
Descrierea indicatorului 

de realizare

Valoarea indicatorului a fi 

realizat până la 31.12.2017 

Valoarea curentă realizată a 

indicatorului (Ponderea)

Masura/submăsura 

de sprijin

Suma autorizată, 

lei

5 671 340

TOTAL 671 340

Masura/submăsura 

de sprijin

Suma autorizată, 

lei

1.1 7 715 423

1.2 94 034 190

1.3 131 198 652

1.4 15 983 992

1.5 4 874 320

TOTAL 253 806 577

Masura/submăsura 

de sprijin

Suma autorizată, 

lei

1.6 54 783 572

2.5 867 147

TOTAL 55 650 719

Masura/submăsura 

de sprijin

Suma autorizată, 

lei

2.1 13 849

2.2 29 113 177

2.3 3 898 817

2.4 52 861 432

TOTAL 85 887 275

Masura/submăsura 

de sprijin

Suma autorizată, 

lei

211

457

Beneficiari

 457 beneficiari de subvenții 

pentru acțiuni în mediul ambiant 

și mediul rural în anul 2017 

(100%+)

Numărul de agricultori / 

Întreprinderi care au primit 

subvenții pentru acțiuni în 

mediul ambiant și mediul 

rural în 2017

7 662 823

RAPORT TOTALIZATOR PRIVIND IMPLEMENATAREA INDICATORILOR ENPARD  - final (20-02-18)

Numărul de agricultori / 

Întreprinderi, beneficiari de 

subvenții, care au fost 

instruiți în 2017

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

Beneficiari

35

772

Beneficiari

Specificări

Indicatorul 1.1 – Măsura "Servicii de Consultanță și Formare" inclusă în schemele anuale de subveționare ale AIPA pentru 2017

Numărul de agricultori / 

Întreprinderi care au primit 

subvenții pentru 

reorganizarea și îmbunătățirea 

holdingurilor conform 

standardelor UE în 2017

Min. 75 agricultori / Întreprinderi 

care au primit subvenții pentru 

reorganizarea și îmbunătățirea 

holdingurilor conform standardelor 

UE până la finele lui 2017

2331 beneficiari de subvenții 

pentru reorganizarea și 

îmbunătățirea holdingurilor 

conform standardelor UE în anul 

2017 (100%+)

1 402

Indicatorul 1.2 – Măsura "Investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele UE" inclusă în schemele anuale de subvenționare ale AIPA pentru 2017 

640

Min. 500 fermieri / Întreprinderi 

instruiți în 2017

640 beneficiari de subvenții 

instruiți (100%+)

640

86

36

2331

217

22

Beneficiari

1

216

29

26 11*

4 după 31.12.17pîna la 31.12.17

Indicatorul 1.6 – Măsura "Îmbunătățirea și dezvoltarea infrastructurii rurale" inclusă în schemle anuale de subvenționare ale AIPA pentru 2017

Indicatorul 1.3 – Măsura "Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole" inclusă în schemele anuale de subvenții ale AIPA pentru 2017

Indicatorul 1.5 – Măsura" Pregătirea pentru implementarea acțiunilor referitoare la mediu și spațiu rural " inclusă în schemele anuale de subvenții a AIPA pentru 2017

Min. 300 agricultori / Întreprinderi   

au primit subvenții pentru acțiuni în 

mediul ambiant și mediul rural până 

la finele lui 2017

37 beneficiari de subvenții 

pentru acțiuni de îmbunătățirea 

și dezvoltarea infrastructurii 

rurale în anul 2017 (100%+)

Min. 30 fermieri / Întreprinderi au 

primit subvenții pentru acțiuni direct 

legate de îmbunătățirea și dezvoltarea 

infrastructurii rurale în 2017

Numărul de agricultori / 

Întreprinderi care au primit 

subvenții pentru acținuni de 

îmbunătățire și dezvoltare a 

infrastructurii rurale în 2017

195

Beneficiari217 beneficiari de subvenții 

pentru investiții în procesarea și 

marketingul produselor agricole 

în anul  2017 (100%+)

Min. 75 de agricultori / Întreprinderi   

care au primit subvenții pentru 

investiții în procesarea și marketingul 

produselor agricole până la finele lui 

2017

Numărul de agricultori / 

Întreprinderi  care au primit 

subvenții pentru investiții în 

procesarea și marketingul 

produselor agricole în 2017

37 total



2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017

2.2 141 160 29 113 177 1 476.21 3 047.85 5 352.10

2.3 150 165 3 898 817 5 036.95 2 636.26 5 260.46

TOTAL 291 325 33 011 994 3600.00 6 513.16 5 684.11 10 612.56

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2017

2.4 85 119 52 861 432 61 966.09 112 881.77

4

* întîrziate din motive întemeiate/tehnice

** calculat 1/4

11*

Inclusiv Femei

Total

Total

Suprafața, ha

5.2 Numărul de agricultori 

care utilizează sisteme de 

irigare în exploatațiile 

agricole până la sfârșitul 

anului 2017

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

Beneficiari / utilizatori

2017

216

29
 245 fermieri care utilizează 

sisteme de irigare în exploatațiile 

agricole în anul 2017  ( 61 %)

Min. 400 fermieri folosesc irigația "în 

expoatațiile agricole" în 2017
245

Zone "în exploatațiile agricole" 

irigabile se extind cu încă 4000 ha în 

2017

Masura/submăsura 

de sprijin

Pina la 31.12.17

Creşterea suprafeţelor cu aplicarea 

tehnologiilor “no-till” cu 7000 

hectare până la sfârșitul anului 2017

Suprafaţa adițională cu 

aplicarea tehnologiei                 

“no-till” în 2017

Suma autorizată, 

lei, 2017

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

Masura/submăsura 

de sprijin

Indicatorul 7.1/7.2 - Creșterea numărului de proiecte de investiții în active fizice la fermă

Locuri de muncă 7.1 Numărul proiectelor de 

investiții în active fizice la 

fermă lansate în 2017; % 

proiectelor lansate de femei 323

Inclusiv Femei

122

Beneficiari

211

2017

Beneficiari

37 total

Masura/submăsura 

de sprijin

 37 beneficiari de proiecte de 

investiții agricole în active fizice 

lansate în 2017 (100%+), 

inclusiv 122 femei, care 

constituie 38 %

Min. 30 proiecte de investiții în 

active fizice la fermă au fost lansate 

în 2017; cel puțin 30% din proiecte 

lansate în 2017 vizează femeile 

după 31.12.17

Indicatorul 6.1 Extinderea suprafeţelor cu aplicarea tehnologiei “no-till” în 2017

Alocarea subvențiilor pentru 

achiziționarea echipamentului no-

till și aplicarea tehnologiilor no-

till la prelucrarea                 a 112 

881,77 ha (100%+)

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

Subvenții acordate în anul 2017 

pentru irigarea suprafeței de                                         

10 612,56 ha (100%+)

Suma autorizată, 

lei, 2017

Suprafața, ha

26

Locuri de muncă sezoniere
Min. 30 de proiecte de investiții în 

active fizice lansate în 2016 sau 2017 

sunt finisate până la sfârșitul anului 

2017 

37 beneficiari de proiecte de 

investiții în active fizice lansate 

în 2016 sau 2017, finisate până 

la sfârșitul anului 2017  

(100%+)

4

112 (28**) 67 (16**)

7.2 Nr. proiectelor de 

investiții agricole în active 

fizice lansate în 2016 sau 

2017 finisate până la sfârșitul 

anului 2017

                               Indicatorul 5.1 – Extinderea suprafeţelor de irigare în exploatațiile agricole în 2017                                                                                                                                                                                       Indicatorul 5.2 – Creșterea 

numărului de agricultori care utilizează sisteme de irigare în exploatațiile agricole în 2017

5.1 Suprafaţa adițională 

irigabilă în exploatațiile 

agricole în 2017




