
Descrierea 

indicatorului de 

realizare

Valoarea indicatorului a fi 

realizat până la 31.12.2016 

Valoarea curentă realizată 

a indicatorului 

Masura/submăsura 

de sprijin
Beneficiari

Suma achitata in 

2016, lei

1.1 9 1.065.980,00

1.2 382 50708662

1.3 554 39.458.306,00

1.4 16 9.557.508,00

1.5 8 3.335.567,00

TOTAL 969 104.126.023,00

Masura/submăsura 

de sprijin
Beneficiari

Suma achitata in 

2016, lei

1.6 65 36802820

2.5 12 596026

TOTAL 77 37398846

RAPORT TOTALIZATOR PRIVIND IMPLEMENATAREA INDICATORILOR ENPARD

Indicatorul 1.5 – Măsura" Pregătirea pentru implementarea acțiunilor privind mediul ambiant și mediul rural " inclusă în schemele anuale de subvenții a AIPA 

pentru 2016

Numărul de agricultori / 

întreprinderi care au 

primit subvenții pentru 

de reorganizarea și 

îmbunătățirea 

holdingurilor conform 

standardelor UE în 

2016

Min. 75 agricultori / Întreprinderi   

au primit subvenții pentru 

reorganizarea și îmbunătățirea 

holdingurilor conform standardelor 

UE până la finele lui 2016

969 beneficiari de subvenții 

pentru reorganizarea și 

îmbunătățirea holdingurilor 

conform standardelor UE în 

anul 2016

77 beneficiari de subvenții 

pentru investiții în procesarea și 

marketingul produselor agricole 

în anul  2016

Min. 75 de agricultori / Întreprinderi   

care au primit subvenții pentru 

investiții în procesarea și 

marketingul produselor agricole 

până la finele lui 2016

Numărul de agricultori / 

Întreprinderi   care au 

primit subvenții pentru 

investiții în procesarea 

și marketingul 

produselor agricole în 

2016

Specificari

Obiectivul specific 1 – Implementarea Strategiei de dezvoltare a agriculturii și mediului rural – Măsurile programului ajustate la cadrul UE 

Indicatorul 1.2 – Măsura "Investiții în intreprinderi agricole pentru a fi reorganizate și îmbunătățite conform standardelor UE" inclusă în schemele anuale de subvenții a AIPA pentru 2016

Indicatorul 1.3 – Măsura "Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole" inclusă în schemele anuale de subvenții ale AIPA



Masura/submăsura 

de sprijin
Beneficiari

Suma achitata in 

2016, lei

2.1 2 15194

2.2 174 21213901

2.3 32 2763299

2.4 107 18165406

TOTAL 315 42157800

Masura/submăsura 

de sprijin
Beneficiari

Suma achitata in 

2016, lei

4 41 4158978

Masura/submăsura 

de sprijin
Solicitanti

Suma autorizata, 

lei
Suprafata, ha

2.2 141 11521119 1476,21

315 beneficiari de subvenții 

pentru acțiuni în mediul ambiant 

și mediul rural în anul 2016

Min. 300 agricultori / Întreprinderi   

au primit subvenții pentru acțiuni în 

mediul ambiant și mediul rural până 

la finele lui 2016

Numărul de agricultori / 

Întreprinderi   care au 

primit subvenții pentru 

acțiuni în mediul 

ambiant și mediul rural 

în 2016

Indicatorul 1.6 – Măsura "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale " inclusă în schemele anuale de subvenții a AIPA pentru 2016

                               Indicatorul 5.1 – Extinderea suprafeţelor de irigare în exploatațiile agricole în 2015                                                                                                                                                    

Indicatorul 5.2 – Creșterea numărului de agricultori care utilizează sisteme de irigare în exploatațiile agricole în 2015

5.1 Suprafaţa adițională 

irigabilă în exploatațiile 

agricole în 2015

Suprafeţele de irigare în exploatațiile 

agricole extinse cu un minim  de 

2500 de hectare adiționale la 

sfârșitul anului 2015

Subvenții acordate în anul 2015 

pentru irigarea suprafeței de 

6513,16 ha

Numărul de agricultori / 

Întreprinderi   care au 

primit subvenții pentru 

îmbunătățirea și 

dezvoltarea 

infrastructurii rurale 

până la finele lui 2016

Min. 30 agricultori / Întreprinderi   

care au primit subvenții pentru 

îmbunătățirea și dezvoltarea 

infrastructurii rurale până la finele 

lui 2016

41 beneficiaride subvenții 

pentru acțiuni în mediul ambiant 

și mediul rural în anul 2016

Obiectivul specific 5 – Îmbunătățirea practicilor de gestionare a resurselor de apă



2.3 150 3752351 5036,95

TOTAL 291 15273470 6513,16

Masura/submăsura 

de sprijin
Solicitanti

Suma autorizata, 

lei
Suprafata, ha

2.2 160 21813322 3047,85

2.3 108 3078466 1033,72

UTILIZATORI 

CARE AU DEPUS IN 

2015 SI S-AU 

EXTINS IN 2016

57 1033,722

TOTAL 325 24891788 5115,292

Masura/submăsura 

de sprijin
Solicitanti

Suma autorizata, 

lei
Suprafata, ha

2.4 185 11641779 40096,85651

Min. 300 agricultori adiționali care 

utilizează sisteme de irigare în 

exploatațiile agricole până la 

sfârșitul anului 2016

325 utilizatori, agricultori care 

utilizează sisteme de irigare în 

exploatațiile agricole în anul 

2016

Indicatorul 6.2 – Extinderea suprafeţelor cu aplicarea tehnologiei “no-till” în 2016

Alocarea subvențiilor pentru 

achiziționarea echipamentului 

no-till și aplicarea tehnologiilor 

no-till la prelucrarea a 7600 ha 

în anul 2015

Creşterea suprafeţelor cu aplicarea 

tehnologiilor “no-till” cu 4000 

hectare adiționale până la sfârșitul 

anului 2015

Suprafaţa adițională cu 

aplicarea tehnologiei 

“no-till” în 2015

356 utilizatori, beneficiari de 

subvenții care utilizează sisteme 

de irigare în exploatațiile 

agricole în anul 2015

Min. 250 agricultori adiționali care 

utilizează sisteme de irigare în 

exploatațiile agricole până la 

sfârșitul anului 2015, Utilizatori de 

sisteme irigare obtinute in urma 

aplicare 

5.2 Numărult de 

agricultori care 

utilizează sisteme de 

irigare în exploatațiile 

agricole până la 

sfârșitul anului 2015

                                                         Indicatorul 5.3 – Extinderea suprafeţelor de irigare în exploatațiile agricole în 2016                                                                                                            

Indicatorul 5.4 – Creșterea numărului de agricultori care utilizează sisteme de irigare în exploatațiile agricole în 2016

Suprafaţa irigată în 

exploatațiile agricole în 

2016

Suprafeţele de irigare în exploatațiile 

agricole extinse cu un minim  de 

3000 de hectare adiționale la 

sfârșitul anului 2016

5115,29 ha Suprafeţe irigate în 

exploatațiile agricole

Creşterea numărului de 

agricultori care 

utilizează sisteme de 

irigare în exploatațiile 

agricole până la 

sfârșitul anului 2016

Obiectivul specific 6 – Utilizarea sporită a practicilor de producție „prietenoase” față de mediu

Indicatorul 6.1 Extinderea suprafeţelor cu aplicarea tehnologiei “no-till” în 2015



Masura/submăsura 

de sprijin
Solicitanti

Suma autorizata, 

lei
Suprafata, ha

2.4 119 18165406 61966,09

Barbati Femei

% proiectelor de 

investiții agricole în 

active fizice lansate în 

2016 care vizează 

femeile

Min. 30 % din proiectele de 

investiții agricole în active fizice 

lansate în 2016 vizează femeile

4 52 proiecte 217 834

Alocarea subvențiilor pentru 

achiziționarea echipamentului 

no-till și aplicarea 

tehnologiilor no-till la 

prelucrarea a 12 000 ha în 

anul 2016

Zona cu tehnologie “no-till” a 

crescut cu un min. de 7000 hectare 

adiționale până la sfârșitul anului 

2016

Zonă adițională cu 

tehnologie “no-till” în 

2016

Indicatorul 7.3 – Numărul și tipul în funcție de apartenența la gen a proiectelor de investiții agricole în active fizice lansate în 2016

Obiectivul specific 7 – Îmbunătățirea condițiilor de trai și muncă în zonele rurale.

Masura/submăsura 

de sprijin
Solicitanti

Numărul proiectelor de 

investiții agricole în 

active fizice lansate în 

2016

Min. 30 proiecte de investiții 

agricole în active fizice au fost 

lansate în 2016 41 beneficiari de proiecte de 

investiții agricole în active fizice 

lansate în 2016, inclusiv 22 

femei, care constituie (53 %)

Locuri de munca 




