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      Finalizare plăți in avans - Campania 2016 

 

APIA - Centrul Judetean Gorj informează că, că până la finalul zilei de 

28.11.2016, a autorizat la plată un număr de 15.183 fermieri, cu decizie 

pozitiva care au depus cereri unice de plată aferente Campaniei 2016, Fer-

mierii au primit în avans, 69% din cuantumurile pentru plăţile directe, 

plătite din FEGA, respectiv 84% din plăţile compensatorii şi de agrome-

diu, care se deconteaza din buget comunitar ( FEADR) …. pagina 2 

 

Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( APIA) informează poten-

tialii beneficiari referitor la instituirea şi implementarea schemei de ajutor de 

stat cu titlul ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împă-

durite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îm-

bunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de 

suprafeţe împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020, aprobată prin Ordinul 

Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 857/2016… pagina 3 

Ajutor de minimis crescătorii de porcine  

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale sprijină crescătorii de porcine printr-un act normativ, aprobat in sed-

inta de Guvern de saptamana trecuta. Este vorba despre producătorii agricoli care desfăşoară activitatea de 

creştere a porcilor şi pentru care se s-a alocat un ajutor de 

minimis prin Hotarărea de Gurvern nr. 852/2016 publi-

cată  în Monitorul Oficial nr. 932 din 21 noiembrie. Fer-

mierii pot depune cereri începând cu data de 21 

noiembrie şi până pe 5 decembrie, inclusiv, la direcţiile 

pentru agricultură judeţene sau a Municipiului Bucureşti 

pe a căror rază teritorială se află înscrisă exploataţia sau 

exploataţia cu cel mai mare număr de animale. Sumele 

reprezentând ajutoare de minimis se plătesc solicitanţilor începând cu data de 15 decembrie 2016.… pagina 6 

 

Notati legislative / Proiecte de acte normative: ...pagina 7 

ORDIN Nr. 857 din 19 iulie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de 

suprafeţe împădurite" Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 568 din 27 iulie 2016; 

HOTĂRÂRE Nr. 876 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind ap-

robarea schemei "Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de 

taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din rase de carne" 

ORDIN nr. 933 din 17 octombrie 2016 privind modificarea și completarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, minis-

trul agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condițiile de punere în 

aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Programului Național 

de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018. 
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Finalizare plăți in avans - Campania 2016 

Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că până la 

finalul zilei de 28.11.2016, a autorizat la plată un 

număr total de de 15.358 fermieri care au de-

pus Cereri unice de plată aferente Campaniei 

2016, din care 15.183 fermieri cu decizie poziti-

va si 175 fermieri cu decizie negativa. 

Potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr. 

1617/2016 de derogare, pentru anul de cerere 

2016, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea 

paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce 

privește nivelul avansurilor pentru plățile directe și 

pentru măsurile de dezvoltare rurală pe suprafață și 

legate de animale, precum și de derogare de la 

articolul 75 alineatul (2) primul paragraf din 

respectivul regulament în ceea ce privește plățile 

directe, pentru anul de cerere 2016, statele membre 

pot plăti avansuri de: ”(…) până la 70 % în cazul 

plăților directe indicate în anexa I la Regulamentul 

(UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în cazul 

sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale 
menționat la articolul 67 alineatul (2) din Regulamentul 

(UE) nr. 1306/2013”. 

De asemenea, pentru anul de cerere 2016, statele mem-

bre pot să plătească avansurile pentru plățile directe 

numai după finalizarea controalelor administrative 

menționate la articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013. 

Conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 

nr. 699/2016 de stabilire, pentru anul 2016, a plafoane-

lor bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin di-

rect prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului, au fost stabi-

lite plafoanele pentru anul de cerere 2016, România 

beneficiind de o alocare financiară de 1.772.469.000 

euro din Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA) 

Totodată, prin hotararea 

de guvern nr. 766 / 19.10.2016 privind reglementarea 

unor masuri financiare temporare pentru stimularea 

gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agri-

cultura in cadrul schemelor de plati directe pentru agri-

cultura care se finanteaza din FEGA, au fost stabilite 

cuantumurile în vederea calculării sumelor pentru 

avansul Campaniei 2016., conform 

tabloulului alaturat. 

Pentru masurile de dezvoltare rurala, 

cuantumurile care stau la baza calcularii 

avansului sunt urmatoarele: 

Măsura 214 Plăţi pentru agro-mediu - PNDR 

2007-2013 

P1 - Pajişti cu înaltă valoare naturală - 124 euro/ha 

P1.2 - Practici agricole tradiţionale - 58 euro/ha 

P3.1 - Pajişti importante pentru păsări Crex crex- 209 

euro/ha 

P3.2 - Pajişti importante pentru păsări Lanius minor şi 

Falco vespertinus - 101 euro/ha 

P4 - Culturi verzi - 130 euro/ha 

P5.1- Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv 

plante de nutreţ) - 162 euro/ha 

P5.2 - Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) - 335 euro/

ha 

P5.3 - Livezi - 393 euro/ha 

P5.4 - Vii - 393 euro/ha 

P5.5 - Plante medicinale şi aromatice - 270 euro/ha 

P6 - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) - 

240 euro/ha 

P7 - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pen-

tru gâsca cu gâtul roşu (Branta ruficollis) - 171 euro/ha 

Măsura 10 - Agromediu şi climă - PNDR 2014-2020 

Pachetul 4 - Culturi verzi - 128 euro/ha 

Pachetul 7 - Terenuri arabile importante ca zone de 

hrănire pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis) - 

250 euro/ha 

Măsura 13 Plăţi pentru zone care se con-

fruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice - PNDR 2014-2020 

M13.1 - Plată compensatorie în zona mon-

tană - 86 euro/ha 

M13.2 - Plată compensatorie pentru alte zone 

care se confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative - 54 euro/ha 

M13.3 - Plată compensatorie pentru alte zone 

afectate de constrângeri specific - 70 euro/ha 

Fermierii au primit în avans 69% din 

cuantumurile pentru plăţile directe, plătite 

Denumire scheme APIA 

Plafoane 

Campania 2016 

(euro) 

Cuantum 

avans 2016 / 

schema 

(euro/ha) 

Schema de plată unică pe suprafață 

- SAPS 898.240.000 

96,8861 

Schema de plată redistributivă 
94.709.000 

Nivelul 1 = 5,0000 

Nivelul 2 =  48,8554 

Schema de plată pentru practici 

agricole benefice pentru climă și 

mediu (plata pentru înverzire) 531.741.000 

  

57,3714 

Schema de plată pentru tinerii 

fermieri 15.000.000 

22,8718 

Sprijinul cuplat 

+ dezvoltare rurala 232.779.000  

- 
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din FEGA, respectiv 84% din plăţile compensatorii 

şi de agromediu, care se fac din FEADR. 

APIA face platile fermierilor in lei, la cursul de 

schimb de 4,4537 lei / euro pentru FEGA, respectiv 

la cursul de 4,524 lei / euro pentru FEADR. 

In campania 2016, la Centrul judetean/Centrele locale 

APIA Gorj, au fost depuse un număr de 18.329 cereri, 

din care 1.599 cereri numar in sector animalier. De 

asemenea in procedura de control in teren au fost 

esantionati 356 de fermieri. 

Incepand cu data de luni, 05 decembrie 2016,  Agentia 

de Plati si Interventie pentru Agricultura, Central Jude-

tean Gorj, va demara actiunea de autorizare finala la 

plata a fermirilor (plati regulare), care au depus cereri 

unice in Campania 2016. 

 

                SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT 

 

"Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de su-

prafeţe împădurite" 
 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură ( 

APIA) informează potentialii beneficiari referitor la 

instituirea şi implementarea schemei de ajutor de stat cu 

titlul ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de 

suprafeţe împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiţii 

în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea 

viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri 

şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul 
PNDR 2014-2020, aprobată prin Ordinul Ministrului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 857/2016. 

Schema este implementată de Ministerul Agricul-

turii şi Dezvoltării Rurale (MADR) prin Direcţia Gen-

erală Dezvoltare Rurală – Autoritatea de Management 

pentru Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală DGDR-AMPNDR, prin Agenţia pentru Finan-

ţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) şi prin Agenţia de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA). 

Ajutoarele pentru împădurire și crearea de suprafeţe 

împădurite se acordă în cadrul Planului Naţional de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020 ca ajutoare co-

finanţate din FEADR. 

 

     Scopul şi obiectivele schemei 

Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin 

financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agri-

cole şi neagricole şi forme asociative ale acestora pen-

tru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite. 

Schema vizează plantaţiile forestiere realizate prin: 

    a) trupuri de pădure pe terenurile agricole şi nea-

gricole definite la art. 5 lit. a) şi b); 

    b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile 

agricole şi neagricole definite la art. 5 lit. a) şi b). 

 

       Beneficiarii schemei 

Beneficiarii schemei sunt deţinătorii publici şi pri-

vaţi de teren agricol şi neagricol şi formele asociative 

ale acestora. 

În categoria deţinătorilor publici de teren agricol şi 

neagricol sunt incluse unităţile administrativ-teritoriale 

de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte per-

soane juridice de drept public, precum şi formele aso-

ciative ale acestora. 

În categoria deţinătorilor privaţi de teren agricol şi 

neagricol sunt incluse 

persoanele fizice, per-

soanele fizice autori-

zate, întreprinderile 

individuale, între-

prinderile familiale, 

societăţile comerciale, 

asociaţiile şi fundaţiile, 

alte persoane juridice 

de drept privat, precum şi formele asociative ale aces-

tora. 

Schema nu se aplică deţinătorilor publici şi privaţi 

de teren agricol şi neagricol şi formelor asociative ale 

acestora, antementionaţi, dacă aceştia se află, după caz, 

în următoarele situaţii: 

    a) sunt întreprinderi aflate în dificultate în sensul 

definiţiei precizate la art. 5 lit. n); 

    b) împotriva lor a fost emisă o decizie de recu-

perare definitivă a unui ajutor de stat, dacă această 

decizie de recuperare nu a fost executată. 

   În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, 

sprijinul financiar acordat prin schemă se poate acorda 

doar dacă autoritatea care gestionează respectivele ter-

enuri este un organism privat sau o unitate administra-

tiv-teritorială (UAT) de nivel LAU 2 (comune, oraşe, 

municipii). 

 

Condiţii de eligibilitate 

 

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, deţinătorilor 

publici de teren agricol şi neagricol,trebuie să înde-

plinească următoarele condiţii de eligibilitate: 

    a) să realizeze trupuri de pădure de cel puţin 1 ha, 

iar suprafaţa compactă minimă împădurită să fie de cel 

puţin 0,5 ha; iar 

    b) terenurile pe care urmează să reali,zeze 

prevederile lit. a) să fie agricole şi/sau neagricole, aşa 

cum sunt definite la art. 5 lit. a) şi b). 

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, deţinătorilor 

privaţi de teren agricol şi neagricol trebuie să înde-

plinească următoarele condiţii de eligibilitate: 

    a) să realizeze perdele forestiere de protecţie de 

cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă minimă împă-

durită să fie de cel puţin 0,1 ha; iar 

    b) terenurile pe care urmează să realizeze 

prevederile lit. a) să fie agricole şi/sau neagricole, aşa 

cum sunt definite la art. 5 lit. a) şi b). 

    Sunt eligibile terenurile agricole şi neagricole, cu 

excepţia: 
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    1. terenurilor grevate de sarcini şi gajuri cu depose-

dare în favoarea unei terţe părţi, conform evidenţelor ca-

dastrelor locale; 

    2. terenurilor care fac obiectul unor litigii; 

    3. terenurilor menţionate la momentul depunerii 

cererii de sprijin în programe sau planuri naţionale ori 

locale de amenajare a teritoriului ca deservind un interes 

public major; 

    4. pajiştilor naturale permanente, mai puţin a celor 

afectate de fenomene de degradare a solului, respectiv 

eroziune de suprafaţă foarte puternică şi excesivă, erozi-

une de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), alunecări active, 

prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, prezenţa aglomer-

ărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stâncării şi depozite 

de aluviuni torenţiale, sărăturare sau aciditate puternică, 

prezenţa nisipurilor mobile, identificate în cadrul proiec-

tului tehnic de împădurire; 

    5. terenurilor agricole pentru care există angaja-

mente în derulare pentru agromediu şi climă. 

În cadrul schemei nu este eligibilă înfiinţarea de plan-

taţii de arbori din specii forestiere cu ciclu scurt de pro-

ducţie, plantaţii de arbori cu creştere rapidă întrebuinţaţi 

pentru producerea de energie sau plantaţii de pomi de 

Crăciun. 

Împăduririle pentru realizarea de trupuri de pădure sau 

perdele forestiere de protecţie, pe terenurile aflate în si-

turile Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor sta-

bilite pentru aceste zone, fiind însoţite de Acord de mediu 

şi/sau Aviz Natura 2000. 

 

       Tipul sprijinului, intensitatea ajutorului şi 

valoarea sprijinului 

Sprijinul financiar se acordă ca valoare fixă, 

reprezentată de costurile standard pentru împădurirea de 

terenuri agricole şi neagricole stabilite de Institutul Na-

ţional de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură "Marin 

Drăcea" (ICAS) şi Institutul Naţional de Cercetare-

Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Me-

diului - ICPA Bucureşti, aşa cum se precizează la art. 5 lit. 

t), după cum urmează: 

    a) costuri pentru înfiinţarea plantaţiilor forestiere şi 

costuri cu elaborarea proiectului tehnic de împădurire, 

acordate sub formă de primă, denumită în cadrul sche-

mei Prima 1. În cazul apariţiei unui eveniment produs de 

factori biotici sau abiotici până la momentul realizării 

primei lucrări de întreţinere a plantaţiei, constatat conform 

prevederilor legale de către autorităţile publice desemnate, 

dacă pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20%, pot fi 

acoperite costurile cu refacerea plantaţiei până la maxi-

mum 75% din costul standard legat de lucrările pentru 

înfiinţarea plantaţiei, în funcţie de lucrările de replantare 

necesare. Pentru a fi eligibil pentru acoperirea costurilor 

cu refacerea plantaţiei beneficiarul va trebui să demon-

streze că lucrările iniţiale de înfiinţare a plantaţiei au fost 

planificate şi executate în conformitate cu prevederile 

normelor tehnice nr. 1 sau 2, după caz; 

    b) costuri de întreţinere a plantaţiei forestiere, cos-

turi de îngrijire a plantaţiei forestiere, precum şi costuri 

pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare 

a împăduririi acordate sub formă de primă anuală, pentru 

o perioada de 12 ani, denumită în cadrul schemei Prima 2. 

În cazul apariţiei unui eveniment produs de factori biotici 

sau abiotici până la momentul realizării primei lucrări de 

întreţinere a plantaţiei, constatat conform prevederilor 

legale de către autorităţile publice desemnate, dacă 

pierderile de puieţi depăşesc pragul de 20%, costurile de 

întreţinere a plantaţiei din primul an vor fi plătite propor-

ţional cu suprafaţa plantaţiei neafectată de evenimentul 

produs de factori biotici sau abiotici. 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat 

în baza schemei este de 100% din costurile standard pre-

văzute la art. 18. 

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un 

proiect acordat în baza schemei, care înglobează toate 

costurile standard aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi 

Primei 2, după caz, plătite pe durata de aplicare a contrac-

tului de finanţare, este de 7.000.000 euro. 

 

Costuri eligibile 
   Sprijinul financiar poate să acopere următoarele costuri 

eligibile: 

    a) costurile standard aferente elaborării proiectului 

tehnic de împăduriri; 

    b) costurile standard aferente lucrărilor de înfiinţare a 

plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief 

(câmpie, deal, munte) şi cele două categorii de teren 

(agricol, neagricol); 

    c) costurile standard aferente lucrărilor de întreţinere 

a plantaţiei pentru cele trei tipuri de forme de relief 

(câmpie, deal, munte), acordate anual pentru o perioadă 

de maximum 6 ani, asimilată termenului de închidere a 

stării de masiv. Perioada în care se efectuează lucrările de 

întreţinere a plantaţiei este stabilită în cadrul proiectului 

tehnic de împădurire; 

    d) costurile standard pentru cele trei tipuri de forme 

de relief (câmpie, deal, munte) aferente a două lucrări de 

îngrijire a arboretelor, efectuate după închiderea stării de 

masiv; 

    e) costuri standard aferente compensaţiilor pentru 

acoperirea pierderilor de venit agricol ca urmare a împă-

duririi terenurilor agricole, acordate pentru o perioadă de 

12 ani, începând cu anul de înfiinţare a plantaţiei, calcu-

late prin însumarea marjei nete standard cu nivelul plăţii 

unice pe suprafaţă, stabilită pentru fiecare an de campa-

nie; 

    f) costuri pentru refacerea plantaţiei în cazul apariţiei 

unui eveniment produs de factori biotici sau abiotici până 

la momentul realizării primei lucrări de întreţinere a plan-

taţiei din cursul primului an de împădurire, menţionate la 

art. 13 lit. a); 

    g) costuri standard legate de lucrările de întreţinere a 

plantaţiei pentru anul 1 pentru suprafaţa plantaţiei neafec-

tată de un eveniment produs de factori biotici sau abiotici, 

menţionate la art. 13 lit. b). 
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Costul standard aferent elaborării proiectului tehnic de 

împăduriri, menţionat la art. 18 lit. a), este calculat în 

baza următoarei formule: 

    Cost elaborare proiect tehnic de împăduriri = VB 

+ n * VM * 2%,     în care: 

    VB - costul minim necesar pentru elaborarea unui 

proiect de împădurire pe suprafaţa minimă admisă - 

590 (euro); 

    n (ha) - suprafaţa totală solicitată a fi împădurită 

în baza prezentei scheme; 

    VM (euro) - costul mediu naţional de împădurire a 

unui hectar de teren agricol şi neagricol (aferent lu-

crărilor de înfiinţare şi întreţinere a plantaţiilor) - 

8.889 (euro). 

Valorile costurilor standard pe tipuri de terenuri şi forme 

de relief, aferente lucrărilor de înfiinţare, lucrărilor de 

întreţinere, lucrărilor de îngrijire şi compensaţiilor pentru 

acoperirea pierderilor de venit, menţionate la art. 18 lit. 

b) - e), sunt prezentate în anexa nr. 1. 

Cuantumul aferent costului cu refacerea plantaţiei, men-

ţionat la art. 18 lit. f), reprezintă maximum 75% din val-

orile costului standard legat de lucrările pentru înfiinţarea 

plantaţiei, prezentate în anexa nr. 1. 

Cuantumul aferent costurilor de întreţinere a plantaţiei pe 

suprafaţa neafectată de un eveniment produs de factori 

biotici sau abiotici, menţionate la art. 18 lit. g), este cel al 

costurilor standard de întreţinere a plantaţiei pentru anul 

1 prezentate în anexa nr. 1. 

Valorile costurilor standard menţionate la art. 19 şi 20 

pot fi revizuite pe perioada de aplicare a schemei şi a 

contractelor de finanţare în urma revizuirii me-

todologiilor de calcul sau a variabilelor utilizate în calcu-

lul acestora. 

 

    Modalitatea de acordare a ajutorului de stat 
Beneficiarii menţionaţi la art. 6 depun la APIA o singură 

cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cer-

erilor de sprijin, cerere întocmită conform modelului din 

anexa la ghidul solicitantului. 

Selecţia cererilor de sprijin va fi realizată pe baza 

principiilor, criteriilor de selecţie/criteriilor de departa-

jare a cererilor de sprijin cu punctaj egal, cu ierarhizare 

după punctajul obţinut, cu încadrarea în alocarea dispon-

ibilă. 

Criteriile de selecţie şi sistemul de punctaj se stabilesc 

de către MADR prin DGDR-AM PNDR în consultare cu 

Comitetul de monitorizare pentru PNDR 2014 - 2020 şi 

se detaliază în ghidul solicitantului aferent schemei. 

Criteriile şi punctajele de selecţie pot fi modificate pe 

parcursul implementării schemei în vederea atingerii 

obiectivelor, a indicatorilor şi a cadrului de performanţă 

propuse prin PNDR 2014 - 2020. 

Criteriile de selecţie vor avea în vedere următoarele 

principii: 

    a) principiul amplasării terenului, prin care se va 

acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire 

situate în zonele deficitare în păduri, precizate la art. 5 lit. 

i); 

    b) principiul mărimii plantaţiei, prin care se va 

acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu 

suprafaţă mai mare; 

    c) principiul funcţiei de protecţie, prin care se va 

acorda prioritate realizării de perdele forestiere de protec-

ţie; 

    d) principiul funcţiei de reabilitare a terenurilor, 

prin care se va acorda prioritate împăduririi terenurilor 

situate în UAT-urile afectate de fenomene de aridizare, 

eroziune sau salinizare, în funcţie de valorile indicelui de 

ariditate, gradului de eroziune sau gradului de salinizare; 

    e) principiul diversităţii speciilor, prin care se va 

acorda prioritate lucrărilor de împădurire care propun cel 

puţin 2 specii de bază în compoziţie. 

Sprijinul financiar se acordă în urma aplicării proce-

sului de selecţie şi notificării beneficiarului privind finan-

ţarea cererii de sprijin, urmată de încheierea contractului 

de finanţare între APIA şi beneficiar. 

Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor pot demara 

numai după încheierea contractului de finanţare 

încheiat între APIA şi beneficiar. 

Implementarea schemei se realizează pe baza proce-

durilor de evaluare, selectare, contractare, control, su-

pracontrol, autorizare plăţi, monitorizare şi raportare, 

elaborate la nivelul instituţiilor delegate şi aprobate prin 

ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale. 

 

Condiţii specifice schemei 
Lucrările de împădurire până la atingerea stării de 

masiv se execută în baza unui proiect tehnic de împă-

duriri care respectă Normele tehnice nr. 1, în cazul re-

alizării de trupuri de pădure, sau Normele tehnice nr. 2, 

în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, 

elaborat de persoane fizice sau persoane juridice de spe-

cialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul sil-

viculturii pentru proiectarea şi/sau executarea lucrărilor 

de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic. 

Formulele şi schemele de împădurire vor lua în con-

siderare numai speciile forestiere din listele speciilor for-

estiere de arbori şi arbuşti utilizate în lucrările de împă-

duriri prezentate în anexa nr. 2. 

Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire 

trebuie să respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind 

comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se vor 

realiza în maximum 2 ani de la data semnării contractului 

de finanţare. 

Lucrările de îngrijire ale arboretelor efectuate după 

închiderea stării de masiv se vor realiza avându-se în 

vedere ca indicele de închidere a coronamentului să nu 

scadă sub valoarea de 0,7. Prima lucrare de îngrijire a 

arboretelor se va realiza în anul 7 sau 8, iar a doua lucrare 

de îngrijire a arboretelor se va realiza în anul 10 sau 11, 

conform proiectului tehnic de împădurire. 

Plantaţia forestieră realizată în baza schemei va fi 

menţinută pe suprafaţa care face obiectul proiectului cel 

puţin pe perioada de implementare a contractului de fi-

nanţare, respectând condiţiile referitoare la realizarea 
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lucrărilor de împădurire, întreţinere a plantaţiilor şi îngri-

jire a arboretelor prevăzute în prezenta schemă. Se va 

avea în vedere ca pe toată perioada cuprinsă între data 

finalizării ultimei lucrări de întreţinere a plantaţiei şi data 

finalizării contractului de finanţare indicele de închidere 

a coronamentului să nu scadă sub valoarea de 0,7. 

 Beneficiarii schemei care sunt eligibili pentru orice 

componentă a Primei 2 trebuie să respecte normele 

privind ecocondiţionalitatea, prevăzute de titlul VI din 

Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 sta-

bilite prin legislaţia naţională, pe toate terenurile agricole 

aparţinând exploataţiei agricole şi pe toată perioada con-

tractului de finanţare. 

 

Schema se aplică până la data de 31 decembrie 

2020, cu posibilitatea prelungirii potrivit reglemen-

tărilor europene aferente post-perioadei 2014 - 2020. 

 

       Reguli privind cumulul ajutoarelor 
Beneficiarii schemei nu trebuie să fie beneficiarii al-

tor forme de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri 

publice pentru aceeaşi suprafaţă de teren pe perioada de 

acordare a sprijinului în baza schemei, cu excepţia, după 

caz, a plăţilor directe (pilonul I al Politicii agricole 

comune) sau a plăţilor compensatorii acordate pe su-

prafaţă prin măsurile de dezvoltare rurală. 

În cazul în care beneficiarul demarează lucrările de 

înfiinţare a plantaţiilor în baza schemei începând cu data 

de 1 octombrie, acesta poate să beneficieze pentru anul 

respectiv de plăţile directe acordate pe suprafaţă în baza 

Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de 

stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate 

fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agri-

cole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 

73/2009 al Consiliului. 

În cazul în care beneficiarul demarează lucrările de 

înfiinţare a plantaţiilor în baza schemei înainte de data de 

1 octombrie, acesta nu mai poate beneficia de plăţi acor-

date pe suprafaţă în cadrul altor scheme în acel an de 

depunere a cererilor unice de plată pe suprafaţă pe par-

celele respective. 

 

    Pentru informaţii suplimentare privind beneficiarii 

schemei, condiţiile de eligibilitate, valoarea sprijinului 

precum și modalitatea de acordare a ajutorului de stat, vă 

recomandăm să consultaţi Ghidul solicitantului. Formu-

larele anexelor din Ghidul solicitantului sunt puse la dis-

poziţia dumneavoastra, în format electronic editabil, în 

vederea constituirii dosarului cererii de sprijin*, pe 

http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1  

*Formularele vor fi completate conform indicaţiilor din 

Ghidul solicitantului, în funcţie de forma de organizare şi 

tipul de proprietate asupra terenului. 

Potenţialii beneficiari sunt invitaţi la Centrul Judeţen 

Gorj al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agri-

cultura în vederea eliberării Notei de constatare și 

identificării suprafeţelor de teren destinat împă-

duririi în sistemul IACS – LPIS gestionat de APIA. 

    

Ajutor de minimis pentru crescătorii de porcine 

 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  sprijină 

crescătorii de porcine printr-un act normativ, aprobat in 

sedinta de Guvern de saptamana trecuta. Este vorba de-

spre producătorii agricoli care desfăşoară activitatea 

de creştere a porcilor şi pentru care se s-a alocat un 

ajutor de minimis prin Hotarărea de Gurvern nr. 

852/2016 publicată  în Monitorul Oficial nr. 932 din 21 

noiembrie.  

Fermierii pot 

depune cereri 

începând cu data 

de 21 noiembrie şi 

până pe 5 de-

cembrie, inclusiv, 

la direcţiile pentru 

agricultură judeţene sau a Municipiului Bucureşti pe a 

căror rază teritorială se află înscrisă exploataţia sau ex-

ploataţia cu cel mai mare număr de animale. Sumele 

reprezentând ajutoare de minimis se plătesc solicitanţilor 

începând cu data de 15 decembrie 2016. 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a  alocat 

suma  de 13.500.000 lei pentru acest ajutor de minimis 

din bugetul de stat. Schema de ajutor de minimis se 

acordă întreprinderilor din domeniul zootehnic care îşi 

desfăşoară activitatea în sectorul producţiei primare, pen-

tru achizitionarea de animale de reproductie din rase pure 

şi/sau hibride din specia porcine, în vederea ameliorării 

valorii genetice a şeptelului de animale. 

Beneficiarii şi condiţiile de eligibilitate; 

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt 

întreprinderile/întreprinderile unice, respectiv: 

-crescători de porcine, persoane fizice autori-

zate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, 

constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 

de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile indi-

viduale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-crescători de porcine, persoane fizice care deţin 

atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 

145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-crescători de porcine, persoane juridice, precum 

şi orice forme asociative cu personalitate juridică consti-

tuite conform legii. 

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de mini-
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mis privind achiziţionarea de animale de reproducţie 

din rase pure şi/sau hibride din specia porcine, benefici-

arii trebuie să deţină exploataţii de porcine înregistrate/

autorizate sanitar veterinar. 

Pentru obţinerea ajutorului de minimis benefi-

ciarii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele 

condiţii de eligibilitate: 

-să deţină exploataţii de porcine înregistrate/

autorizate sanitar veterinar, identificate şi înregistrate în 

RNE, până la data depunerii cererii; 

-se obligă prin angajament scris să menţină în 

exploataţie animalele de reproducţie din rase pure şi/sau 

hibride din specia porcine, achiziţionate, pe o perioadă 

de minimum 3 ani, începând cu data la care sprijinul 

financiar a fost acordat; 

-să deţină registrul individual al exploataţiei, 

completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile 

Ordinului nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sani-

tare veterinare pentru implementarea procesului de 

identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprin-

elor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulte-

rioare. 

-În cazul achiziţionării de vieruşi, să deţină un 

efectiv minim de 10 capete scroafe de reproducţie din 

rasele Bazna şi/sau Mangaliţa sau de 50 capete scroafe 

de reproducţie din rase pure sau hibride. 

Cuantumul sprijinului financiar, 

reprezentând ajutor de minimis care se acordă benefici-

arilor, este de: 

–maximum 3.000 lei/cap vieruş din rasă pură 

şi/sau hibrid, achiziţionat în baza prevederilor prezentei 

hotărâri; 

–maximum 1.100 lei/cap scrofiţă din rasă pură, 

achiziţionată în baza prevederilor prezentei hotărâri; 

–maximum 600 lei/cap scrofiţă hibridă, achiz-

iţionată în baza prevederilor prezentei hotărâri. 

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care 

se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate 

depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii 

financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în 

cele două exerciţii financiare precedente. În cazul nere-

spectării acestor prevederi beneficiarii schemei de mini-

mis sunt obligaţi la restituirea contravalorii sprijinului 

financiar, la care se adaugă penalităţi şi dobânzi, de la 

data încasării acestuia, cu respectarea prevederilor le-

gale. 

 

Reamintim fermierilor ! 

 

APIA elibereaza adeverinte de creditare, pentru bene-

ficiarii schemelor de plati —Campania 2016, sector 

vegetal,   neautorizati la plata 

 

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură reaminteste fermierilor  că  se elibe-

reaza in continuare adeverinţe pentru beneficiarii 

schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafaţă, 

plata redistributivă, plata pentru practici agricole bene-

fice pentru climă şi mediu (plata pentru înverziere sau 

ecologizare) şi măsurile de dezvoltare rurală), imple-

mentate de instituţie în Campania 2016, respectiv pen-

tru cei care intenţionează sa acceseze credite în vederea 

finanţării activităţilor curente, de la insituţiile bancare şi 

non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.  

Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma 

cuvenita beneficiarilor pentru schemele de sprijin im-

plementate de APIA, respectiv plata unica pe suprafaţă, 

plata redistributivă şi plaţile benefice pentru climă şi 

mediu, exprimate in lei astfel: 

 pentru creditele acordate de Banca Creditoare 

pana la data de 29.09.2016 inclusiv, la cursul 

leu/euro comunicat de Banca Centrala Euro-

peana la data solicitarii creditului; 

 pentru creditele acordate de Banca Creditoare 

incepand cu data de 30.09.2016 inclusiv, la 

cursul leu/euro comunicat de Banca Centrala 

Europeana din data de 30.09.2016. 

Valoarea creditului va fi in cuantum de pana la 90% 

din valoarea sumei cuvenite beneficiarilor pentru 

Masurile compensatorii de dezvoltare rurala.  Plata 

sumelor cuvenite se va face la cursul leu/euro comuni-

cat de Banca Centrala Europeana la data de 31.12.2015 

pentru anul de cerere 2016. 

In adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, 

suprafaţa determinată pentru plată pentru schemele de 

plată care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat con-

trolul administrativ asupra cererii beneficiarului referi-

tor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul 

convenţiei şi că beneficiarul, la data emiterii Adeverin-

tei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aces-

te scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pen-

tru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legi-

slaţia în vigoare. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 839/2016 

privind modificarea si completarea Ordinului minis-

trului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 

privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia 

convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi 

nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a 

activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate 

prin Agenţie, în baza adeverinţelor eliberate de APIA, 

Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor afer-

ente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor 

directe, astfel încât dobânda finală aplicată benefi-

ciarului nu poate depăşi ROBOR 6M + maxim 2, 5 

%, iar comisioanele aferente creditului să fie în 

limita de 1%. 

 

 

Proiecte de acte normative 

www.madr.ro  

Sprijin finaniciar european pentru cresca-

torii de porcine 
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Ministerul Agriculturii a publicat pe propriul site un 

proiect de Hotarare de Guvern privind modul de alocare a 

sprijinului european special, in valoare de 10,8 milioane 

de euro. 

Suma prevazuta pentru Romania in anexa la Regula-

ment este echivalentul in lei a 10.896.083 euro, calculat la 

rata de schimb din data de 31 august 2016, conform 

prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 

907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului in ceea ce priveste agentiile de 

plati si alte organisme, gestiunea financiara, verificarea si 

inchiderea conturilor, garantiile si utilizarea monedei 

euro, precum si ale art. 1 alin. (2) din Regulament. 

Din suma prevazuta la alin.(1) se distribuie echivalen-

tul in lei a sumei de 5.448.041,5 euro pentru producatorii 

de carne de porc, care se asigura din Fondul European de 

Garantare Agricola – FEGA, prin bugetul Ministerului 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016. 

Potrivit prevederilor art. 2 din Regulament, se acorda 

sprijin suplimentar in valoare egala cu suma prevazuta la 

alin. (2), in aceleasi conditii de eligibilitate. Resursele 

financiare necesare sprijinului suplimentar prevazut de 

prezenta hotarare se asigura de la bugetul de stat, in limita 

prevederilor bugetare aprobate cu aceasta destinatie Min-

isterului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2016, 

la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura 

si vanatoare”, titlul 40 „Subventii”, articolul 40.15 

„Sprijinirea producatorilor agricoli”. 

Ajutorul financiar prevazut la art.2 alin.(2) si (3) se 

acorda crescatorilor de porcine, persoane juridice sau per-

soane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intre-

prinderi familiale, constituite potrivit Ordonantei de ur-

genta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea ac-

tivitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, 

intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu 

modificarile si completarile ulterioare, care indeplinesc 

cumulativ urmatoarele conditii: 

a) detin exploatatii autorizate de Autoritatea Nationala 

Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor pen-

tru cresterea si ingrasarea porcinelor, inregistrate in Reg-

istrul national al exploatatiilor asa cum este definit la art. 

1 pct. 15 din Norma sanitara veterinara pentru implemen-

tarea procesului de identificare si inregistrare a suinelor, 

ovinelor, caprinelor si bovinelor, aprobata prin Ordinul 

presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si 

pentru Siguranta Alimentelor nr. 40/2010, cu modificarile 

si completarile ulterioare; 

b) au livrat direct sau prin terti si au clasificat porci in 

abatoare autorizate, potrivit prevederilor Hotararii Guver-

nului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasi-

ficare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modifi-

carile si completarile ulterioare, in perioada 1 septembrie 

2015 -31 mai 2016. 

Suma cuvenita fiecarui producator agricol se calcu-

leaza de catre A.P.I.A. prin impartirea sumei prevazute la 

art. 2 alin.(2) si (3) la efectivul de porci livrati si clasifi-

cati in abatoare autorizate, in perioada 1 septembrie 2015-

31 mai 2016, dar nu la mai mult de 9.000 de capete, in-

clusiv, pe beneficiar. 

Producatorii care au livrat in perioada prevazuta la 

alin.(1) maximum 9.000 capete porcine, se incadreaza la 

activitatea agricultura la scara mica, potrivit prevederilor 

art.1 alin.(1) lit.b) din Regulament. 

Pentru obtinerea ajutoarelor financiare prevazute la 

art. 2 alin.(2) si (3), producatorii agricoli depun cererea la 

centrul judetean al A.P.I.A., respectiv al municipiului 

Bucuresti, insotita de documente specifice, pana la data 

de 8 decembrie 2016. 

Documentele specifice care insotesc cererea pentru 

acordarea ajutorului financiar prevazut la art. 2 alin.(2) si 

(3) sunt urmatoarele: 

a) copii de pe facturile si rapoartele de clasificare, 

care sa ateste livrarea directa sau prin terti si clasificarea 

porcilor in abatoare autorizate, in perioada 1 septembrie 

2015 – 31 mai 2016, pentru cazul prevazut la art.4 alin.

(2); 

b) copii de pe avizele de insotire si rapoartele de 

clasificare care sa ateste sacrificarea in abatoare autorizate 

proprii/copii de pe facturile si rapoartele de clasificare 

care sa ateste livrarea directa sau prin terti si clasificarea 

porcilor in abatoare autorizate, in perioada 1 septembrie 

2015 – 31 mai 2016, precum si copia autorizatiei integrate 

de mediu, pentru cazul prevazut la art.4 alin.(3). 

Pentru livrarile efectuate de beneficiarii care au acce-

sat masura 215 – Plati in favoarea bunastarii animalelor – 

pachetul a) – Porcine din cadrul PNDR 2007-2013, raman 

valabile copiile documentelor depuse odata cu deconturile 

justificative, aferente perioadei 1 septembrie 2015 – 31 

mai 2016, pentru aceasta masura. 

A.P.I.A. va prelua datele operate si verificate din ap-

licatia electronica gestionata pentru masura 215 – Plati in 

favoarea bunastarii animalelor-pachetul a) – Porcine din 

cadrul PNDR 2007-2013, referitoare la documentele 

beneficiarilor pentru exploatatiile cu cod ANSVSA 

privind efectivele livrate, si vor fi completate cu datele 

din rapoartele de clasificare depuse de solicitanti. 

Platile pentru ajutorul prevazut la 

art. 2 alin.(2) si (3) se efectueaza pana la 

data de 31 decembrie 2016. 

Autoritatea competenta comunica 

Comisiei, pana la data de 15 octombrie 

2017, sumele platite, numarul si tipul 

beneficiarilor si evaluarea eficacitatii masurii potrivit art. 

3 lit. b) din Regulament. 

A.P.I.A. elaboreaza procedurile detaliate de verificare 

a cererilor si a conditiilor de eligibilitate, care se aproba 

prin decizie a directorului general al A.P.I.A. 

A.P.I.A. elaboreaza modelul cererii de solicitare a 

ajutoarelor financiare prevazute la art. 2 alin.(2) si (3) si 

pune la dispozitia solicitantilor, prin centrele locale/

judetene, formularele de cereri, care se completeaza, se 

depun, se inregistreaza, se verifica si se centralizeaza la 

centrele judetene conform procedurilor interne. 
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

Noutati legislative 

Prin OMADR 234/2016 au fost aduse o serie de modificari si completari  

Ordinului MADR 619/2015, cu impact asupra conditiilor de eligibilitate 

pentru accesarea schemelor de plati in perioada 2016-2020. Modificarile 

respective au fost sintetizate in Buletinul Informativ al APIA Gorj nr.2  

din februarie 2016, accesibil pe www.apiagorj.ro  

 

OMADR Nr. 315/2016 privind modificarea OMADR nr. 619/2015, pre-

cum si pentru modificarea anexelor 1 si 2 la 249/24.02.2016: 

Modificari/completari aduse la OMADR 619/2015, cu ultimele 

modificari si completari, inclusiv cele ale OMADR 234/2016: 

1. abroga alin.1 al art.78 , eliminandu-se astfel obligativitatea depunerii 

adeverintei de la medicul veterinar de catre solicitantii sprijinului 

cuplat in zootehnie; 

2. la art. 78 alin 3, este avansat termenul de 1 septembrie pentru depu-

nerea la APIA a adeverintei eliberata de asociatia/agentia acreditata 

pentru infiintarea si mentinerea registrului genealogic al rasei, in 

cazul fermierilor care  solicita  sprijin cuplat pentru ovine, respectiv 

pentru caprine. 

Modificari/completari aduse OMADR 249/2016: sunt precizate rubrici 

din cererea de plata care nu se mai completeaza (Anexa 1—Cerere de 

plata 2016 Cap.IV, poz. 57A si 57B) sau care se abroga (Anexa 2—

Instructiuni de completare, partea V,  sectiunea Documente anexate cere-

rii, paragraf “Sector zootehnic” si primul paragraf dupa ct.7.24, 

subsectiunea “documente specifice”) :   

 

OMADR 331/2016 privind modificarea anexei nr 2 la OMADR 249 / 

24.02.2016  privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată 

pentru anul 2016. 

In tabelele  1, 6, 7 si 8 sunt efectuate modificari in sensul introducerii si 

codului de cultură 9748, folosit pentru cultura de lucernă înfiinţată în 

anul de cerere 2016. 

 

HG nr.160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regula-

mentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de 

acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor 

din sectorul creşterii animalelor—M. Of. Nr. 199 din 17 martie 2016— 

act normativ prezentat la paginile 4-5 

 

ORDIN nr 195/ 431/15/2016 privind modificarea anexei la Ordinul 

MADR, al MMAP şi al preşedintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pen-

tru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor 

şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 

 

Este modificata ultima parte a anexei - domeniul "Bunăstarea animalelor" 

  

Termene /actiuni martie  - aprilie 2016 

Incepand cu 01.03.2016 - depunerea/modificarea cererii unice  de plata, la Cen-

trul judetean/Centrele  locale APIA; 

-  incepand cu 01.03.2016 - vizarea carnetelor de rentier agricol; 

-  22 martie - 08 aprilie depunerea cererilor de sprijin exceptional pentru secto-

rul lapte, produse lactate, a   carnii de porc si de reproductie; 

- incepand cu 8 aprilie - autorizarea la plata finala a cererlor pe suprafata, Cam-

pania 2015.  

Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, 

Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276 

e-mail: apia.gorj@apia.org.ro 

http: www.apiagorj.ro 

CENTRE  LOCALE  

TARGU JIU-Str.Localitatea Componenta Barsesti, nr. 2A 

0253/212.311, targujiu.gorj@apia.org.ro 

TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11 

0253/379.116; tgcarbunesti.gorj@apia.org.ro  

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.58A,  

0253/466.531,novaci.gorj@apia.org.ro  

TURCENI - Casa de Cultura TURCENI 

0253/335.112, turceni.gorj@apia.org.ro 

MOTRU - Str. Bradului, nr.2A 

0253/410.118, motru.gorj@apia.org.ro 

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

0735/187831, hurezani.gorj@apia.org.ro 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Sef Serv. Masuri Specifice:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati                  Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Sef Serv. Economic, Recuperare  Debite:  

Ramona POPEANGA 

Coordonator  C.I.S.                            Beatrice  DINU 

Coordonator  C.I.T.                           Ilie  POPESCU 

Consilier juridic:                                           Irina MARINCA 

Manager public:            Simona DOBRA 

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -                   Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                       Florin MURU 

Sef Centru Local Motru -          Cristian BULMOAGA 

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons.  Maria Elena  SEMENESCU   

Programul de lucru :   luni – vineri: 8.00 – 16.00 

Programul de audiente  

Marti, 10.00-12.00 – director executiv; 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adj. 

 

Proiect de ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru apro-

barea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de imple-

mentare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2)şi (3) din Or-

donanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 

plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modifi-

carea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme 

de asociere în agricultură, precum şi a condiţiilor specifice de implemen-

tare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe ter-

enurile agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020  

 

Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea 

prevederilor art. 23 alin.(1) lit.c) din Legea vânătorii şi a protecţiei fondu-

lui cinegetic nr. 407/2006.   

Avand in vedere că majoritatea fermelor din România sunt ferme cu 

creștere în sistem 

extensiv, care nu au surse de apă proprii, iar interzicerea deplasării ani-

malelor la sursele de apă naturale, respectiv râuri, lacuri, izvoare, gene-

rează boli metabolice cauzate de insuficiența consumului de apă și conduce 

la diminuarea semnificativă a efectivelor de animale,  proiectul de act nor-

mativ propune suspendarea acestei interdictii până la data de 25 aprilie 

2017. 

 

Noutati legislative 

 

ORDIN Nr. 857 din 19 iulie 2016 privind aprobarea schemei de ajutor de 

stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite". 

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 568 din 27 iulie 2016 

 

HOTĂRÂRE Nr. 876 din 23 noiembrie 2016 pentru modificarea art. 10 

din Hotărârea Guvernului nr. 723/2016 privind aprobarea schemei 

"Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii agricoli de 

juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau 

tauri de reproducţie din rase de carne" 

 
ORDIN nr. 933 din 17 octombrie 2016 privind modificarea și comple-

tarea anexei la Ordinul viceprim – ministrului, ministrul agriculturii și dez-

voltării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind condițiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/

reconversie a plantațiilor viticole, eligibilă pentru finanțare în cadrul Pro-

gramului Național de Sprijin al României în sectorul vitivinicol 2014 – 

2018. 

 

 

Termene  si actiuni  noiembrie –decembrie 2016 

 

05.12.2016   - declansare autorizare plati finale (regulare), campanie 

2016.; 

15.12.2016—finalizare inspectii, schema de minimis-seceta, campania 

2015; 

23.12.2016—finalizare controale pe teren in judetele Dolj si Mehedinti; 

Buletinul informativ poate fi accesat si pe website-ul APIA Gorj la adresa 

wwwhttp://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/buletine-informative 
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