurilor 



 

 

-Necesitatea aprovizionării industriei locale de prelucrare, mai ales în perioada de vară, în 
vederea  utilizării capacităților de producție existente pe  o perioadă cât mai lungă din 
an. 
 
 To justify the reduction of the financial envelope and the estimated amount in 
terms of difficulties, beyond the merging; 
Având în vedere  în anul 2015, suprafața  accesată la sprijinul cuplat  a fost de  1399 ha, 
respectiv 6,2% din suprafața notifificată, s-a redus anvelopa financiară astfel încât să se 
agigure un cuantum /ha, la nivelul cuantumul notificat inițial 216 euro/ha.  
Precizăm că în cadrul notificărilor facute de Romania la 1 august 2016, măsura de sprijin 
cuplat pentru cartofi timpurii pentru industrializare nu a  fuzionat cu nici o altă măsură. 
 
 To explain the reasons of the modification of the yield while the quantitative limit 
remains unchanged 
Condițiile de eligibilitate prevăzute în legislația națională au fost stabilite în urma 
consultării cu reprezentanții fermierilor, care au fost de acord cu impunerea unei producții 
minime/ha de 15,1 mii tone/ha, care a reprezentat producția medie din anul 2014. 
Ulterior, reprezentanții fermierilor au solicitat impunerea productiei medii realizată în 
anul 2012, respectiv 12,5 mii tone/ha. 
 
 
16. M.20: Support for sheep and goats 
 

 You are informed that the measure as notified (which includes modulated amount of 
support not based on economy of scale) is non-compliant. 

Alin. (2) al art. 53 din Regulamentul CE nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire 
a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, permite 
aplicarea cuantumurilor modulate în cadrul aceleași măsuri, astfel: 
” Fără a se aduce atingere articolului 52 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr.   

1307/2013, pentru cuantumul sprijinului per unitate menţionat la al doilea paragraf al 
prezentului alineat, statele membre pot decide să aplice cuantumuri modulate per unitate 
în ceea ce priveşte anumite categorii de fermieri sau la nivel de fermă, pentru a lua în 
considerare economiile de scară care rezultă din dimensiunea structurilor de producţie din 
tipul de agricultură specific vizat sau din sectorul agricol specific vizat, sau, în cazul în 
care măsura vizează o regiune sau un sector întreg, din regiunea sau sectorul în cauză. 
Articolul 67 alineatul (1) din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis notificării 
unor astfel de decizii.” 
 
Introducerea cuantumurilor modulate nu este neconformă cu economia de scală, întrucât 
se estimează menținerea efectivelor relativ constantă, iar creșterea cuantumului estimat 
pe unitate are la bază estimarea creșterii treptate a costurilor cu forța de muncă, 
îndeplinirea condițiilor de mediu în ceea ce privește poluarea, etc. în timp ce creșterea 
veniturilor rezultată din îmbunătățirea performanțelor se va realiza într-un termen de 
minimum 4-5 ani (cel puțin două generații de selecție). 
 
De altfel, modularea urmăreşte chiar conformitatea cu economia de scală, întrucât de la 
un cuantum  unitar al sprijinului se trece la cuantum diminuat la ovinele/caprinele de 
producţie faţă de ovinele/caprinele de reproducţie, pe măsură ce se organizează sistemul 
de producţie piramidal (animale de reproducţie sau nucleu de selecţie şi animale de 
producţie).  
În opinia noastră organizarea unui sector în dificultate într-un sistem de producţie adaptat 
cerinţelor actuale nu este neconformă cu acordarea sprijinului cuplat, aşa cum este 
reglementat în Regulamentul 1307/2013, întrucât aceasta nu este politică de dezvoltare ci 
de organizare a unui sector în dificultate în vederea menţinerii nivelurilor actuale de 
producţie, respectiv menţinerea nivelului actual al efectivelor de ovine. 



 

 

 You are invited to consider amending the design of the measure in order to make it 
compliant with the legal framework, in particular either by merging the different sub-
measures into one or by separating the different targeted populations of animals. 

Populațiile de animale sunt separate în funcție de submăsură, așa cum s-a notificat: 

În perioada 2017-2020, efectivul total de ovine/caprine pentru  care se  acordă schema de 
sprijin este de  3.500 mii capete.  
Efectivul de ovine/caprine pe sub-măsuri ţintă: 

- ovine/caprine de reproducţie -600.000 capete 
- Ovine şi caprine de producţie – 2.900.000 capete 

De altfel si bugetul este separat pe cele 2 submăsuri: 
                                                                                                    Mii euro 

Sub-măsura ţintă     2017     2018     2019     2020 

Ovine/caprine de 
reproducţie 

10800 12600 15000 16200 

Ovine/caprine de 
producţie 

37700 43500 49300 55100 

Total 48500 56100 64300 71300 

Animalele care beneficiază de sprijin în cadrul unei submăsuri nu pot beneficia de sprijin 
și pentru cea de-a doua submăsură, deoarece acestea sunt identificate prin crotalii 
individuale și se pot monitoriza în vederea evitării unei compensării duble. 

You are invited to justify the thresholds/ceilings fixed in terms of difficulties. 
Cuantum pe submăsuri si ani: 
                                                                  Euro/cap 

Sub-măsura ţintă 2017 2018 2019 2020 

Ovine/caprine de 
reproducţie 

18 21 25 27 

Ovine/caprine de 
producţie 

13 15 17 19 

Din experiența anului 2015, s-au plătit 5,2 mil. ovine/caprine cu 4,6 euro/cap, ceea ce 
reprezintă un cuantum foarte mic per cap.  

Acest lucru denotă că pentru a menține activitatea de creștere a ovinelor cuantumul de 
4,6 euro/cap este insuficient în vederea evitării abandonului suprafețelor însemnate de 
pajiști și imposibilității de aprovizionare a pieții cu carne de ovine. 

Cea mai bună cale de a depăși dificultățile menționate este selecția în direcția 
îmbunătățirii performanțelor de producție, dar și încrucișarea cu alte populații de ovine 
performante. 

You are invited to justify the increase of the financial envelope and estimated unit 
amount in terms of difficulties. 

Rasele de ovine/caprine din România au o productivitatea scăzută pentru producția de 
carne, atât prin viteza redusă de creștere, cât și prin calitatea slabă a carcaselor. Din 
acest motiv, deși piața europeană înregistrează deficit de carne de ovine, România nu 
poate participa pentru aprovizionarea acesteia. 

Creșterea anvelopei financiare și a cuantumului estimat pe cap sunt corelate cu 
dificultățile, dar și cu estimarea costurilor de producție pe cap de animal în următorii 4 
ani. 

Schema de sprijin a fost concepută astfel încât să permită menţinerea nivelului actual al 
producţie pe toată perioada acordării sprijinului financiar, dar şi după încetarea acordării 
acestui sprijin. 
 
17. M.21: Support for beef 
 

You are informed that the measure as notified (which includes modulated amount of 
support not based on economy of scale) is non-compliant. 



 

 

Alin. (2) al art. 53 din Regulamentul CE nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013  al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire 
a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul 
politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, permite 
aplicarea cuantumurilor modulate în cadrul aceleași măsuri, astfel: 
” Fără a se aduce atingere articolului 52 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr.1307/2013, 
pentru cuantumul sprijinului per unitate menţionat la al doilea paragraf al prezentului 
alineat, statele membre pot decide să aplice cuantumuri modulate per unitate în ceea ce 
priveşte anumite categorii de fermieri sau la nivel de fermă, pentru a lua în considerare 
economiile de scară care rezultă din dimensiunea structurilor de producţie din tipul de 
agricultură specific vizat sau din sectorul agricol specific vizat, sau, în cazul în care măsura 
vizează o regiune sau un sector întreg, din regiunea sau sectorul în cauză. Articolul 67 
alineatul (1) din prezentul regulament se aplică mutatis mutandis notificării unor astfel de 
decizii.” 
 
Introducerea unităţilor modulate nu este neconformă cu economia de scală, întrucât se 
estimează menţinerea efectivelor relativ constantă, iar creşterea cuantumului estimat pe 
unitate are la bază estimarea creşterii treptate a costurilor cu forţa de muncă, 
îndeplinirea condiţiilor de mediu în ce priveşte poluarea, etc., în timp ce creşterea 
veniturilor rezultată din conversia exploataţiilor în direcţia creşterii bovinelor de carne se 
realizează în termen lung (5-10 ani) 
De altfel, modularea urmăreşte chiar conformitatea cu economia de scală, întrucât de la 
un cuantum  unitar al sprijinului pentru vaci şi tineret se trece la cuantum diminuat la 
tineret faţă de vaci, pe măsură ce se realizează conversia spre rase de carne şi se obţin 
descendenţi din rase de carne sau metişi cu rase de carne. 

You are invited to consider amending the design of the measure in order to make it 
compliant with the legal framework in particular either by merging the different sub-
measures into one or by separating the different targeted populations of animals. 

Populațiile de animale sunt separate în funcție de submăsură, așa cum s-a notificat: 
Efectivul de taurine pe submăsuri ţintă 
-Submăsura Vaci şi tauri de reproducţie: 20.000 capete 
-Submăsura  Tineret mascul şi femel din rase de carne şi/sau metişi cu rase de carne: 
15.000 capete 
De altfel si bugetul este separat pe cele 2 submăsuri: 
 

Submăsural ţintă 2017 2018 2019 2020 

Vaci şi tauri de reproducţie 8500 8800 9150 9525 

Tineret mascul şi femel din rase 
de carne şi/sau metişi cu rase de 
carne 

3000 3275 3450 3600 

Total 11550 12075 12600 13125 

Animalele care beneficiază de sprijin în cadrul unei submăsuri nu pot beneficia de sprijin și 
pentru cea de-a doua submăsură, deoarece acestea sunt identificate prin crotalii 
individuale și se pot monitoriza în vederea evitării unei compensării duble. 

The estimated amount should match with the result of the quotient 
amount/quantitative limit. 

 

Pentru anii 2019 și 2020 la cuantumul modulat pe unitate la vaci și tauri de reproducție, 
datorită  diminuării zecimalelor,  a fost transmis în mod incomplet. Cuantumurile corecte 
sunt:  

Cuantum modulat pe unitate 
                                          Euro/cap 

Submăsura ţintă 2017 2018 2019 2020 

Vaci şi tauri de 
reproducţie 

425 440 457,5 476,25 

Tineret mascul şi femel 200 218 230 240 



 

 

din rase de carneşi/sau 
metişi cu rase de carne  

You are invited to justify the thresholds/ceilings fixed in terms of difficulties. 

Principala dificultate cu care se confruntă România în domeniul creşterii bovinelor este 
scăderea efectivelor (peste 24% numai în perioada 2009-2013), efectul principal fiind 
abandonarea activităţii de către un număr foarte mare de fermieri (diminuare cu 168458 
fermieri de la 849851 fermieri în anul 2009 la 681393 fermieri în anul 2013), aceasta fiind 
asociată cu pericolul abandonării pajiştilor. 
Pentru stoparea declinului efectivelor şi a abandonării exploataţiilor este necesară o 
politică de susţinere financiară a fermierilor crescători de bovine. 
Prin stimulentele financiare acordate în cadrul acestei măsuri se prognozează orientarea 
micilor fermieri spre creşterea vacilor din rase de carne, care permite valorificarea 
păşunilor şi salvarea acestora de la abandon, precum şi menţinerea producţiei de carne, 
iar în viitor se poate asigura îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă a fermierilor şi evitarea 
abandonării exploataţiilor. 
Stimulentele financiare acordate până în prezent au fost insuficiente pentru evita 
abandonarea activităţii de creştere a bovinelor de către un număr semnificativ de 
fermieri. 
 

You are invited to justify the increase of the financial envelope and estimated unit 
amount in terms of difficulties. 

La această măsură nu a crescut anvelopa financiară. Au rămas aceleași anvelope financiare 
pe care le-am notificat în anul 2014. 

 
18. M.22: Support for dairy cows 

You are invited to explain why the change in eligibility condition (contract) does not 
affect the consistency with the initial targeting and the related quantitative limit;  

 
In anul 2014 la măsura 22 – vaci lapte România a notificat la condițiile de eligibilitate 
următoarele: 
”1.să aibă încheiat un document de livrare lapte cu un operator din domeniu, pentru o 
perioadă minimă de 6 luni;” 
Acest document, conform prevederilor alin. (1), art. 148 din Regulamentul (UE) nr. 
1308/2013 din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor 
produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79 
(CE) nr. 1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului 
 nu poate fi decât contract de livrare către un prim cumpărător. Deci nu a fost schimbată 
această condiție de eligibilitate față de notificarea ințială din anul 2014, deoarece prin 
prevederile alin. (1), art.3 din Legea 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, România a decis obligativitatea 
încheierii unui contract între producător și un prim-cumpărător de lapte. 

You are invited to justify the thresholds/ceilings fixed in terms of difficulties  
You are invited to develop and update the overall justifications in terms of 
difficulties by providing illustration of the recent situation of the targeted 
production. 

Cuantumul pe unitate a rămas același, conform notificării din 2014. 

Din experiența anului 2015, s-au solicitat pentru sprijin financiar în baza măsuii 22 numai 
83783 de capete de vaci de lapte, deși deficitul față de anul de referință 2009 este de 
300000 capete.  

Acest lucru denotă că pentru a acoperi deficitul de animale și implicit deficitul de lapte și 
pentru a menține activitatea de creștere a vacilor de lapte și evitarea imposibilității de 
aprovizionare a pieții cu lapte și produse lactate este necesară continuarea susținerii 
financiare a acestui sector. 

../sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp1311358/12007155.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp1311358/12022261.htm
../sintact%204.0/cache/Legislatia%20Uniunii%20Europene/temp1311358/12003132.htm


 

 

Deci cuantumul pe cap notificat nu este unul suficient de atractiv pentru a acoperi 
deficitul de vaci de lapte și implicit de producție de lapte pe care îl are România dacă s-a 
solicitat sprijin financiar doar pentru aproximativ o treime din cât avem nevoie pentru a 
atinge nivelul din 2009. 

19. M.20 (Support for sheep and goats) and M. 21 (Support for beef) 

You are invited to confirm that there is no overlap with VCS measures in case of M20 
and M21 is ensured. 

 
Prin Măsura 10, Pachetul 8 din PNDR se acordă sprijin financiar pentru femelele adulte de 
reproducţie de rasă pură, deci numai cele înscrise în secţiunea principală a registrului 
genealogic, fără  o limită minimă de nr. capete pe exploataţie. 
Prin SCZ se acordă sprijin financiar pentru animalele înscrise în registrul genealogic 
(secţiunea principală şi/sau secţiunea secundară), această formă de sprijin fiind 
condiţionată de un anumit număr de capete pe exploataţie. 
Ca urmare, doar un număr foarte mic de animale pot fi eligibile pentru ambele forme de 
sprijin . 
În cazul în care Comisia consideră necuvenite plăţile SCZ pe anul 2015 pentru animalele 
care au beneficiat de sprijin prin Măsura 10, Pachetul 8 din PNDR, sumele alocate 
necuvenit se vor scădea din plăţile aferente anului 2016, iar începând cu plăţile pentru 
2016 se va restricţiona plata SCZ la animalele care beneficiază de sprijin prin Măsura 10. 

                                                            ./. 

Având în vedere că la această dată încă avem nelămuriri cu privire la înțelegerea unor 
termeni și prevederi ale Regulamentelor UE cu privire la sprijinul cuplat, cu impact asupra 
notificărilor făcute de România la 1 august 2016 cu aplicabilitate pentru perioada 2017-
2020,  

Ținând cont de faptul că legislația națională trebuie modificată și completată cu măsurile 
de sprijin cuplat pentru anul 2017 și condițiile de eligibilitate aferente acestora,  iar 
ulterior trebuie reglementat prin legislație Formularul de cerere unică de plată pentru anul 
2017, și implementat  în sistemul informatic „ IPA Online”, iar toate aceste proceduri sunt 
de durată, 

Având în vedere că România intenționează să înceapă campania de depunere a  cererilor 
unice de plată pentru anul 2017, la data de 1 Martie,  

Luând în considerare faptul că este necesară o clarificare a neînțelegerilor  în vederea  
corectării notificărilor de o manieră corespunzătoare normelor UE și ulterior elaborarea 
legislației naționale,  

solicităm organizarea unei reuniuni bilaterale la Bruxelles, până la data de 1 februarie 
2017, în care să se discute punctual fiecare dintre cele 18 măsuri de sprijin cuplat, 
notificate de România la 1 August 2016. 

În așteptarea propunerii dumneavoastră privind data, ora și locația organizării reuniunii, vă 
asigurăm de înalta noastră considerație. 
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