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Plăți in avans - Campania 2016 
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autorizarea plăților în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în cadrul Campaniei 2016 . Fer-

mierii vor primi în avans 69% din cuantumurile pentru plăţile directe, plătite din FEGA, respectiv 84% din plăţile 

compensatorii şi de agromediu, care se deconteaza din buget comunitar ( FEADR) …. pagina 2 

 

31 octombrie termen limita depunere cerere rambursare pentru motorina utilizata in agricultura 

Până la data de 31 octombrie 2016, inclusiv, se pot depune cererile de plată pentru ajutorul de stat pentru 

motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 iulie – 30 septembrie 2016. Conform art. 8 din HG 

1174/2014,  plata ajutorului de stat se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru 

care a fost emis acordul prealabil de finanţare Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin cen-

trele judeţene/locale, după caz, care se depun până la finele lunii următoare trimestrului pentru care se 

solicită rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare, defalcată pe lucrări, privind cantităţile de mo-

torină utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale…..pagina 3 

 

Sprijin financiar pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestuia 

Producătorii de lapte care au livrat lapte de vacă prim-cumpărătorilor în luna iulie 2016, pot beneficia de 

ajutoare pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 luni, in conformitate cu 
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pentru o perioadă de 3 luni, denumită în continuare perioadă de reducere, în comparaţie cu aceeaşi pe-

rioadă din anul precedent, denumită în continuare perioadă de referinţă…… pagina 4 

 

Noi cuantumuri pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic—Campania 2015 

 APIA a efectuat plata diferenței rezultate ca urmare a stabilirii noilor cuantumuri pentru sprijinul cuplat în 

sectorul zootehnic, specia bovine, categoriile bivolițe de lapte, taurine din rase de carne și metișii acestora și 

vaci de lapte – Campania 2015. Plăţile pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic se acordă cu respectarea 

condițiilor prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015…… pagina 5 

 

Cuantumurile decontărilor aferente Programului National Apicol, Campania 2016 

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  informează apicultorii care au 

depus cererii de plată a sprijinului financiar în cadrul Programul Naţional Apicol 2016, prin cele  două 

forme asociative, că au fost aprobate cuantumurile pentru fiecare submăsură/acţiune..... pagina 5 

 

Notati legislative / Proiecte de acte normative: ...pagina 6 

HOTĂRÂRE  nr 723/ 2016 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către producătorii 

agricoli de juninci şi viţele din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de reproducţie din 

rase de carne"  - M.Of. nr. 808 din 13 octombrie 2016  

In dezbatere publica pe www.madr.ro  

Proiect de HG nr. privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis în agricultură, în sectorul de irigații” 

Proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr.43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 

fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor (...) 
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Plăți in avans - Campania 2016 

 

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură  - 

Centrul Judetean Gorj informează că, începând cu 

data de 17.10.2016, a demarat campania de 

administrare și autorizare a plăților în avans 

pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în 

cadrul Campaniei 2016. 

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 membre 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 plafoanelor 

bugetare aplicabile anumitor scheme de sprijin direct 

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

Parlamentului European și al Consiliului, au fost stabilite 

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 agricultura in cadrul schemelor de plati directe pentru 

agricultura 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 pentru 

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 confruntă cu con-

strângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice - PNDR 

2014-2020 

M13.1 - Plată compensatorie în zona montană - 86 euro/ha 

M13.2 - Plată compensatorie pentru alte zone care se con-

fruntă cu constrângeri naturale semnificative - 54 euro/ha 

M13.3 - Plată compensatorie pentru alte zone afectate de 

constrângeri specific - 70 euro/ha 

Fermierii vor primi în avans 69% din cuantumurile pen-

tru plăţile directe, plătite 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. 

 

EXEMPLE DE CALCUL AVANS PE 

SUPRAFAȚĂ! 

Exemplul 1. Fermierul exploatează între 1 ha și 5 

ha, nu este eligibil pentru plata tineri fermieri 

(STF) 

SAPS 96,88 euro/ha + plata redistributivă 5 euro/

ha + înverzirea 57,37 euro/ha= 159,25 euro/ha 

Convertim suma de 159,25 euro în lei (cursul 

Nr.10,  OCTOMBRIE 2016  

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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precizat mai sus) și fermierului îi revine o subvenție pe 

suprafață de 708,66 de lei/ha. 

Fermierul va primi în avans 69% din suma de  708,66 de 

lei/ha, respectiv 488,96 lei/ha. 

 

Exemplul 2. Fermierul exploatează mai mult de 30 ha, nu 

este eligibil pentru plata tineri fermieri. Acest exemplu 

include și nivelul 2 din plata redistributivă (pentru 5-30 

ha). Pentru primele 5 ha va primi exact ca fermierul de la 

primul exemplu, așa că vom calcula subvenția de la 5 ha 

la 30 ha. 

SAPS 96,88 euro/ha+ plata redistributivă nivel 2 – 48,85 

euro/ha+înverzirea 57,37 euro/ha = 203,1 euro/ha = 

903,79 lei/ha.  

Fermierul va primi 69% din 903,79 de lei/ha adică aprox. 

623,61 lei/ha. 

 

Exemplul 3. Tânăr fermier, cu vârsta până-n 40 de ani, 

eligibil pentru plata tineri fermieri, care exploatează până-

n 5 ha. 

SAPS 96,88 euro/ha+ plata redistributivă 5 euro/ha + în-

verzirea 57,37 euro/ha + 22,87 euro/ha = 182,12 euro/ha 

= 810,43 lei/ha. 

Fermierul va primi un avans de 69% din această sumă, 

așadar el va încasa cca 559,19 lei/ha. 

 

Exemplul 4. Tânăr fermier cu vârsta până-n 40 de ani, 

eligibil pentru plata tineri fermieri (STF), care ex-

ploatează peste 30 ha.  

SAPS 96,88 euro/ha + plata redistributivă 48,85 euro/ha + 

înverzirea 57,37 euro/ha + STF 22,87 euro/ha = 228,97 

euro/ha = 1.018,91 lei/ha. 

Fermierul va primi un avans de 69% din această 

sumă, așadar el va încasa cca 703,05 lei/ha. 

 

La data inchiderii editiei Buletinului Infor-

mativ, erau autorizati la plata, din Campania 2016, un 

numar de 3.605 fermieri,  pe cele 4 scheme de plata 

directe. 

In ceea ce priveste platile regulare din Cam-

pania 2015, Centrul Judetean Gorj al APIA, a finali-

zat autorizarea la plata a fermierilor din cadrul FEGA, la 

termenul limita de 15 octombrie 2016, data la care, mai 

era posibila decontarea din buget comunitar. 

Pentru un numar restrans de fermieri 

(aproximativ 60), aflati in diferite criterii de blocaj in sis-

tem informativ, pe una sau mai multe scheme de plata, 

continua autorizarea la plata, pana la finalizarea acestora, 

avand in vedere ca plata efectiva din buget comunitar 

(FEADR), respectiv buget national este posibila pana la 

termenul limita de 30 decembrie 2016. 

31 octombrie termen limita depunere cerere 

rambursare pentru motorina utilizata in 

agricultura 

APIA Gorj informează că, până la data de 31 octombrie 

2016, inclusiv, se pot depune cererile de plată pentru 

ajutorul de stat pentru motorina utilizată în 

agricultură aferente perioadei 01 iulie – 30 septembrie 

2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015. 

Conform art. 8 din HG 1174/2014,  plata ajutorului de stat 

se solicită în baza unor cereri de plată adresate de benefi-

ciarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin 

centrele judeţene/locale, după caz, care se depun până la 

finele lunii următoare trimestrului pentru care se solicită 

rambursarea, însoţite de o situaţie centralizatoare, defal-

cată pe lucrări, privind cantităţile de motorină utilizate 

aferente trimestrului respectiv, precum şi de documentele 

fiscale. 

Ajutorul de stat se acordă fermierilor din sectoarele 

vegetal, creşterea animalelor şi îmbunătăţiri funciare,  

sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza 

standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 

litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor 

mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, 

determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 

571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 

este de 1,7975 lei/litru. 

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile 

necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de 

vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea 

efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, 

zootehnic şi îmbunătăţiri funciare. 

Cererile de plată se depun însoţite de următoarele 

documente: 

Pentru sector vegetal: 

 situaţia suprafeţelor şi a structurii 

culturilor pentru care solicită ajutorul de 

stat; 

 documente care dovedesc cantitatea 

de ciuperci produsă, după caz; 

 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 

utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei 

pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin 

rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în 

anexa nr.9 din OMADR 1727/2015; 

 copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei 

emise de vânzător pe numele solicitanţilor; 

  copie a documentelor de identitate şi/sau a 

documentelor de înregistrare, în cazul în care au 

intervenit modificări faţă de cererea de acord 
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prealabil pentru finanţare. 

Pentru sector zootehnic: 

 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 

utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei 

pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin 

rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în 

anexa nr.9 din OMADR 1727/2015; 

 copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei 

emise de vânzător pe numele solicitanţilor; 

 situaţia privind calculul efectivului: 

 rulat realizat pentrupăsăriri/porci întocmită de 

beneficiar şi vizată de medical împuternicit de lib-

eră practică, după caz, conform modelului prevăzut 

în anexa nr.10 aferent perioadei; 

 mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine în-

tocmită de beneficiar şi vizată de medical împuter-

nicit de liberă practică, după caz, conform modelu-

lui din anexa nr.10; 

 numărului de familii de albine/cutii pentru viermii 

de mătase realizat, aferent perioadei. 

 copie de pe cererea depusă de către apicultori la consil-

iul local în vederea asigurării acestora de vetre de stu-

pină temporare sau permanente; 

 copie a documentelor de identitate şi/sau a 

documentelor de înregistrare, în cazul în care au 

intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil 

pentru finanţare. 

Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor 

solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu 

privire la încadrarea în categoria „firme în dificultate”, dacă 

au survenit modificări faţă de cea iniţială. 

Cererile de plată pot fi depuse de administra-

tor/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia,caz în 

care împuternicirea este emisă de cătrea dministrato-

rul/reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de 

identitate al persoanei împuternicite.  

In judeţul Gorj au fost aprobate un număr de 66 cereri de 

acord prealabil pentru anul 2016. 

Până in prezent, aferent trimestrului III, 2016, pentru decon-

tarea motorinei utilizate in agricultură, au fost depuse un 

număr de 15 cereri de ajutor de stat. 

 

Efectuare plata cereri rambursare motorina trimestrul 

II 2016 

In aceasta perioada se efectueaza platile cererilor de rambur-

sare pentru motorina utilizata in trimestrul al doilea al aces-

tuia an.  Prin OMADR nr. 934 din 14 octombrie 2016 , s-au 

aprobat cantităţile de motorină determinate la plată de către 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, aferente 

perioadei 1 aprilie 2016 - 30 iunie 2016, ce beneficiază de 

ajutor de stat acordat sub formă de rambursare. 

 

Prin HG nr. 727 din 5 octombrie 2016 privind modificarea şi 

completarea HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la mo-

torina utilizată în agricultură, s-a aprobat majorarea sumei 

alocate pentru plata ajutorului de  stat pentru motorină în 

agricultură în 2016, de la 338,819 milioane lei la 647,248 

milioane lei. 

 Incepand cu campania 2016, APIA aplica o noua pro-

cedura de decontare pentru restituirea accizei la motorina 

folosita in agricultura. Astfel, APIA va intocmi si transmite 

trimestrial la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

situatia centralizatoare cu beneficiarii si sumele exprimate in 

lei, fara subdiviziuni, aferente cantitatilor de motorina deter-

minate la plata. 

 

 Dupa aprobarea de catre Ministerul Finantelor Publice a 

deschiderii creditelor bugetare, Ministerul 

Agriculturii si Dezvoltarii Rurale va 

deschide si repartiza credite bugetare catre 

APIA, care, la randul sau, va repartiza 

credite bugetare centrelor judetene, respec-

tiv al municipiului Bucuresti, cu sumele 

cuvenite, iar de aici, sumele respective vor fi virate in con-

turile beneficiarilor. 

In judeţul Gorj, aferent trimestrului II 2016,  au fost autori-

zate la plata   si urmeaza sa se efectueze plata pentru un nu-

măr de 50 cereri de ajutor pentru o cantitate de 

61.404,327 in valoare de 80.486 lei. 

 

Sprijin financiar pentru reducerea producţiei de 

lapte, precum şi a modului de acordare a acestora  

 

Reamintim fermierilor!  

 

In baza OMADR nr. 911/2016,  producătorii de lapte care 

au livrat lapte de vacă prim-cumpărătorilor în luna iulie 

2016., pot beneficia de ajutoare pentru reducerea livrărilor 

de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 luni. 

Ajutoarele  se acordă solicitanţilor eligibili care îşi reduc 

livrările de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 luni, denu-

mită în continuare perioadă de reducere, în comparaţie cu 

aceeaşi perioadă din anul precedent, denumită în continu-

are perioadă de referinţă. 

Ajutoarele pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă sunt 

stabilite la 14 euro/100 kg de lapte de vacă pentru volumul 

care corespunde diferenţei dintre laptele de vacă livrat în 

cursul perioadei de referinţă şi laptele de vacă livrat în 

cursul perioadei de reducere.  

Pentru fiecare solicitant eligibil, ajutorul acoperă o cantitate 

de reducere a livrărilor de lapte de vacă mai mare de 1.500 

kg, dar care nu depăşeşte 50% din cantitatea totală de lapte 

de vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de refer-

inţă.  În cazul în care cantitatea de reducere a livrărilor de 

Page 4 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.10,  OCTOMBRIE 2016  



lapte este mai mare de 50% din cantitatea totală de lapte de 

vacă livrată către prim-cumpărători în perioada de referinţă, 

solicitantul eligibil poate primi ajutor pentru o cantitate 

autorizată de reducere a livrărilor de lapte de vacă egală cu 

50% din cantitatea totală de lapte de vacă livrată către prim-

cumpărători în perioada de referinţă. 

   Cererea de ajutor  se depune la APIA . 

Solicitanţii eligibili pot depune o singură 

cerere de ajutor aferentă unei singure pe-

rioade de reducere, cu excepţia solicitanţi-

lor care au depus o cerere pentru prima 

perioadă şi care pot depune o cerere şi 

pentru cea de-a patra perioadă. 

Cererea de plată se depune în termen de 45 de zile de la 

încheierea perioadei de reducere în cauză. 

Detalii privind perioadele de depunere si documentele in-

sotitoare sunt precizate in buletinul informative nr. 9 din 

septembrie 2016, publicat pe www.apiagorj.ro. 

 

Noi cuantumuri pentru sprijinul cuplat în sectorul 

zootehnic—Campania 2015 

 

 APIA a efectuat plata diferenței rezultate ca urmare a 

stabilirii noilor cuantumuri pentru sprijinul cuplat în 

sectorul zootehnic, specia bovine, categoriile bivolițe de 

lapte, taurine din rase de carne și metișii acestora și vaci 

de lapte – Campania 2015. 

plăţile pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic se 

acordă cu respectarea condițiilor prevăzute în Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, cu modificările și comple-

tările ulterioare. 

În conformitate cu prevederile art. 2, alin. (1), litera a) și d) 

din HG nr. 382 din 27 mai 2016: “plafonul maxim de 

113.356,5 mii euro, care se acordă pentru anul de plată 

2015, pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zo-

otehnic, crescătorilor de animale din speciile prevăzute 

la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 219/2015 privind 

stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de animale 

pentru care se acordă sprijin cuplat în perioada 2015 - 

2020, repartizat astfel: 

a) 1.330 mii euro pentru specia bovine, categoria bivoliţe 

de lapte; 

 ………………… 

c) 10.500 mii euro pentru specia bovine, categoria taurine 

din rase de carne şi metişii acestora; 

d) 76.999,5 mii euro pentru specia bovine, categoria vaci 

de lapte;” 

Totodată, conform art. 2, alin. (2) din 

același act normativ: “Cuantumul 

pentru schemele de sprijin cuplat în 

sectorul zootehnic se calculează prin 

raportarea sumelor prevăzute la alin. 

(1) lit. a) - e) la efectivul de animale 

determinate/kg gogoşi crude de mătase determinate.”  

Având în vedere efectivul de animale eligibile rezultate în 

urma finalizării controalelor administrative și la fața locului 

au fost stabilite noi cuantumuri conform tabelului de mai 

jos: 

Plata sprijinului cuplat în sectorul zootehnic se efectuează 

conform prevederilor art. 3 din HG nr. 382 din 27 mai 

2016, în lei, la un curs de schimb de 4,4176 lei pentru un 

euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 

30 septembrie 2015. 

 

Cuantumurile decontărilor aferente  

Programului National Apicol, Campania 2016 

 

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA. Gorj),  informează apicultorii 

care au depus cererii de plată a sprijinului financiar în 

cadrul Programul Naţional Apicol 2016, prin cele  două 

forme asociative, că au fost aprobate cuantumurile pentru 

fiecare submăsură/acţiune. 

Având în vedere prevederile art. 11.3 din Normele de 

aplicare ale Programului Naţional Apicol 2014-2016 ale 

HG nr. 1050/2013, după centralizarea şi verificarea 

cererilor de plată, pentru anul 2016 modul de stabilire a 

nivelului sprijinului financiar pentru fiecare acţiune este 

următoarea: 

– 100% din preţul de achiziţie pentru medicamentele 

achiziţionate pentru combaterea varoozei şi a 

nosemozei în apicultura convenţională/ecologică; 

– 13,43 lei/buc. pentru decontarea fundurilor de stupi 

antivarooa apicultura convenţională; 

– 26,35 lei/buc. pentru decontarea fundurilor de stupi 

antivarooa apicultura ecologică; 

– 44,70 lei/buc. pentru decontarea mătcilor 

achiziţionate; 

– 316,01 lei/buc. pentru decontarea familiilor de albine 

achiziţionate; 

– 127,71 lei/buc. pentru decontarea roiurilor pe faguri 

achiziţionate; 

– 78,36 lei/buc. pentru decontarea stupilor uzaţi în urma 

deplasării în pastoral; 

– 100% din preţul analizelor fizico-chimice care atestă 

calitatea mierii; 

 

În urma verificării de către Centrul Judeţean APIA Gorj, 

a cererilor de plată, în control administrativ si la stupina 
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Schema de spri-

jin cuplat – spe-

cia bovine 

Cuantum 

nou 

(euro/cap) 

Cuantum ve-

chi 
(euro/cap) 

Diferența 

calculată 

pentru plată 
(euro/cap) 

bivolițe de lapte    297,0000        209,8453     87,1547     

taurine din rase 

de carne și 

metișii acestora 

1.312,0000     1.221,9248     90,0752     

vaci de lapte   919,0000         826,0596     92,9404     
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apicultorilor de către solicitanţi au fost aprobata suma 

totală de 185.441,99 lei, din care : 

- pe actiunea de  combatere a varoozei si nosemozei  - 

140.535,53 lei 

- pe actiunea de refacere a afectivului de alibine         -     

15.776,34 lei 

- pe actiunea de rationalizare a stuparitului pastoral    -     

29.127,12 lei; 

Platile efective in contul fermierilor ureaza sa se faca in 

cateva zile. 

 

Reamintim fermierilor ! 

 

Eliberam adeverinte de creditare, pentru beneficiarii 

schemelor de plati —Campania 2016, sector vegetal,  

 pana la autorizarea la plata 

 

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA Gorj reaminteste fermierilor  că  

continua eliberarea adeverinţelor 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 ecologi-

zare) şi măsurile de dezvoltare rurală), implementate de 

instituţie în Campania 2016, respectiv pentru cei care inten-

ţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţi-

lor 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 imple-

mentate de APIA, respectiv plata unica pe suprafaţă, plata 

redistributivă şi plaţile benefice pentru climă şi mediu, ex-

primate 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 Europeana la data 

solicitarii creditului; 

 pentru creditele acordate de Banca Creditoare ince-

pand 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 comunicat 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 obiec-

tul convenţiei, că s-a efectuat con-

trolul administrativ asupra cererii 

beneficiarului referitor la eligibili-

tatea schemelor de plată care fac 

obiectul convenţiei şi că beneficiarul, la data emiterii Ade-

verintei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru 

aceste scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale pen-

tru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legisla-

ţia în vigoare. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 

Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 839/2016 privind 

modificarea si completarea Ordinului ministrului agricul-

turii si dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind aprobarea 

condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre insti-

tuţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de 

către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plă-

ţilor derulate prin Agenţie, în baza adeverinţelor eliberate 

de APIA, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor 

aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor 

directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficia-

rului nu poate depăşi ROBOR 6M + maxim 2, 5 %, iar 

comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. 

 

 

Noutati legislative 

 

HOTĂRÂRE  nr 723/ 2016 privind aprobarea schemei 

„Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către pro-

ducătorii agricoli de juninci şi viţele din rase specializa-

te de taurine, juninci din specia bubaline şi/sau tauri de 

reproducţie din rase de carne" 

Publicată în: M.Of. Nr. 808 din 13 octombrie 2016 

 

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul 

României. 

    

        Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eli-

gibilitate, bugetul şi durata schemei 

   Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor 

din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii 

genetice a şeptelului de animale: 

    a) pentru achiziţionarea de juninci din rase de taurine de 

lapte sau carne; şi/sau 

    b) pentru achiziţionarea de juninci din specia bubaline; 

şi/sau 

    c) pentru achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase 

de carne. 

Beneficiarii schemei sunt întreprinderile/întreprinderile 

unice, astfel cum sunt definite la art. 3 lit. b) şi c), respec-

tiv: 

    a) crescători de taurine/bubaline, 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 individu-

ale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi comple-

tările ulterioare; 

    b) crescători de taurine/bubaline, 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; 

    c) crescători de taurine/bubaline, persoane juridice, pre-

cum şi orice forme asociative cu personalitate juridică con-

stituite conform legii. 
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Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind 

achiziţionarea de juninci din rase de taurine prevăzute 

în anexa nr. 1, beneficiarii,  trebuie să deţină minimum 3 

capete şi maximum 10 capete de vaci/beneficiar. 

Achiziţionarea de juninci din rase de taurine se realizează 

pentru atingerea unei dimensiuni minime de 10 capete 

bovine femele/beneficiar, iar numărul maxim de juninci 

din rase de taurine pentru care se acordă ajutor de mini-

mis este de 10 capete/beneficiar. 

Pentru obţinerea ajutorului de minimis , beneficiarii tre-

buie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

    a) să deţină un efectiv de vaci potrivit prevederilor alin. 

(1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri; 

    b) junincile achiziţionate sunt din rasele de taurine cu-

prinse în lista prevăzută în anexa nr. 1; 

    c) să deţină registrul individual al exploataţiei, comple-

tat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regula-

mentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parla-

mentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui 

sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind 

etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din 

carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului 

(CE) nr. 820/97 al Consiliului; 

    d) se obligă, prin angajament scris, să menţină în ex-

ploataţie junincile achiziţionate pe o perioadă de mini-

mum 3 ani începând cu data la care sprijinul financiar a 

fost acordat; 

    e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Regis-

trul genealogic junincile achiziţionate în baza prezentei 

hotărâri şi produşii obţinuţi din acestea. 

 

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind 

achiziţionarea de juninci din specia bubaline din rasa 

prevăzută în anexa nr. 1, beneficiarii, trebuie să deţină 

minimum 1 cap şi maximum 10 capete 

bivoliţe/beneficiar. 

Numărul maxim de juninci din specia bubaline pentru 

care se acordă ajutor de minimis este de 10 

capete/beneficiar. 

 Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii tre-

buie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

    a) să deţină un efectiv de bivoliţe potrivit prevederilor 

alin. (1), identificate şi înregistrate în RNE, până la data 

intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

    b) junincile din specia bubaline achiziţionate sunt din 

rasa cuprinsă în lista prevăzută în anexa nr. 1; 

    c) să deţină registrul individual al exploataţiei, comple-

tat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regula-

mentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parla-

mentului European din 17 iulie 2000; 

    d) se obligă, prin angajament scris, să menţină în ex-

ploataţie junincile din specia bubaline achiziţionate pe o 

perioadă de minimum 3 ani începând cu data la care spri-

jinul financiar a fost acordat; 

    e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Regis-

trul genealogic junincile din specia bubaline achiziţionate 

în baza prezentei hotărâri şi produşii obţinuţi din acestea. 

 

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis privind 

achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne 

prevăzute în anexa nr. 1, beneficiarii, trebuie să deţină 

minimum 40 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe 

beneficiar, cu excepţia celor din localităţile din zona mon-

tană, prevăzute în "Ghid-informativ-MMC-zone-

eligibile.xlsx" pentru Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală pentru perioada 2014 - 2020, care trebuie să deţină 

minimum 10 capete de vaci şi/sau viţele şi/sau juninci pe 

beneficiar. 

Achiziţionarea de tauri de reproducţie din rase de carne se 

realizează respectând proporţia de un taur la 40 de capete 

vaci şi/sau viţele şi/sau juninci deţinute de beneficiar. 

Numărul maxim de tauri de reproducţie din rase de carne 

care poate fi achiziţionat de un beneficiar trebuie să core-

spundă, aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 200 

capete vaci şi/sau viţele şi/sau juninci. 

Pentru obţinerea ajutorului de minimis , beneficiarii tre-

buie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

    a) să deţină un efectiv de vaci şi/sau viţele şi/sau jun-

inci potrivit prevederilor alin. (1), identificate şi înregis-

trate în RNE, până la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri; 

    b) taurii achiziţionaţi sunt din rasele de taurine cuprinse 

în lista prevăzută în anexa nr. 1; 

    c) să deţină registrul individual al exploataţiei, comple-

tat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regula-

mentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parla-

mentului European din 17 iulie 2000; 

    d) se obligă, prin angajament scris, să menţină în ex-

ploataţie taurii de reproducţie din rase de carne achiz-

iţionaţi pe o perioadă de minimum 3 ani începând cu data 

la care sprijinul financiar a fost acordat; 

    e) se obligă, prin angajament scris, să înscrie în Regis-

trul genealogic taurii de reproducţie din rase de carne 

achiziţionaţi în baza prezentei hotărâri; 

    f) beneficiarii din zona montană se obligă, prin angaja-

ment scris, să solicite, în termen de 30 zile de la achiziţia 

taurului, autorizaţia pentru funcţionarea unui punct de 

montă, conform prevederilor art. 4 din Normele tehnice 

privind organizarea şi funcţionarea staţiunilor şi punctelor 

comunale de montă aprobate prin Ordinul ministrului 

agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului 

administraţiei şi internelor nr. 861/614/2003. 

  Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând aju-

tor de minimis care se acordă beneficiarilor, este de: 

    a) maximum 5.000 lei/cap junincă din rasă de taurine 

de lapte, achiziţionată potrivit prevederilor prezentei ho-

tărâri; 

    b) maximum 6.000 lei/cap junincă din rasă 

de taurine de carne, achiziţionată potrivit 

prevederilor prezentei hotărâri; 
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    c) maximum 4.500 lei/cap junincă din specia bubaline 

achiziţionată potrivit prevederilor prezentei hotărâri; 

    d) maximum 8.000 lei/cap de taur de reproducţie din rase 

de carne achiziţionat în baza prevederilor prezentei hotărâri. 

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei 

întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi echivalen-

tul în lei al sumei de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii 

financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele 

două exerciţii financiare precedente. 

    În cazul nerespectării prevederilor de la art. 5 - 7, benefi-

ciarii schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contra-

valorii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi 

dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea 

prevederilor legale. 

 Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de 

minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt de 18.150.000 

lei şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor 

bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agri-

culturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016, la capitolul 

83.01 "Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare", 

titlul 40 "Subvenţii", articolul 40.15 "Sprijinirea producăto-

rilor agricoli". 

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc între-

prinderilor începând cu data de 1 decembrie 2016. 

Documente necesare 

In vederea obtinerii ajutorului de minimis, beneficiarii pre-

vazuti la art. 4 alin.(2), inainte de depunerea cererii, se pre-

zinta la directiile pentru agricultura judetene sau a munici-

piului Bucuresti, dupa caz, pe a caruei raza teritoriala se afla 

exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel mai mare nu-

mar de animale si solicita intocmirea situatiei prevazute la 

alin. (2). 

Directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului 

Bucuresti, dupa caz, pentru beneficiarii prevazuti la alin.(1), 

intocmesc situatii privind sumele primite anterior de acestia 

in baza hotarârilor de Guvern prevazute la art.13 alin.(3), 

pentru calcularea sumelor ramase si potential a fi primite 

prin prezenta schema de ajutor de minimis. 

Pentru obtinerea ajutorului de minimis, beneficiarii prevazu-

ti la art.4 alin.(2), care indeplinesc criteriile de eligibilitate 

prevazute la art.5 -7, si pentru care Directiile pentru agri-

cultura judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, au 

calculat, conform alin. (2), o suma minima ramasa de 2.500 

lei sau 3000 lei sau 4500 lei sau 5000 lei sau 6000 lei sau 

8000 lei in functie de categoria de animale achizitionate, 

intocmesc cereri, conform modelului prevazut in anexa nr. 2 

si le depun de la data publicarii prezentei hotarâri pâna la 

data de 21 octombrie 2016, la directiile pentru agricultura 

judetene sau a municipiului Bucuresti pe a carui raza terito-

riala se afla exploatatia inregistrata sau exploatatia cu cel 

mai mare numar de animale, insotite de urmatoarele docu-

mente: 

 copie a BI/CI al/a solicitantului persoana fizica, sau 

dupa caz, imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI 

al/a reprezentantului legal; 

 copie a atestatului de producator, emis potrivit 

prevederilor Legii nr. 145/2014, cu modificarile si comple-

tarile ulterioare in cazul persoanelor fizice; 

 copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National 

al Registrul Comertului, in cazul persoanelor juridice si in 

cazul beneficiarilor prevazuti la art. 4 alin. (2) lit. a), precum 

si copie a BI/CI a imputernicitului persoana fizica; 

 declaratie pe proprie raspundere conform anexei nr. 2, 

partea B; 

 dovada cont activ banca/trezorerie; 

 document care atesta numarul de vaci/vitele/juninci sau 

bivolite inscrise in RNE, la data depunerii cererii, eliberat in 

functie de operatorul Sistemului national de identificare si 

inregistrare a animalelor – SNIIA; 

 angajamentele prevazute la art. 5 alin.(3) lit. d) si e) sau 

la art.6 alin.(3) lit. d) si e) sau la art.7 alin.(4) lit. d) si e); 

 copia facturii fiscale de achizitie/filei carnetului de co-

mercializare a junincilor si/sau vitelele din rase specializate 

de taurine si/sau a junincilor din specia bubaline si/sau a 

taurilor de reproductie din rase de carne; 

 copii ale certificatelor de origine a junincilor si/sau vi-

telelor din rase specializate de taurine si/sau a junincilor din 

specia bubaline, precum si ale taurilor de re-

productie din rase de carne, vizate de Oficiul 

judetean de zootehnie, care se depun pâna la 

data de 10 noiembrie 2016; 

 copie a buletinului de insamântari artifi-

ciale/adeverintei de monta naturala, in cazul 

achizitionarii junincilor din rase specializate de taurine si 

bubaline, din care sa reiasa gestatia de minimum 3 luni; 

 formularul de miscare F2/document de miscare, emis 

de medicul veterinar de libera practica imputernicit/

utilizatorul Sistemului National de Identificare si Inregistra-

re a animalelor, avizat de Directia Sanitara Veterinara si 

pentru Siguranta Alimentelor judeteana depus in termen de 

maximum 15 zile de la data incasarii ajutorului de minimis. 

Viza Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Ali-

mentelor judetene certifica faptul ca miscarea animalelor a 

fost inregistrata in baza nationala de date. 

Ajutorul de minimis acordat in temeiul prezentei hotarâri 

este avut in vedere pentru a fi dedus din orice schema vii-

toare de ajutor de minimis sau de ajutor de stat acordata 

pentru aceleasi costuri eligibile, daca un astfel de cumul ar 

depasi intensitatea / valoarea maxima stabilita pentru res-

pectivul ajutor de minimis. 

 

 

Proiecte de acte normative 

 

Proiect de HG nr. privind aprobarea schemei “Ajutor de 

minimis în agricultură, în sectorul de irigații”.  

www.madr.ro  

Prezentul proiect de act normativ instituie o schemă transpa-

rentă de ajutor de minimis, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 
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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, 

precum 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 

depunerea 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 

cererii, 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 

Regulamentul 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. 

Acordarea compensațiilor are la bază facturile reprezentând energia 

electrică și apa pentru irigații, emise de către Agenția Națională de 

Îmbunătățiri Funciare sau de către alți prestatori de acest tip de ser-

vicii, pe numele beneficiarilor, aferent campaniilor de irigații 

2017,2018 și 2019. 

Beneficiarii schemei de ajutor de minimis sunt organizații ale utilizatorilor de 

apă pentru irigații și/sau federații de organizații ale utilizatorilor de apă pentru 

irigații, care aplică irigații pe baza contractelor multianuale/sezoniere încheiate 

cu Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare sau cu alți prestatori de acest tip 

de servicii. 

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se ex-

primă sub forma unui grant, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de mini-

mis. Valoarea totală a sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar, nu depă-

şeşte echivalentul în lei a sumei de 200.000 euro pe durata celor trei exerciţii 

financiare, respectiv suma de 900.000 ei. 

Pe parcursul perioadei de aplicare a schemei, sprijinul financiar se determină, se 

calculează și se acordă fiecărui beneficiar al schemei de ajutor de minimis, în 

tranșe sau o singură dată, până la concurența valorii totale de 900.000 lei, în 

funcţie de factura/facturile pentru energie electrică și apă pentru irigații emise de 

către Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, sau de către alți prestatori de 

acest tip de servicii. schema de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, 

pentru organizațiile utilizatorilor de apă pentru irigații și/sau federațiile de 

organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații care au încheiat contracte pen-

tru prestarea serviciilor de irigații. 

Proiect de OUG pentru modificarea și completarea OUG nr.43/2013 pri-

vind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 

facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, a Capitolului VIII din Legea 

nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, 

raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea 

acordului-cadru cu CE și FMI și a Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile 

aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii mariti-

me integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea 

şi completarea unor acte normative din domeniul garantării.   

 

Proiect de OMADR  pentru modificarea și completarea OMADR nr. 

895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de in-

specţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/

organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, 

în agricultura ecologică precum și pentru modificarea unei prevederi din anexa 

nr.2 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 249/2016 privind 

aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2016. 

 

Termene  si actiuni  octombrie—noiembrie 2016 

 

31 .10.2016—depunerea cererilor de decontare acciza motorina,  

                          utilizata in agricultura, aferenta trim. III, anul 2016; 

31.10.2016—decontare PNA 2016; 

05.11.2016  - finalizare control Programul distributie Lapte  in scoli si  

Prgramul de incurajare a consumului de fructe in scoli; 

30.11.2016 —finalizarea platilor in avans Campania 2016; 

30 .11.2016—finalizare campanie  control clasic teren, cereri depuse in 

Campania 2016; 

01.12.2016   - declansare campanie 2016  de plati finale (regulare). 

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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