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Sprijin financiar de până la 1.500 euro/an, in perioada 

2016 - 2020 

 

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Inter-

venţie pentru Agricultură înformează fermierii 

interesaţi că,  în perioada 15 decembrie 2016 

— 15 mai 2017, va fi deschisă prima sesiune 

de depunere a proiectelor pentru sub-

măsura (sM) 6.5 'Schema pentru micii fer-

mieri' din cadrul Programul Național de Dez-

voltare Rurală 2014 — 2020 (PNDR 2020.  

Micii fermieri care-si arendează terenul agricol pen-

tru 20 de ani sau îl vând, vor primi o subvenţie de 1.500 

de euro/an până-n anul 2020. Sunt eligibili pentru acest 

ajutor fermierii care au beneficiat, cel puţin un an, de 

schema simplificată pentru micii fermieri, gestionată de 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  

Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri 

este de sprijinire a micilor fermieri care au participat la 

schema de mici fermieri din Pilonul 1 (plăţi directe către 

fermieri) pentru cel puţin un an şi care se angajează să 

transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploataţie şi 

drepturile de plată corespunzătoare. 

Obiectivele submăsurii 6.5 

 - cedarea terenurilor în mod voluntar de către unii fer-

mieri în favoarea altor fermieri, în scopul facilitării co-

masării terenurilor şi, în consecinţă, alături de alte mă-

suri conduce la restructurarea fermelor; 

-  prioritizarea fermierilor care cedează o exploataţie cu 

o suprafaţă mai mare şi în acele zone în care terenul are 

un potenţial productiv ridicat; 

-  submăsura are o puternică legătură cu măsurile care 

vizează investiţiile în ferme, sprijinindu-le în favoarea 

restructurării şi creşterii competitivitătii.  

Beneficiarii—fermierii eligibili care au participat, cel 

puţin un an, la schema pentru micii fermieri conform 

Regulamentului 1307/2013. 

 Valoarea sprijinului nerambursabil acordat este 

echivalentul a 120% din cuantumul anual al sprijinului 

acordat pe schema de micii fermieri din Pilonul 1 

Criterii de eligibilitate: 

Sunt eligibili pentru încasarea ajutorului de până la 

1.500 de euro/an, până-n decembrie 2020, fermierii care 

au aplicat cel puţin un an spentru schema simplificată 

pentru micii fermieri din Pilonul I, implementată prin 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (APIA). 

Aceşti fermieri trebuie să-şi cedeze exploataţia agricolă 

prin contract de arendă pe minim 20 de ani sau prin con-

tract de vânzare - cumpărare; 

Valoarea primei  anuale ce le revine beneficiarilor 

sM 6.5 este mai mare cu 20% faţă de suma 

primită în cadrul schemei simplificate pentru mi-

cii fermieri. Prima anuală se va adăuga la sumele 

primite din arendă sau în urma vânzării exploata-

ţiei. 

Fermierul trebuie să transfere definitiv către alt 

fermier întreaga exploataţie a drepturile de plată core-

spunzătoare. Transferul definitiv al exploataţiei se va 

face integral către un singur fermier, care trebuie să fie 

înregistrat în Registrul Unic de Identificare - APIA.  

Cererea pentru transfer de exploataţie trebuie să fie în-

registrată la APIA. Transferul definitiv al terenului se 

poate face prin următoarele contracte acceptate:  

- contract de vânzare-cumpărare;  

-  act de donaţie  

- contract de arendă încheiat pe o perioadă de minim 

20 de ani, începând cu anul depunerii cererii de finan-

ţare. 

Accesarea submăsurii şi succesul implementării pre-

supune existenţa unei relaţii contractuale între doi fer-

mieri. Astfel, deşi sunt plătiţi cei care cedează exploa-

taţia, criteriile de selecţie îi au în vedere şi pe cei care 

preiau exploataţiile, fiind prioritizate acele transferuri de 

teren agricol care au ca efect, pe lângă mărirea suprafeţei 

exploatate, şi comasarea terenurilor agricole. Sprijinul 

oferit este o oportunitate pentru dezvoltarea unor exploa-

taţii mai puternice care să beneficieze de fonduri euro-

pene pentru investiţii. 

 Nu sunt eligibili pentru ajutorul financiar: 

- fermierii care au fost excluşi de la plată în cadrul 

schemei simplificate pentru micii fermieri din Pilonul I 

în anul precedent celui în care a transferat exploataţia nu 

sunt eligibili în cadrul acestei submăsuri. 

- fermierii care s-au retras din schema simplificată 

pentru micii fermieri sau nu au primit plăţi în cadrul 

acestei scheme în anul 2015, nu mai au posibilitatea de a 

accesa Submăsura 6.5 în anul 2016, deoarece aceştia au 

obligaţia de a rămâne în schema simplificată pentru mi-

cii fermieri cel puţin 1 an. 

- fermierii care nu pot prezenta documente prin care 
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să dovedească dreptul de proprietate. Fermierul tre-

buie să deţină în proprietate cel puţin terenurile sau 

terenurile şi animalele care au făcut obiectul sprijinu-

lui în cadrul schemei simplificate pentru micii fer-

mieri din Pilonul I. 

Evaluarea unei cereri de finanţare eligibile se 

realizează în baza următoarelor principii de selecţie: 

- principiul dimensiunii fermei transferate, prin 

prioritizarea celor mai mari exploataţii  (maxim 30 

puncte); 

- principiul comasării exploataţiilor (maxim 60 de 

puncte);    

- principiul potenţialului agricol al zonei care 

vizează zonele cu potenţial determinate în baza 

studiilor de specialitate (maxim 5 puncte);      

- principiul dreptului real de proprietate (maxim 

5 puncte).   

Sprijinul financiar nerambursabil se acordă 

anual, începând cu data transferului şi până la data de 

31.12.2020 şi reprezintă 120% din suma anuală cal-

culată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în 

ultimul an în cadrul schemei simplificate pentru micii 

fermieri din Pilonul I (maximum 1.500 euro/ an, 

reprezentând 120% din suma maximă anuală calcu-

lată a sprijinului pe care fermierul a primit-o în ul-

timul an în cadrul schemei simplificate pentru micii 

fermieri din Pilonul I). 

Alocarea disponibilă aferentă primei sesiuni de 

depunere de proiecte pentru submăsura sM 6.5 este 

de 112,33 milioane de euro. 

Modalitatea de depunere a proiectelor este cea on

-line pe pagina oficială a Agenţiei de Finantare a In-

vestiţiilor Rurale, www.afir.info. 

 Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţin-

erii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul So-

licitantului care poate fi consultat pe site-ul institu-

ţiei, la secţiunea „Investiţii PNDR”. 

 

Termen prelungit pentru depunerea cererilor de 

acord prealabil la motorină,  pentru anul 2017 

 

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi In-

tervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj) informează 

că termenul de depunere al Cererilor de solicitare 

a acordului prealabil pentru finanţare aferente 

schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei 

la motorina utilizată în agricultură pentru anul 

2017, se prelungeşte până pe data de 03.01.2017, 

inclusiv, deoarece ultima zi, 31 decembrie 2016, 

este zi nelucrătoare (sâmbătă), iar în conformitate cu 

prevederile art.12 din Regulament Delegat UE nr. 

640/2014 şi ale Codului de Procedură Civilă: „în 

cazul în care data limită de depunere a unei cereri de 

ajutor, a unei cereri de sprijin, a unei cereri de plată 

sau a altor declaraţii sau a oricăror documente justi-

ficative sau contracte sau data limită pentru modifi-

cări aduse cererii unice sau cererii de plată este o zi 

de sărbătoare legală, o sâmbătă sau o duminică, ter-

menul limită se prelungeşte până în prima zi lucră-

toare care urmează.” 

Cererea de acord prealabil pentru finanţare se 

depune anual la Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru fiecare 

an calendaristic aferent perioadei de aplicare a sche-

mei de ajutor de stat reglementată  prin Hotărârea 

Guvernului nr.1174/2014, respectiv 2015-2020 

inclusiv.  

Acordul prealabil pentru finanţare prin 

rambursare se emite de către Centrul Judeţen 

Gorj al APIA, în termen de cel mult 20 de zile 

lucrătoare de la data depunerii cererii de acord.  

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt: 

a) producătorii agricoli, persoane fizice autori-

zate, întreprinderile individuale şi întreprinderile fa-

miliale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi comple-

tările ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul 

agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viti-

cole, alte evidenţe funciare, care exploatează terenuri 

agricole, individual sau în forme de asociere conform 

legislaţiei în vigoare, în scopul obţinerii producţiei 

agricole; 

b) producătorii agricoli, persoane fizice autori-

zate, întreprinderile individuale şi întreprinderile fa-

miliale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi comple-

tările ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de 

producători recunoscute sau organizaţii de producă-

tori recunoscute, după caz, care sunt înregistraţi în 

Registrul naţional al exploataţiilor şi care deţin, cresc 

sau exploatează animale, individual sau în forme de 

asociere conform legislaţiei în vigoare, în scopul 

obţinerii producţiei agricole; 

c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi fed-

eraţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare în-

scrise în Registrul naţional al organizaţiilor de îmbu-
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nătăţiri funciare şi Administraţia Naţională a Îmbunătă-

ţirilor Funciare, aşa cum sunt definite în Legea îmbună-

tăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modifi-

cările şi completările ulterioare; 

d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv 

universităţile, institutele şi staţiunile de cercetare-

dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul 

lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop 

principal este de a realiza cercetare fundamentală, 

cercetare industrială sau dezvoltare experimentală şi de 

a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, publicare 

sau transfer de tehnologie. 

Persoanele fizice  pot fi acceptate ca potenţiali 

beneficiari  ai prezentei scheme dacă în termen de 60 

de zile lucrătoare de la data primirii notificării privind 

acordul prealabil, dar nu mai târziu de data depunerii 

primei cereri  trimestriale, se autorizează ca persoană 

fizică autorizată sau întreprindere individuală.  

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli 

care îndeplinesc următoarele condiţii, în funcţie de 

sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau 

îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară activitatea: 

 să fie înscrişi în Registrul unic de identificare 

(RUI) al APIA (să deţină ID fermier); 

 să fie înscrişi în evidenţele APIA cu suprafeţele de 

teren pe care le exploatează sau în Registrul 

plantaţiilor viticole, după caz; 

 să fie înscrişi în Registrul agricol cu suprafețele 

agricole aflate în exploatare, inclusiv pentru 

spaţiile protejate (sere şi solarii), precum şi cu 

efectivele de bovine/ovine/caprine/porcine/ 

păsări/familii de albine/viermi de mătase, după caz; 

 să fie înregistraţi în Registrul naţional al 

exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale 

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor 

sau să deţină document de înregistrare/autorizare 

sanitară veterinară pentru porci/păsări/familii de 

albine/viermi de mătase, după caz; 

 suprafeţele de teren pe care le exploatează să fie de 

minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa parcelei 

agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, cu excepţia 

suprafeţelor aferente legumelor cultivate în spaţii 

protejate. În cazul viilor, livezilor, culturilor de 

hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, 

arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei 

trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; 

 să exploateze/să deţină/să crească 

animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase 

în vederea obţinerii producţiei agricole pentru care 

solicită ajutorul de stat; 

să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu motoare 

termice. 

 

Cererea de acord prealabil pentru finanţare prin 

rambursarea diferenţei de acciză se depune însoţită de 

următoarele documente: 

 copie a documentelor de identitate şi a 

documentelor de înregistrare; 

 adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu 

suprafeţele agricole aflate în exploatare, inclusiv 

pentru spaţii protejate după caz; 

 adeverinţă în original de la Registrul agricol, 

eliberată în anul de cerere, cu efectivele de 

animale/păsări/familii de albine/viermi de mătase, 

după caz; 

 adeverinţă în original eliberată de către Oficiul 

Naţional al Viei şi al Produselor Vitivinicole pentru 

suprafeţele cu vie, după caz; 

 situaţia suprafeţelor şi a structurii estimative a cul-

turilor pentru care solicită ajutorul de stat si/sau 

producţia de ciuperci estimată (Anexa 2 la Ordinul 

nr.1727/2015); 

 copia documentului care atestă 

înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară pentru 

porci/ păsări/familii de albine/viermi de mătase, 

după caz; 

 situaţia privind calculul efectivului rulat/mediu 

estimat anual, în funcţie de specie, întocmită de 

beneficiar (Anexa 3 la Ordinul nr.1727/2015); 

 dovada că solicitantul nu figurează ca debitor la 

organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi federaţiile 

de organizaţii de îmbunătăţiri funciare înscrise în 

Registrul naţional al organizaţiilor de îmbunătăţiri 

funciare, precum şi la Agenţia Naţională de 

Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de apă şi de 

electricitate, după caz; 

 copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, 

după caz; 

 cantităţile de  motorină  pentru care se solicită 

ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru 

sectorul îmbunătăţiri  funciare; 

angajamentul solicitantului persoana fizică  cu privire 

la autorizarea ca persoană fizică autorizată sau  

întreprindere individuală. 

 

Adeverinte de creditare pentru solicitanţii ajutoarelor 

nationale tranzitorii, din campania 2016,  in sector 

zootehnic 

 

Intr-un recent interviu, directorul general al Agen-

ţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), a 

vorbit despre facilităţile pe care instituţia le pregăteşte 

la începutul anului viitor pentru fermierii care activează 

în sectorul zootehnic şi pentru care nu s-a acordat plăţi 

în avans pentru campania 2016 şi nici plăţi integrale 

sau finale, incepând cu  1 decembrie 2016. 
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Potrivit punctului de vedere al conducătorului 

instituţiei, se analizează împreună cu conducerea Min-

isterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, posibili-

tatea acordării de adeverinţe de creditare cu care fer-

mierii, crescătorii de animale pot merge la bancă pen-

tru a solicita credit în condiţii avantajoase, conform 

prevederilor Ordinului MADR nr.  839 din 2016. Cre-

ditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utiliză-

rii de resurse financiare, necesare activităţilor curente, 

pâna la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe 

exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi 

potrivit prevederilor legale. 

Directorul general al APIA a avansat ideia că în 

cursul lunii ianuarie, fermierii vor putea intra în pose-

sia acestor adeverinţe pe baza cărora vor putea lua 

credite avantajoase de la băncile partenere, cu care 

APIA va încheia convenţii de colaborare. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA 

şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru 

Întreprinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele 

acordate de bănci fermierilor, în baza conventiile 

încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură  şi băncile creditoare.  

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermi-

erului, Centrul Judetean al APIA va elibera o adeve-

rinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca 

beneficiarul a depus cererea unică de plată pentru 

ANT sectorul zootehnic la speciile bovine/ovine/

caprine, pentru anul 2016, că s-au efectuat controalele 

şi verificările administrative asupra cererii  de solicita-

re a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sector zooteh-

nic, până la data emiterii adeverinţei, conform regle-

mentarilor în vigoare, precum şi numărul de animale 

eligibile pentru prima pe cap de animal. De asemenea, 

în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu face obi-

ectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverin-

ţei şi că beneficiarul îndeplineşte condiţiile generale 

pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul ANT, sec-

torul zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine, în 

conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Reamintim că Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a eliberat  

până la autorizarea la plată în sector vegetal un număr 

de 55 adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată 

(schema de plată unică pe suprafaţă, plata 

redistributivă, plata pentru practici agricole benefice 

pentru climă şi mediu (plata pentru înverziere sau eco-

logizare) şi măsurile de dezvoltare rurală), implemen-

tate de instituţie în Campania 2016,. 

Autorizare plăţi pe suprafaţă, campania 2016 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Interven-

ţie pentru Agricultură (APIA. Gorj) informează că în-

cepând cu data de 05.12.2016 a autorizat la plată 

pentru Campania 2016, un numărul total de 14.644 

beneficiari care au depus cereri unice de plată, cu o 

sumă totală de  aproximativ 35 milioane lei.  

Până la această dată, plăţile finale pentru Campania 

2016, s-au autorizat pentru următoarele scheme: 

 Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS),  

 Schema de plată  redistributivă, 

 Schema de plată  pentru practice agricole be-

nefice pentru climă şi mediu (înverzire),  

 Schema de plată pentru tinerii fermieri,  

 Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confrun-

tă cu constrângeri naturale sau cu alte con-

strângeri specifice; 

 Măsura 214 – Plăţi de agromediu, din vechiul 

PNDR – 2007 - 2013. 

Plăţile finanţate din FEGA (Fondul European de Ga-

rantare Agricolă) se efectuează la cursul de schimb de 

4,4537 lei pentru un euro, iar plăţile finanţate din 

FEADR (Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală) la cursul de schimb de 4,5240 lei pentru un 

euro. 

 De asemenea. Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) 

reaminteşte că că a autorizat plăţi în avans in perioada 

16 octombrie – 30 noiembrie 2016, un număr total de 

15.358 fermieri care au depus cereri unice de plată 

aferente Campaniei 2016, din care 15.183 fermieri cu 

decizie pozitiva şi 175 fermieri cu decizie negativa, 

pentru aceleasi scheme de plăţi, respectiv 69% din cu-

antumul plaţilor directe şi 84% din cuantumul Măsuri-

lor de dezvoltare rurală. 

 

Programul pentru școli  

 incepand cu anul scolar 2017-2018 

 

Începând cu anul școlar 2017-2018, actualele pro-

grame de încurajare a consumului de fructe şi de dis-

tribuire a laptelui în şcoli vor fi unificate într-un singur 

program cu finanțare europeană, denumit generic 

„Programul pentru școli”. 

Conceput în jurul obiectivelor de sănătate şi educa-
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ţie – deprinderea de obiceiuri alimentare sănătoase 

bazate pe consumul de fructe, legume, lapte şi produse 

lactate – „Programul pentru școli‖ este un program cu 

precădere educativ. Menit să-i familiarizeze pe copii 

cu un stil de viaţă sănătos şi să-i apropie de mediul 

rural ca sursă a produselor pe care le consumă, 

„Programul pentru şcoli” are la bază două compo-

nente: distribuţia propriu-zisă a produselor şi măsurile 

educative care o însoţesc, apreciindu-se că simpla dis-

tribuţie nu poate asigura îndeplinirea obiectivelor. 

Beneficiind de finanţare europeană din Fondul 

European de Garantare Agricolă al Politicii Agricole 

Comune, „Programul pentru şcoli‖ încurajează, de 

asemenea, achiziţiile locale sau regionale, lanţul scurt 

de aprovizionare, având la dispoziţie fonduri europene 

în valoare de 6.866.848 euro pentru schema de fructe 

şi legume şi 10.399.594 euro pentru schema de lapte şi 

produse lactate. 

Până la 15% din aceste fonduri pot fi alocate pentru 

implementarea diferitelor măsuri educative de însoţire, 

precum vizite la 

ferme, la târguri şi 

expoziţii agricole, 

organizarea de con-

cursuri tematice, at-

eliere de gătit şi de 

degustare etc. 

Pentru o implementare eficientă, „Programul pen-

tru şcoli‖ necesită implicarea activă a tuturor factorilor 

la nivelul comunităţilor, de la reprezentanţii adminis-

traţiei publice locale – consilii judeţene, direcţiile 

judeţene de sănătate publică, inspectoratele şcolare – 

până la producătorii locali interesaţi de furnizarea pro-

duselor. 

Programul se adresează preşcolarilor din grădi-

niţele de stat şi particulare cu program normal de 4 ore 

şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat 

şi particular. 

 

10 ANI DE SUBVENȚII EUROPENE PENTRU 

AGRICULTURA ROMÂNEASCĂ 

http://www.apia.org.ro/ro/comunicate-de-presa 

 

Sfârșitul anului 2016 marchează încheierea primului 

deceniu de când România este membră a Uniunii Eu-

ropene și, totodată, a primului deceniu de implementa-

re, de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agri-

cultură – APIA, a schemelor și măsurilor de sprijin 

finanțate din fonduri europene și naționale destinate 

susținerii fermierilor români. 

10 ani cu rezultate importante în ceea ce privește 

absorbția fondurilor europene, în care ne-am aliniat 

cerințelor și rigorilor aferente mecanismelor și instru-

mentelor vechii Politicii Agricole Comune. Ulterior, 

ne-am concentrat pe adaptarea la Noua Politică Agri-

colă Comună. 

În tot acest timp APIA a reușit să gestioneze situațiile 

și provocările apărute în prelucrarea cererilor depuse 

de peste 1 milion de beneficiari, pentru toate schemele 

și măsurile gestionate. 

Vorbesc faptele, cifrele și statisticile  

 

Anual APIA derulează 45 de scheme de plată/măsuri 

de acordare a ajutoarelor financiare europene şi na-

ţionale, cuprinzând 89 de submăsuri, respectiv pa-

chete/sub-pachete, punând în aplicare fluxurile pro-

cedurale în conformitate cu prevederile legislației 

comunitare și naționale în vigoare.  

 

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 2007-2014 

Valoarea plafonului financiar alocat de Uniunea Euro-

peană, pe care APIA l-a derulat în perioada de progra-

mare 2007-2014, a fost de 11,82 miliarde euro, fiind 

compus din 7,8 miliarde euro destinați schemelor de 

plăți directe, măsurilor de piață şi intervenție finanțate 

din FEGA și 3,02 miliarde euro destinați implementă-

rii măsurilor delegate din cadrul Programului Național 

de Dezvoltare Rurală 2007-2013, finanțați din 

FEADR. În perioada 2007-2013, raportat la aloca-

rea financiară aferentă fiecărui an, APIA a înregis-

trat o rată a absorbției fondurilor europene de 

98%. 

Din totalul fondurilor destinate agriculturii pentru Ro-

mânia, în perioada 2007-2014, APIA a asigurat 

absorbția fondurilor europene pentru agricultură, con-

tribuind astfel la încurajarea transferului de cunoștințe 

şi a inovării, creșterea competitivității, promovarea 

organizării lanțului alimentar şi a gestionării produse-

lor, refacerea, protecţia şi consolidarea 

ecosistemelor, încurajarea utilizării efici-

ente a resurselor şi tranziția către o eco-

nomie cu consum redus de carbon, dar şi 
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la promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei 

şi a dezvoltării economice în zonele rurale. 

 

POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ 2015 -2020 

În perioada 2015-2020, România beneficiază de alo-

cări financiare de peste 20 miliarde de euro de la 

Uniunea Europeană, fapt ce impune luarea tuturor 

măsurilor necesare pentru a derula fondurile destina-

te finanțării Politicii Agricole Comune şi pentru a 

asigura o capacitate ridicată de absorbție a acestor 

fonduri. 

Astfel, bugetul încredințat APIA pentru gestionare, 

în cadrul noii Politici Agricole Comune, a crescut 

substanțial: aproximativ 14,25 miliarde euro, din 

care circa 11,35 miliarde euro revin României pentru 

acordarea plăților directe şi a măsurilor de piaţă, res-

tul fiind alocați prin delegare de la bugetul FEADR 

pentru gestionarea măsurilor care vizează mediul, 

agricultura ecologică, zonele care se confruntă cu 

constrângeri naturale, dar și pentru asigurarea bunăs-

tării animalelor. 

Procentual, APIA gestionează în noua perioadă de 

programare circa 70% din valoarea totală a fonduri-

lor alocate României pentru sectorul agricol. 

Reforma Politicii Agricole Comune reprezintă o 

schimbare fundamentală a acestei politici faţă de pe-

rioada 2007-2014, cu noi reglementări de care fermi-

erii trebuie să ţină cont în activitatea lor viitoare. 

Noua Politică Agricolă Comună intrată în vigoare 

începând cu anul 2015 a presupus aplicarea unor 

scheme și măsuri noi, mult mai complexe. 

În 2016, în acest context, Comisia a decis ca plățile 

aferente anului 2015 să se efectueze până la data de 

15 octombrie. APIA a reușit să se încadreze în acest 

termen, având în vedere că peste 90% din plăți s-au 

efectuat până la sfârșitul lunii august. 

În plus, în acest an, APIA a reușit 2 performanțe: 

Plata în avans a peste 870 milioane de euro, pentru 

un număr de 754.421 de fermieri, o valoare re-

cord a plăților în avans pe care le face Româ-

nia pentru o campanie de plăți directe; 

Începerea plăților finale la data de 1 decembrie 2016, 

reprezentând, de asemenea, o nouă reușită a 

Agenției. 

 

APIA este angajată în continuare la capacitate 

maximă să contribuie, în interesul și cu sprijinul 

direct al fermierilor, la o agricultură modernă şi 

eficientă, la dezvoltarea spațiului rural și la 

creșterea economiei în ansamblul ei, pe termen 

mediu şi lung, în România. 

Indicatorii statistici privind activitatea APIA, în pe-

rioada 2014 – 2016, se regăsesc pe site-ul oficial al 

instituției, la adresa: http://www.apia.org.ro/ro/

indicatorii-statistici-privind-activitatea-apia-

campaniile-2014-2016 

 

 

 

Proiecte de acte normative— www.madr.ro  

 

Proiect de ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind 

modificarea şi completarea Ordonanţei de ur-

genţă 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  

 

Prezentul proiect reglementează:  

- reducerea ratei de eroare prin declararea 

suprafețelor utilizate la momentul digitizării terenului 

în aplicația GIS pusă la dispoziție de către Agenția de 

Plăți și Intervenție, în cadrul blocului fizic, detalierea 

pe culturi, structura de culturi și parcele făcându-se 

în cererea unică prin completarea declarației pe 

suprafață. Prin aceasta simplificare se elimina erorile 

de identificare, localizare a parcelelor, în consecință 

se diminuează rata de eroare și implicit se simplifică 

în general modul de depunere a cererii unice de plată;  

-aplicarea unitară a măsurilor reglementate atât pen-

tru sectorul vegetal cât și sectorul zootehnic;  

- actualizarea definiției transferului unei exploatații 

de la art. 2 alin.(1), litera p), în conformitate cu 

prevederile art. 8, alin.(1) lit. a), din Regulamentului 

(UE) nr. 809/2014;  

- modificările alin. (1) - (6) ale art. 6 sunt necesare 

pentru claritate si informarea corectă a fermierilor, 

privind cuantumul plăților directe calculate conform 

art. 12 din Regulamentul nr. 639/2014 în vederea 

aplicării 1307/2013 art. 9 alineatele (2) şi (4) din 

Regulamentul nr. şi art. 13 alin. (2) din Regulamentul 

nr. 639/2014.  

- modificarea alin. (7) al art. 6, necesară în vederea 

simplificării numărului de formulare pe care fer-
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mierul trebuie să le prezinte la APIA pentru dovedirea 

calității de fermier activ;  

- modificarea literei a) din cadrul alin.(1) al art.8, din 

necesitatea unei mai bune înțelegeri a modului de de-

taliere pe culturi a suprafețelor de către fermier și a fa-

cilitării accesării plăților directe ținând cont de realitățile 

României referitoare la suprafața minimă pe care pot fi 

înființate culturi în sere și solare;  

- modificarea art. 12, pentru ca fermierii să nu fie 

sancționați suplimentar pentru scheme de sprijin acor-

date în complementaritatea plăților directe, în acest sens 

fiind necesară precizarea referitoare la sfera de aplica-

bilitate a normelor de ecocondiționalitate, conform 

prevederilor regulamentelor europene în vigoare;  

- modificarea art. 26 este necesară în vederea reducerii 

birocrației;  

- abrogarea prevederii de la art. 27 alin (2) lit. c), în-

trucât Regulamentul nr.1307/2013, la art. 64 alin. (4) 

prevede că dacă statele membre aplică articolul 63 

alineatul (2) primul paragraf litera (a), fără aplicarea 

articolului 63 alineatul (2) al treilea paragraf, fermierul 

nu trebuie să păstreze cel puţin un număr de hectare eli-

gibile care corespunde numărului de hectare eligibile 

declarate în 2015 în conformitate cu articolul 36 alinea-

tul (2). 

 

Aprobarea acestei OG presupune si modificarea ulte-

rioara a altor acte normative: OMADR 619/2015; 

OMADR nr. 476 / 2016; Ordin comun MADR/ANSVSA 

nr. 869 / 2016. 

 

Proiect de Ordin pentru modificare si completarea 

OMADR nr. 619 /2015 

Printer modificarile /completarile propuse de proiectul 

de ordin sunt si: 

 art.2—modificarea termenilor ―bivolita de lapte‖, 

―livada traditional utilizata excesiv‖, ―suprafata ag-

ricola totala‖, ―va de lapte‖, ―vaca din rasa de 

carne‖, ―vaca metisa cu rasa de carne‖;  se introduce 

o noua sintagma ―identificarea parcelei/parcelelor 

agricole utilizate‖; 

 A fost introdusa sintagma ―identificarea par-

celei/parcelelor agricole utilizate‖ înseamnă de-

clararea și delimitarea în cadrul blocului fizic a par-

celei/parcelelor agricole utilizate, în aplicația elec-

tronică GIS, pusă la dispoziție de către APIA. Iden-

tificarea presupune ca parcela să nu se suprapună 

peste parcelele declarate de alți fermieri și să nu 

depășească limita blocului fizic. " 

 au fost introducse prevederi privind re-

tragerea cererii de plata; 

 31 ianuarie = termen pentru prezentarea 

documentelor de schimbarea  formei de or-

ganizare , din persoana fizica, in persoana juridical; 

 Documentele privind deţinerea animalelor, sunt pre-

văzute în Ordinul ANSVSA nr.40/2010, și se depun 

în funcție de schemele de plată solicitate; 

 Pentru terenul care face obiectul cererilor a doi sau 

mai mulţi solicitanţi, APIA, în termen de 30 de zile 

calendaristice, va notifica solicitanţii, care au obli-

gaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezolvă 

în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea 

notificării, suprafaţa de teren supradeclarată nu este 

eligibilă la plată în anul curent de cerere, cu excep-

ţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în in-

stanţă judecătorească."; 

 În cursul controalelor la fața locului, efectuate de 

APIA, se aplică o toleranță-tampon cu valoare 

unică, conform prevederilor art. 38 alin. (4) din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

809/2014 cu modificările și completările ulterioare. 

În cazul în care în urma tuturor controalelor se con-

stată că parcela nu respectă definiţia de la art. 2, lit. 

n’), nu se acordă plăţi pentru suprafeţele identificate 

eronat; 

 in cazul în care cultura pentru care se solicită spri-

jinul cuplat face parte dintr-o parcelă cu mai multe 

culturi, cultura pentru care se solicită sprijinul cu-

plat trebuie să îndeplinească cerinţa privind su-

prafaţa minimă eligibilă a parcelei, conform art. 8 

alin. (1) lit. c) din ordonanţă, cu excepția legumelor 

din sere și solare, pentru care suprafaţa minimă a 

parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din or-

donanţă, trebuie respectată la nivel de parcelă de-

clarată seră/solar."..." Nerespectarea prevederilor 

alin.(4) și (5), precum si lipsa sau prezentarea după 

termen a documentelor obligatorii atrage resp-

ingerea sprijinului pentru schemele de sprijin cuplat 

solicitate în cererea unică de plată. În cazul serelor 

și solarelor, nerespectarea prevederilor alin. (4) si 

(5) precum și lipsa sau prezentarea după termen a 

documentelor obligatorii atrage respingerea de la 

plată a suprafețelor aferente culturii pentru care nu 

se respectă aceste prevederi "... 
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

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. 

Schimbări  preconizate  în accesarea fondurilor financiare 

pentru agricultură 

Un proiect de act normativ publicat pe pagina Ministerului Agri-

culturii şi Dezvoltării Rurale, modifică  Hotărârea Guvernului nr. 

226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de 

stat. Astfel, solicitanţii de bani europeni, entităţi juridice publice/

private, au obligaţia de a depune toate documentele necesare în vederea 

încheierii contractului de finanţare, o singură dată, în termenul precizat 

în notificarea Agenţiei de Finanţare a Investiţiilor Rurale (AFIR), con-

form procedurilor AFIR aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale, termen care curge de la data comunicării notificării 

privind selecţia proiectului de către AFIR. 

Selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării 

documentului care atestă evaluarea impactului preconizat asupra mediu-

lui şi/sau de evaluare adecvată, respectiv a acordului de mediu/avizul 

Natura 2000, obligatoriu a fi prezentat înainte de semnarea contractului 

de finanţare cu AFIR sau, după caz, APIA. Termenul maxim de prezen-

tare a documentului este precizat în notificarea emisă în conformitate cu 

procedurile aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale, termen care curge de la data comunicării notificării privind selec-

ţia proiectului. 

Fermierii care cer bani europeni trebuie să respecte prevederile 

legislaţiei, în vigoare, în materia achiziţiilor publice. Durata de moni-

torizare aferentă proiectelor pentru submăsurile 6.1 – ―Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri ―, submăsura 6.2 – ―Sprijin pentru înfiin-

ţarea de activităţi neagricole în zone rurale“, submăsura 6.3 –  “Sprijin 

pentru dezvoltarea fermelor mici‖ este de 3 ani, calculată de la data 

efectuării plăţii tranşei a doua de plată/ultimei plăţi, după caz. 

Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsura 

6.5 ―Schema pentru micii fermieri‖ , submăsurile 16.4 – ―Sprijin acor-

dat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de 

aprovizionare‖ în sectorul agricol şi 16.4a ―Sprijin acordat pentru coop-

erare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare‖ în 

sectorul pomicol este de 5 ani, calculată de la data efectuării ultimei 

plăţi. 

Durata de valabilitate a contractelor de finanţare pentru proiec-

tele din cadrul submăsurilor 9.1 – ―Grupuri de producători în sectorul 

agricol‖ şi 9.1a – ―Grupuri de producători în pomicultură‖, încetează 

odată cu efectuarea plăţii aferente ultimei tranşe de plată. 

Durata de monitorizare aferentă proiectelor din cadrul sub-

măsurii 19.2 – ―Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul strate-

giei de dezvoltare locală‖, care au ca tip de sprijin o suma forfetară, este 

cea stabilită pentru submăsurile de bază din PNDR 2014-2020, calculată 

de la data efectuării plăţii tranşei a doua de plată/ultimei plăţi, după caz. 

Toate aceste modificări se aplică sesiunilor de depunere proiecte 

organizate de AFIR după ce hotărârea intră în vigoare. Contractele de 

finanţare încheiate de către AFIR, aflate în derulare la data intrării în 

vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica, în condiţiile legii,  prin 

acordul de voinţă al părţilor contractante. 

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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