
                                                                        ORDIN  

                                              Nr………….din…………..01.2020 

privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

619/2015  pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 3/2015  pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 

perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de 

implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile 

agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole, al Direcţiei generale afaceri 

europene şi relaţii internaţionale şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  nr. 241131 

din 17.2020, 

având în vedere prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 

pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în 

agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017  privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 

alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014  privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii 

pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin. 

Art. I 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015  pentru aprobarea criteriilor de 

eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 

1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 

plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 

36/1991  privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor 

specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 

terenurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 6 aprilie 2015, cu modificările şi completările 

ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 
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1. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:   

“Art.34. Se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 1, decuplat de producţie, în cuantum fix pe 

hectar, fermierilor din sectorul vegetal, care îndeplinesc prevederile capitolului II şi condiţiile 

prevăzute la art. 33 şi care cultivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: cereale (grâu 

comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), 

culturi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru boabe), plante industriale 

(floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte 

plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), cartofi, legume, căpşuni, pepeni, 

flori şi plante ornamentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil.” 

2. După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 341 cu următorul cuprins: 

“ art. 341  

(1) Suprafețele de teren arabil consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee 

cultivate, care nu au fost arate și nu au făcut parte din sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie 

timp de 5 ani sau mai mult se încadrează în prevederile art. 2, alin. (1) lit. h) din ordonanţă și nu 

sunt eligibile la ANT 1. 

(2) APIA înștiințează solicitanții la momentul depunerii cererii unice de plată  asupra prevederilor 

alin. (1) precum și asupra posibilității schimbării categoriei de folosință a terenului sau a practicării 

rotației culturilor și verifică înființarea culturilor în arabil sau menținerea pajiștii permanente. ” 

3. La articolul 43 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“b) au comercializat cel puţin producţia minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân 

prevăzute la lit. a) către exploataţii de creştere a animalelor înscrise în RNE şi/sau a păsărilor, pe 

baza facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol și/

sau” 

4. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 



“(3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor doveditoare prevăzute la alin. (1), (2) și 

(4) este 31 martie a anului următor anului de cerere curent.” 
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5. La articolul 46 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“c) proces-verbal de recepţie însoţit de bon fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a comercializat producţia 

minimă prevăzută la alin. (1) lit. b); “ 

6. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“ (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se prezintă, după caz, la termenele privind depunerea 

facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare, prevăzute la art. 42-44, 46-48, 50-53, 55, 

59.“ 

7. La articolul 70, litera d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“d) taurine din rase de carne şi metişii acestora;“ 

8. La articolul 782 după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e) cu următorul cuprins: 

“e) animalul care înlocuiește animalul cu circumstanță naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.” 

Art. II 

Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu anul de cerere 2020. 

Art. III 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 



MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE 

                                                           Nechita-Adrian OROS 
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