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     Controlul suprafetelor de teren, în campania 2016                    pag.2-4 

APIA Gorj informează că în această perioadă se desfăşoară controlul la faţa locului în vederea 

verificării suprafeţelor agricole declarate de fermieri  în cererile unice de plată pentru campania  

2016.    

 

Controlul în teren privind respectarea condiţiilor  de accesare a plăţilor în sector animalier, în C. 2016—  pag 4-5 

Incepand cu data de 12 septembrie 2016, APIA Gorj a demarat campania 2016 de control la faţa locului în 

vederea verificării respectării condiţiilor şi cerinţelor de accesare a schemelor de plată în sector animalier.  

 

Norme de ecoconditionalitate privind protecţia împotriva poluării  apelor cu nitriţi din surse agricole.....                pag. 5-6 

Orice fermier care solicită plăţi directe trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate pe tot 

parcursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv 

pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei. Surse de poluare: Dejecţii 

animale semilichide şi lichide; gunoi de grajd sub formă solidă; efluenţi din silozuri; ape uzate 

neepurate sau insuficient epurate necolectate; scurgeri din depozite de îngrăşăminte minerale şi 

organice; Ingrăşămintele - sursă potenţială de poluare a apei şi solului. 

 

Inscrierea animalelor in registrul genealogic pentru a beneficia de sprijinul cuplat pentru vaca de lapte,  

taurinele de carne şi  ovine/ caprine până la  finele lunii septembrie                                                                pag. 6-7 

APIA Gorj  informează crescătorii de animale că, pentru a beneficia de sprijinul cuplat pentru vaca de 

lapte, taurinele de carne, ovinele şi caprinele, animalele trebuie înscrise în Registrul genealogic al rasei.  

Fermierii crescători de bovine, ovine/caprine pot solicita numai în luna septembrie a fiecărui an înscrierea 

animalelor în Registrul Genealogic al rasei.  

 

Sprijin  financiar pentru reducerea producţiei de lapte, precum şi a modului de acordare a acestora                     pag. 7-8 

 APIA acorda ajutoare pentru reducerea livrărilor de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 luni, in baza OMADR 

911/2016 si a  Regulamentului delegat (UE) 2016/1.612, de acordare a unor ajutoare pentru reducerea pro-

ducţiei de lapte. Ajutoarele  se acordă solicitanţilor eligibili care îşi reduc livrările de lapte de vacă pentru o 

perioadă de 3 luni. 

 

Eliberare adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plati —Campania 2016                                       pag. 8-9 

APIA—C.J.Gorj elibereaza 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 ecologizare) şi măsurile de dezvoltare rurală, implementate de instituţie în Campania 2016, 

respectiv pentru cei care intenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la 

insituţiile bancare şi non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.  

 

Noutati legislative                                pag.9-10 

OMADR Nr. 911 din 16 septembrie 2016  privind aprobarea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de 

lapte, precum şi a modului de acordare a acestora; 

 

OMADR 909/16.09.2016 pentru stabilirea unor masuri de sprijin exceptionale cu caracter temporar pentru 

producatorii din sectorul fructe si legume. 

 

HOTĂRÂRE Nr. 640 din 31 august 2016  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a preveder-

ilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la 

nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 

2014 - 2020  (…)  

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj Nr. 9, SEPTEMBRIE 2016 
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APIA  A DEMARAT ACTIVITATEA DE  

CONTROL IN TEREN 

 

Controlul suprafetelor de teren, în campania 2016 

 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează 

că în această perioadă se desfăşoară controlul la faţa 

locului în vederea verificării suprafeţelor agricole 

declarate de fermieri  în cererile unice de plată pentru 

campania  2016.  

In prezent, se lucrează cu 8 echipe de control, iar in 

perioada următoare se are în vedere suplimentarea număru-

lui de echipe de control pe teren care vor sprijii desfăsurarea 

acestei activităţi si în alte judete din cadrul euroregiunii.   

Controlul clasic pe teren presupune inspectarea fer-

melor selectate pentru control, incluzând toate parcelele 

declarate de fermier şi presupune următoarele acţiuni:  

1. eligibilitatea pentru SAPS a suprafeţei declarate a 

parcelelor agricole în conformitate cu R.1307/2013, 

în particular art. 32 (2)-(6); aceasta include si 

verificarea menţinerii/activităţii minime conform 

art. 4 (1)(c)(ii) al Regulamentului (UE) nr. 

1307/2013; 

2. verificarea activităţii minime menţionată la art. 4(1)

(c)(iii) este de asemenea valabilă, unde este cazul, 

pentru verificarea clauzei “fermierului activ”; 

3. conformitatea cu suprafaţa minimă a parcelei 

agricole; 

4. utilizarea declarată a 

suprafeţei în limitele 

prevăzute de regulament 

(pajişti permanente, 

sprijin cuplat pe 

suprafaţă, diversificarea 

culturilor, etc.) inclusiv 

tipurile de suprafeţe 

agricole declarate (adică 

păşune permanentă, 

teren arabil, cultură permanentă); 

5. alte condiţii stabilite pentru a asigura faptul că 

parcelele declarate sunt într-adevăr parcelele pentru 

care fermierul este îndreptăţit să solicite sprijin, cât 

şi declararea tuturor parcelelor; 

6. respectarea tuturor obligaţiilor privind practicile de 

ecologizare sau echivalente ce trebuie avute în 

vedere de către beneficiar, funcţie de schema 

accesată; 

7. unde este cazul, conformitatea cu 

limitele stabilite la art. 44 şi 46 ale 

R. 1307/2013 pentru exceptarea de 

la înverzire; 

8. realizarea obligatorie a unei 

schiţe pentru fiecare parcelă  măsu-

rată  

9. executarea de fotografii digitale 

pentru a documenta realizarea con-

trolului 

10.completarea unui Raport de con-

trol pe suport de hârtie . 

 

Ecocondiţionalitatea 

(conformitatea încrucişată) – ca 

parte componentă a PAC - este un 

mecanism care condiţionează acor-

darea sprijinului financiar din fon-

duri europene şi naţionale (plăţi di-

recte, ajutoare naţionale tranzitorii, 

plăţi prin măsurile de dezvoltare 

rurală şi măsuri de piaţă), de respec-

tarea unor norme obligatorii privind 

mediul, siguranţa alimentară, sănă-

tatea animalelor şi a plantelor, 

bunăstarea animalelor, precum şi 

menţinerea terenurilor în bune con-

diţii agricole şi de mediu. 

 

Ecocondiţionalitatea cuprinde două 

arii verificate de inspectorii APIA:  

1. bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC-urile) 

2. cerinţele legale în materie de gestionare(SMR-urile).  

Potrivit art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 1306 /2013 

al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 -  „Statele membre se asigură că toate 

terenurile agricole, în special cele care nu mai sunt 

exploatate în scopul producţiei, sunt menţinute în bune 

condiţii agricole şi de mediu. Statele membre definesc, la 

nivel naţional sau regional, cerinţele minime pentru bunele 

condiţii agricole şi de mediu (GAEC), în baza cadrului 

stabilit în Anexa III, ţinând seama de caracteristicile zonelor 

în cauză, în special de condiţiile pedologice şi climatice, de 

Nr.9,  SEPTEMBRIE 2016  

   Nr. total fermieri esantionati la controlul pe teren, din care:                        

356 
- control clasic 352 

- control teledetectie 4 

 Total suprafaţa supusă controlului 8.641,30  

Număr parcele eşantionate la control 5.497 

Din controlul clasic,  dupa scopul de control 352 

-  Fermieri verificaţi pe schema SAPS 352 

- Fermieri verificaţi pe schema de mic fermier (MF) 205 

- Fermieri verificaţi pe schema de tânăr fermier 1 

- Fermieri verificaţi de schema de înverziere sau ecologizare 28 

-  Măsura  - 10 – Agromediu şi climă 10 

-  Măsura  - 11 – Agricultură ecologică 1 

-  Măsura  - 13-  Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

    naturale sau cu alte constrângeri specifice 

317 

-   Măsura 214 Plăţi compensatori de agromediu 8 

Control ecocondiţionalitate (ECO.), d.c. pe scopuri de control: 81 

- Ecocondiţionalitate total (SMR + GAEC) 23 

- Ecocondiţionalitate parţială (SMR 1 ) 58 



tipurile de exploataţii existente, de gradul de utilizare a 

terenurilor în cauză, de rotaţia culturilor, de practicile 

agricole şi de structura exploataţiilor”.  

Potrivit art. 93 şi 94, respectiv Anexei II din 

Regulamentul nr. 1306/2013, fermierii care solicită sprijin 

financiar trebuie să respecte: 

* Cerinţele legale în materie de gestionare (13 SMR)  
* Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu 
ale terenurilor (7 GAEC-uri, referitoare la următoarele 
domenii:  

· Mediu, schimbări climatice şi bune condiţii agri-

cole ale terenurilor; 

· Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănă-

tatea plantelor; 

· Bunăstarea animalelor.  

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, 

orice fermier care solicită plăţi directe trebuie să respecte 

normele de ecocondiţionalitate pe tot parcursul anului, pe 

toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent 

de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care 

nu mai sunt folosite în scopul producţiei).  

Nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitatea, 

ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni direct im-

putabile fermierului care a solicitat plăţi în cadrul sche-

melor şi măsurilor de sprijin menţionate la art. 3 alin. (1) 

în anul calendaristic în cauză, conduce la aplicarea sancţi-

unilor administrative, conform prevederilor art. 91 din 

Regulamentul (UE) nr.1.306/2013 al Parlamentului Euro-

pean şi al Consiliului, cu excepţia cazurilor de forţă ma-

joră sau circumstanţe excepţionale prevăzute de regula-

mentul menţionat. 

Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(3), sancţi-

unile administrative pentru nerespectarea normelor de 

ecocondiţionalitate nu se aplică fermierilor care participă 

la schema de plată pentru micii fermieri, în conformitate 

cu prevederile art. 92 din Regulamentul (UE) 

nr.1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliu-

lui. 

În cazul în care aceştia accesează şi pachete de agrome-

diu, trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate 

aferente acestor pachete.            

 

Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr.352/636./54/2015 

defineşte normele de ecocondiţionalitate ce trebuie re-

spectate de fermierii români începând cu 01.01.2015, 

încadrate pe domenii menţionate şi aspectele (apă, sol, 

stoc de carbon, biodiversitate, peisaj, nivel minim de 

întreţinere,, siguranţa alimentară, identificarea şi înregis-

trarea animalelor, produse de protecţia plantelor, bunăs-

tarea animalelor). 

 

Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 

terenurile agricole  
În campania 2015, sunt prevăzute măsuri (cu finanţare 

FEADR şi buget naţional) care vizează acordarea de plăţi 

compensatorii pe suprafaţă pentru utilizatorii de terenuri 

agricole, astfel: 

- Măsura 214 (M 214)-Plăţi de agro-mediu şi climă 

– prevăzută în PNDR 2007-2013 (cu finanţare din 

alocarea FEADR 2007-2013) - pentru angajamen-

tele aflate în desfăşurare 

- Măsura 10 (M 10) - Agro-mediu şi climă - prevă-

zută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din alocarea 

FEADR 2014-2020) - pentru angajamentele noi 

- Măsura 11 (M 11) -Agricultura ecologică - prevă-

zută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din alocarea 

FEADR 2014-2020) - pentru angajamentele noi 

Măsura 13 (M 13) - Plăţi pentru zone care se con-

fruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice - prevăzută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din 

alocarea FEADR 2014-2020) - pentru angajamentele noi. 

Platile de agromediu (A.M.) vor fi acordate 

fermierilor care şi-au  asumat şi respectă, în mod 

voluntar, angajamente de agro-mediu, conform cărora vor 

respecta bunele condiţii agricole si de mediu, cerinţele 

minime pe suprafaţa întregii exploataţii si cerinţele 

specifice aferente unuia sau mai multe  pachete 

disponibile pentru care aplica pe suprafaţa pe care solicita 

sprijinul, pentru o perioada de 5 ani de la data semnării 

angajamentului. 

Fermierii care au în desfăşurare angajamente în cadrul 

Măsurii 214 pentru suprafeţe agricole situate în unităţi 

administrativ-teritoriale (UAT-uri) care, în noua perioadă 

de programare (faţă de desemnările anterioare), au suferit 

sau nu modificări în ceea ce priveşte eligibilitatea zonelor 

pentru pachetele de agro-mediu, trebuie să aplice cerinţele 

specifice şi cerinţele de bază (minime) prevăzute de 

Măsura 214, urmând ca celelalte reguli aplicabile 

schemelor de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de 

legislaţia naţională aplicabilă în anul 2015 (ex: condiţiile 

de eligibilitate, normele de eco-condiţionalitate etc. 

stabilite prin OUG nr. 3/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, Ordinul MADR nr. 619/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR, 

MMAP, ANSVSA nr. 352, 636, 54 / 2015).  

Suprafaţa solicitata în cererea de plata în cadrul Măsurii 

10 din PNDR 2014 – 2020, pentru pachetele P1, P2, P3, 

P6, P7, obligatoriu trebuie sa fie aceeaşi pentru toata 

perioada de 5 ani, respectiv aceleaşi parcele situate în 

aceleaşi blocuri fizice (judeţ – localitate – cod sirsup – nr. 

bloc fizic – nr. parcela – categorie de folosinţa – 

suprafaţa).  Aplicanţii pentru pachetelor P4 (culturi verzi) 

şi P5 (adaptarea la efectele schimbărilor climatice) pot 

schimba anual suprafaţa pentru care aplica acest pachet cu 

alte suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu 

condiţia menţinerii valorii de suprafaţa declarata în primul 

an de angajament. 

Fermierul are obligaţia de a completa şi semna în caietul 

de agromediu declaraţia privind respectarea cerinţelor 

minime pe toată suprafaţa exploataţiei, pe toata durata 

celor cinci ani de la data semnării angajamentului şi ca va 

completa si actualiza cu date reale caietul de agromediu.  

Pentru fiecare control la faţa locului efectuat, inspectorii 

de teren intocmesc un raport de control care permite 

analizarea detaliilor controalelor efectuate și formularea 

unor concluzii privind conformitatea cu criteriile de eligi-

bilitate, cu angajamentele și cu alte obligații. 

In cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează 

accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pentru 

efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care 

s-a solicitat sprijin pe suprafata devine neeligibilă 
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Controlul în teren privind respectarea condiţiilor   

de accesare a plăţilor în sector animalier, în C. 2016 

 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură  informează că incepand cu data de 12 

septembrie 2016, a demarat campania 2016 de control la 

faţa locului în vederea verificării respectării condiţiilor şi 

cerinţelor de accesare a schemelor de plată în sector 

animalier. 

In eşantionul de control au fost selectati prin metoda 

analizei de risc si in mod aleatoric, un număr de 20 fermieri, 

din care 19 fermieri vor fi controlaţi sub aspectul îndeplinirii 

condiţiilor şi cerinţelor pe schemele de plăti ANT 9 şi SCZ 

si  un singur fermier pe schema de plată ANT 9. Toti 

fermierii cu ANT 8, vor fi verificaţi  sub aspect 

administrativ,  întru-cât controlul la faţa locului este efectuat 

de personalul sanitar veterinar (medicii vererinari de liberă 

practică), cu ocazia derulării activităţii sanitar veterinare din 

Programul Naţional de prevenire, control şi eradicare a 

bolilor la animale si cu transmitere la om. 

 Elemente controlate  la faţa locului pentru 

ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) şi sprijinul cuplat 

în sector zootehnic (SCZ) la ovine şi caprine  

Respectarea locaţiei pentru control (comuna / oraşul), 

declarată de fermier,  unde se găsesc 

ovinele/caprinele solicitate în cerere pe 

perioada de reţinere de 90 de zile pentru 

ANT O/ANT C şi pe perioada de reţinere de 

100 de zile şi pentru SCZ-O/SCZ-C, de la 

data limită de depunerea cererii de plată  

Pentru ovinele/caprinele solicitate în 

cerere şi existente la faţa locului, se verifică:  

1. existenţa unei crotalii (pentru 

animalele nascute  înainte de 

01.01.2008) sau a  celor două crotalii (pentru 

animalele născute începând cu data de 01.01.2008) 

aplicate; 

2. corespondenţa dintre numărul şi numerele de 

identificare ale animalelelor solicitate în cerere , 

înscrise în RNE şi cele  prezente la control;  

3. sexul animalului; 

4. existenţa  formularului F3 pentru pierdere crotalie/

crotalii plus comandă pentru duplicat, pentru 

animalele născute începând cu 01.01.2008 emis 

înainte de înştiinţarea controlului/supracontrolului  

(dacă e cazul); 

5. existenţa Registrului individual al exploataţiei. 

6. pentru SCZ-O/C  varsta animalelor sa nu depaseasca 

8 ani la femele  si 6 ani la masculi la data limita 

depunerii cererii 

7. prezentarea adeverinţei de înscriere în registrul 

genealogic  al rasei; 

Exactitatea Inregistrărilor din Registrului individual al 

exploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 6 luni 

anterioare controlului/supracontrolului la faţa locului 

conform documentelor justificative (facturi de vânzare/

cumpărare şi certificate veterinare, formulare de intrare - 

ieşire a animalelor); 

Extinderea verificărilor controlului asupra înregistrărilor 

din Registrul individual al exploataţiei deţinut de către 

solicitant pentru o perioadă de 12 luni anterioare 

controlului/supracontrolului la faţa locului, în situaţia 

constatării unor erori  la verificarea celor 6 luni anterioare 

controlului/supracontrolului (după caz); 

Verificarea existenţei documentelor pentru animalele 

care nu se găsesc la faţa locului în :  

1. cazurile de forţă majoră (dacă este cazul); 

2. cazurile de circumstanţă naturală (dacă este 

cazul).  

3. cazurile de deces beneficiar (dacă este cazul): 

 

 Elemente controlate  la faţa locului pentru sprijinul 

cuplat în sector zootehnic la bovine, carne şi lapte (SCZ-

TC/SCZ-VL) 

Respectarea locaţiei declarate pentru control (comuna /

oraşul ) unde se găsesc vacile de lapte. 

Pentru vacile de lapte  si carne solicitate în cerere şi 

existente la faţa locului, se verifică:  

 existenţa celor două crotalii aplicate şi 

corespondenţa dintre numărul şi numerele de 

identificare ale animalelelor solicitate în cerere , 

înscrise în RNE şi cele  prezente la control;  

 înregistrarea în RNE conform Raportului extras în 

ziua/preziua controlului; 

 paşaportul animalului în original; 

 înregistrarea corectă în Registrul 

individual al exploataţiei; 

 sexul animalului; 

 existenţa Registrului individual al 

exploataţiei; 

 prezentarea adeverinţei de 

înscriere în registrul genealogic  al 

rasei pe fiecare animal în parte; 

prezentarea contractului de furnizare 

a laptelului, încheiat pe o perioada de 

minim 6 luni, în cazul existenţei unei cotei de livrare;  

 prezentarea documentelor fiscale de comercializare a 

laptelui sau carnetul de comercializare al laptelui, în 

cazul existentei unei cote de vănzare directă;  

 pentru schema de taurine de carne (SCZ-TC),vacile 

de carne nu trebuie sa aiba o varsta mai mare de 12 ani, 

iar la tauri de 6 ani, la data limita de depunere a cererii;  

 prezentarea documentului justificativ pentru pierdere 

crotalie/crotalii formular F3 emis înainte de înştiinţarea 

controlului dar nu mai mult de 30 de zile înainte de data 

controlului (dacă e cazul). 

 verificarea existenţei documentelor pentru animalele 

care nu se găsesc la faţa locului în :  

1. cazurile de forţă majoră (dacă este cazul); 

2. cazurile de circumstanţă naturală (dacă este cazul);  

3. cazurile de deces beneficiar (dacă este cazul). 

Termenul limită de efectuate a controlului/

supracontrolului pentru schemele de plată este  următorul: 

 cod schemă ANTO/ANTC – 90 de zile de la data 

limită a depunerii cererii   

cod schemă  SCZ O/C – 100 de zile de la data limită a 

depunerii cererii 

cod schemă  SCZ B,– 6 luni de la data limită a 

depunerii cererii  

Refuzul acceptării controlului la faţa locului 

În cazul refuzului titularului / reprezentantului / 
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delegatului cererii de plată de a permite accesul 

reprezentanţilor A.P.I.A. pentru controlul la faţa locului, se 

va întocmi raportul de control la faţa locului care va fi 

semnat / datat, dacă este posibil, de către titular / 

reprezentat / delegat sau martori şi va purta sintagma 

„Refuz controlul”. Un exemplar al raportului, cu 

specificaţia că cererea de plată pentru ajutorul specific 

devine neeligibilă, va fi transmis prin poştă solicitantului cu 

confirmare de primire; 

Dacă accesul reprezentanţilor A.P.I.A. pentru controlul 

la faţa locului va fi restricţionat, se întrerupe controlul, 

cererea devine neeligibilă, iar solicitantul va fi înştiinţat 

prin poştă, cu confirmare de primire; 

Dacă solicitantul ajutorului specific refuză semnarea 

documentelor întocmite după terminarea controlului la faţa 

locului, acestea vor fi semnate de către martori dacă este 

posibil. Pe raportul de control va fi trecută sintagma „Refuz 

semnarea Raportului de control”. O copie a raportului va fi 

trimis  prin poştă, cu confirmare de primire. Confirmarea de 

primire a scrisorii recomandate reprezintă anexă la Raportul 

de control la faţa locului; 

Dacă solicitantul ajutorului specific nu este de acord cu 

rezultatul controlului,  are posibilitatea să semneze dacă 

este de acord / nu este de acord cu rezultatul controlului, iar 

la rubrica observaţii să precizeze motivul pentru care nu 

este de acord.  

Controlorii vor informa beneficiarul că 

în cazul în care nu este de acord cu 

rezultatul controlului, pentru a da curs 

contestaţiei, aceasta trebuie formulată, 

argumentată în scris şi depusă la CJ APIA 

în termen de 48 de ore de la comunicarea 

raportului de control; 

 

 Contestaţia cu privire la rezultatul controlului la faţa 

locului 

 

 Nu se va accepta contestarea rezultatului controlului 

efectuat la faţa locului, în cazul în care solicitantul/

reprezentantul acestuia a semnat pe Raportul de control că 

este de acord cu rezultatul controlului la faţa locului.  

Contestaţia cu privire la rezultatul controlului efectuat 

la faţa locului se depune la Centrul Judeţean APIA Gorj, în 

maxim 48 de ore de la data controlului / primirea raportului 

de control, dar nu mai târziu de data limită a controlului la 

faţa locului. 

Reluarea controlului la faţa locului se poate face în 

maxim 48 de ore de la contestarea acestuia. 

În cazul în care, data înregistrării controlului / primirii 

raportului de control coincide cu data limită de efectuare a 

controlului la faţa locului, respectiv ultima zi, reluarea 

controlului la faţa locului se face în maxim  24 de ore de la 

depunerea contestaţiei. 

Fermierii pot fi eşantionaţi, iar controlul la faţa locului 

poate fi efectuat şi în afara perioadei de retenţie menţionată 

anterior, ocazie cu care fermierii trebuie sa prezinte 

documente sanitar veterinare de scoatere/ieşire din 

exploataţie.  

Nerespectarea condiţiilor şi cerintelor prevăzute 

pentru fiecare schemă de sprijin financiar, constatată cu 

ocazia controlului la faţa locului, se soldează cu 

penalităţi care pot reprezenta reducerea cuantumului 

plăţilor sau excluderi de la plată. 

 

 

Norme de ecoconditionalitate privind protecţia 

împotriva poluării  apelor cu nitriţi din surse agricole 

 

Orice fermier care solicită plăţi directe trebuie să respecte 

normele de ecocondiţionalitate pe tot parcursul anului, pe 

toate parcelele agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de 

mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu 

mai sunt folosite în scopul producţiei 

Sursele de poluare : 

 Dejecţii animale semilichide şi lichide;  

 Gunoi de grajd sub formă solidă;  

 Efluenţi din silozuri;  

 Ape uzate neepurate sau insuficient epurate 

necolectate;  

 Scurgeri din depozite de îngrăşăminte minerale 

şi organice.  

  Ingrăşămintele - sursă potenţială de poluare a 

apei şi solului  

      Ecocondiţionalitatea cuprinde ; 

 cerinţele legale în materie de gestionare - 

(SMR-urile) 

 standardele privind bunele 

condiţii agricole şi de mediu ale 

terenurilor (GAEC-urile) 

Dintre cerintele si condiţiile urmărite de 

inspectorii APIA  amintim: 

SMR 1 – Protecţia apelor împotriva 

poluării cu nitriţi proveniţi din surse 

agricole 

   GAEC 3 – Protecţia apelor subterane împotriva 

poluării. 

Obiectivul cerinţei SMR 1 îl constituie prevenirea şi 

reducerea poluării directe sau indirecte a apelor cu nitraţii 

care provin din agricultură, pentru a proteja sănătatea 

umană, resursele vii, ecosistemele acvatice şi pentru a 

garanta alte utilizări legitime ale apelor.  

  

Cerinţe obligatorii pentru fermieri: 

 

În scopul protecţiei tuturor resurselor de apă împotriva 

poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, fermierii au 

următoarele obligaţii:  

1. să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de 

grajd, fără defecte structurale, a căror mărime trebuie 

să depăşească necesarul de stocare a gunoiului de 

grajd, ţinând seama de perioadele cele mai lungi de 

interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice. 

Depozitarea temporară a gunoiului de grajd se face în 

spaţii special amenajate sau în câmp, pe terenul pe 

care va fi împrăştiat, în conformitate cu prevederile 

Codului de bune practici agricole,; 

2. este necesar ca depozitarea şi păstrarea gunoiului de 

grajd să se facă în platforme special amenajate.  

3. să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de 

grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de 

interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice 
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în conformitate cu prevederile Codului de bune 

practici agricole; 

4. să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot/ha 

provenită din aplicarea îngrăşămintelor organice şi/

sau minerale pe terenul agricol în decursul unui an. În 

acest scop trebuie să urmeze un plan de fertilizare 

simplificat, întocmit pe baza standardelor privind 

cantităţile maxime de azot care pot fi aplicate pe 

terenul agricol şi să asigure o distribuire uniformă a 

îngrăşămintelor pe terenul agricol. 

5. în cazul exploataţiilor care practică agricultura în 

sistem irigat şi în care producţia planificată necesită o 

cantitate mai mare de azot decât cea prevăzută de 

standardele privind cantităţile maxime de azot care 

pot fi aplicate pe terenul agricol, este obligatorie 

aplicarea unui plan de fertilizare întocmit pe baza 

studiului agrochimic, în conformitate cu prevederile 

Codului de bune practici agricole. 

6. să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe 

terenuri saturate cu apă, inundate, îngheţate sau 

acoperite de zăpadă, conform prevederilor Codului de 

bune practici agricole 

7. să asigure încorporarea în sol a îngrăşămintelor 

organice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai 

mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea 

acestora; 

8. să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe 

fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole 

situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de 

suprafaţă sau pe terenurile agricole situate în zonele 

de protecţie a apelor de suprafaţă ori în zonele de 

protecţie sanitară şi hidrogeologică a surselor de 

captare a apei potabile/minerale şi a lacurilor 

terapeutice, stabilite în conformitate cu legislaţia în 

domeniu. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie este 

de 1 m pe terenurile cu panta de până la 12% şi de 3 

m pe terenurile cu panta mai mare de 12%;  

9. să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 ani şi 

să prezinte pentru control documentele de evidenţă ale 

exploataţiei cu privire la suprafaţa agricolă utilizată, 

structura culturilor, efectivele de animale, tipul şi 

cantitatea îngrăşămintelor cu azot aplicate pe terenul 

agricol şi documente de livrare/expediere a 

îngrăşămintelor.  

 

Fermierii trebuie să prezinte următoarele: 

 documentele de evidenţă ale exploataţiei agricole cu 

suprafaţa fermei pe categorii de folosinţă; 

 documentele privind descrierea şeptelului fermei (pe 

specii şi categorii de producţie) identificarea şi 

înregistrarea acestuia, registrele de evidenţă a efectivelor, 

sistemul de creştere; 

 documentele privind cantităţile maxime de 

îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate; 

documentele privind cantitatea şi tipul îngrăşămintelor de 

origine animală aplicate pe terenul agricol, precum şi a 

celor livrate/achiziţionate, data livrării/achiziţiei, numele şi 

adresa destinatarului/furnizorului; 

Verificarea Planului de fertilizare se certifică de 

către inspectorul de teren care efectuează controlul prin 

semnătură şi se înscrie data efectuării controlului. 

 

GAEC 3 – Protecţia apelor subterane împotriva 

poluării. 

Este interzisă poluarea apelor subterane prin 

deversarea directă sau prin descărcarea pe teren şi 

infiltrarea în sol a produselor ce conţin substanţe 

periculoase utilizate în agricultură” 

 

Obiectivul acestui standard este protecţia apelor 

subterane împotriva poluării cu substanţe periculoase.  

   

Substanţele periculoase utilizate în agricultură se 

regăsesc în conţinutul următoarelor produse/grupe de 

produse: biocide şi produse de protecţie a plantelor 

(erbicide, fungicide, insecticide, acaricide, nematocide), 

regulatori de creştere, produse de uz veterinar 

(medicamente, substanţe antiparazitare), produse 

petroliere (combustibili, lubrifianţi, produse derivate), 

azotaţii şi fosfaţii din îngrăşăminte şi alte produse utilizate 

pentru dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi 

decontaminare în fermă; 

Fermierii au obligaţia să respecte normele tehnice 

privind depozitarea, manipularea şi utilizarea produselor 

ce conţin substanţe periculoase, astfel cum sunt prevăzute 

de legislația specifică în domeniul gestionării substanțelor 

periculoase și a produselor de protecție a plantelor 

utilizate în agricultură.  

Nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate de către 

fermieri impune aplicarea unor sanctiuni prin reducerea 

plăţilor sau excluderea totală de la plată a schemelor şi 

măsurilor accesate de fermieri în cursul anului calendaris-

tic,  

Sancţiunile administrative aplicate sunt proporţionale, 

se aplică în trepte, în funcţie de gravitatea, amploarea, 

durata şi caracterul repetitiv al neconformităţii identifi-

cate, 

Neconformitatile constatate ca urmare a neglijenţei 

unui solicitant al platilor directe pot fi sanctionate cu 

reducerea de 3% si poate sa se mărească până la 100 % 

din cuantumul total al plăţilor din anul de plata.  

 

Inscrierea animalelor in registrul genealogic pentru 

a beneficia de sprijinul cuplat pentru vaca de lapte, 

taurinele de carne şi  ovine/ caprine până la  finele 

lunii septembrie 

 

APIA Gorj  informează crescătorii de animale că 

pentru a beneficia de sprijinul cuplat pentru vaca de lapte, 

taurinele de carne, ovinele şi caprinele, animalele trebuie 

înscrise în Registrul genealogic al rasei.  

Fermierii crescători de bovine, ovine/caprine pot 

solicita numai în luna septembrie a fiecărui an înscrierea 

animalelor în Registrul Genealogic al rasei. Fermierii 

interesaţi trebuie să se adreseze asociaţiilor acreditate de 

Agenţia Natională de Zootehnie pentru efectuarea 

controlului oficial al performanţelor productive (COP) la 

nivel naţional, care au contracte încheiate cu deţinătorii  

acrediţati pentru conducerea Registrelor genealogice. 

Pentru a putea înscrie animalele în Registrul 

Genealogic al rasei trebuie îndeplinite cumulativ 

următoarele condiţii: 

1.Toate animalele să fie individualizate cu crotalii şi 
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înregistrate în S.N.I.A., conform reglementărilor legale.  

2. Metodele de reproducţie folosite în fermă să fie 

însămânţarea artificială, monta naturală autorizată sau 

transferul de embrioni. 

3. Creşterea în rasă curată. 

4. Fermierul trebuie să permită efectuarea controlului 

oficial al performanţelor la întreg efectivul de animale 

din fermă, conform planificării asociaţiei de COP . 

5. Mulsul vacilor de lapte trebuie să fie mecanic 

(aparat de muls/sală de muls). 

6. Trebuie să fie deţinut un registru de fermă cu 

evidenţă  la zi a tuturor animalelor. 

În cazul montelor naturale autorizate sau prin 

inseminare artificială, taurii/berbecii/ţapii de reproducţie 

utilizaţi trebuie să fie din secţiunea principală a 

Registrului Genealogic. De asemenea, fermierii care fac 

însămânţari artificiale, trebuie să solicite buletinul de 

însămânţare, precum şi paietele folosite de la operatorii 

însămânţători autorizaţi 

Nu se acceptă înscrierea parțială a animalelor în 

Registrul Genealogic 

 

Documentele necesare pentru înscrierea 

animalelor în Registrul Genealogic: 

 

Cerere TIP care se solicită de la asociaţiile acreditate 

pentru controlul oficial al performanţelor (COP). 

1.Adeverinţă de la medicul veterinar precum că ferma 

este indemnă de boli infecto-contagioase sau clinic 

sănătoasă. 

2.Tabel cu toate animalele, completat pe rase 

autorizate şi vizat de Oficiul Judeţean în Zootehnie . 

3.Copie carte de identitate al proprietarului 

exploataţiei (fermei) 

4. Copie C.U.I dacă are firma sau atestat de 

producător în cazul persoanelor fizice. 

5. Copie după paşapoartele animalelor/formularelor 

de  identificare şi certificate de origine după caz. 

 

Sprijin financiar pentru reducerea producţiei de 

lapte, precum şi a modului de acordare a acestora  

 

In Monitorul Oficial nr. 721/2016, s-a publicat 

OMADR nr. 911/2016 privind aprobarea 

unor ajutoare pentru reducerea producţiei de 

lapte, precum şi a modului de acordare a 

acestora. 

Actul normativ aprobă ajutoarele pentru 

reducerea livrărilor de lapte de vacă pentru 

o perioadă de 3 luni, precum şi modul de 

acordare a acestora, în conformitate cu Regu-

lamentul delegat (UE) 2016/1.612 al Co-

misiei din 8 septembrie 2016 de acordare a unor ajutoare 

pentru reducerea producţiei de lapte,. 

Ajutoarele  se acordă solicitanţilor eligibili care îşi 

reduc livrările de lapte de vacă pentru o perioadă de 3 

luni, denumită în continuare perioadă de reducere, în 

comparaţie cu aceeaşi perioadă din anul precedent, denu-

mită în continuare perioadă de referinţă. 

Solicitanţi eligibili sunt producătorii de lapte care au 

livrat lapte de vacă prim-cumpărătorilor în luna iulie 

2016. 

Ajutoarele pentru reducerea livrărilor de lapte de 

vacă sunt stabilite la 14 euro/100 kg de lapte de vacă pen-

tru 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 canti-

tatea totală de lapte de vacă livrată către prim-cumpărători 

în perioada de referinţă.  În cazul în care cantitatea de 

reducere a livrărilor de 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 re-

ducere a livrărilor de lapte de vacă egală cu 50% din can-

titatea totală de lapte de vacă livrată către prim-

cumpărători în perioada de referinţă. 

 

   Cererea de ajutor  se depune la APIA si este 

însoţită de următoarele documente: 

    a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică 

sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a 

BI/CI al/a reprezentantului legal; 

    b) copie a atestatului 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, în cazul 

persoanelor fizice; 

    c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Na-

ţional al Registrului Comerţului, în cazul persoanelor ju-

ridice şi în cazul persoanelor fizice autorizate, între-

prinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, consti-

tuite 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, precum şi copie a BI/CI al/a împuternici-

tului persoană fizică; 

    d) copii ale contractelor de livrare a laptelui de 

vacă cu prim-cumpărătorii, valabil la data depunerii cere-

rii de ajutor, precum şi pentru perioada de reducere în 

cauză; 

    e) pentru livrările efectuate în perioada de refer-

inţă în cauză şi în luna iulie 2016, copii ale documentelor 

fiscale care atestă livrările, respectiv fac-

turi, file din carnetul de comercializare. 

 

   Perioadele de reducere, potrivit 

prevederilor art. 2 alin. (2) din Regula-

mentul delegat (UE) 2016/1612, sunt: 
    a) prima perioadă de reducere: oc-

tombrie, noiembrie şi decembrie 2016; 

    b) a doua perioadă de reducere: noiembrie şi de-

cembrie 2016 şi ianuarie 2017; 

    c) a treia perioadă de reducere: decembrie 2016, 

ianuarie şi februarie 2017; 

    d) a patra perioadă de reducere: ianuarie, febru-

arie şi martie 2017. 

Perioadele pentru depunerea cererilor de ajutor 

sunt următoarele: 

    a) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), de la data 

publicării prezentului ordin până în data de 21 septembrie 
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2016, ora 13; 

    b) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), de la data de 

1 octombrie până în data de 12 octombrie 2016, ora 13; 

    c) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), de la data de 

31 octombrie până în data de 9 noiembrie 2016, ora 13; 

    d) în cazul prevăzut la alin. (1) lit. d), de la data de 

28 noiembrie până în data de 7 decembrie 2016, ora 13. 

  Solicitanţii eligibili pot depune o singură cerere 

de ajutor aferentă unei singure perioade de reducere, cu 

excepţia solicitanţilor care au depus o cerere pentru prima 

perioadă şi care pot depune o cerere şi pentru cea de-a patra 

perioadă. 

După verificarea cererilor de ajutor, APIA transmite 

cantităţile de lapte livrate admisibile la Comisia Europeană, 

care stabileşte, în funcţie de cantităţile menţionate , dacă 

acestea se încadrează în volumul total maxim prevăzut de 

Regulamentul delegat (UE) 2016/1612, iar în cazul de-

păşirii acestuia, Comisia Europeană stabileşte un coeficient 

de atribuire pentru perioada de reducere în cauză, care se 

va aplica la fiecare cerere de ajutor. 

După aplicarea prevederilor Regulamentului delegate 

privind verificarea si aplicarea coeficientului de atribuire,  

APIA autorizează cantităţile solicitate şi comunică fiecărui 

solicitant a cărui cerere a fost declarată admisibilă şi 

plauzibilă cantitatea de reducere autorizată, în termen de 7 

zile lucrătoare de la termenele-limită prevăzute la art. 4 

alin. (2). 

   Pentru acordarea ajutorului, solicitanţii eligibili 

cărora li s-au acordat autorizaţiile depun cererea de plată la 

centrul judeţean al APIA,  unde au depus cererea de ajutor, 

însoţită de copii ale documentelor fiscale care atestă 

livrările către prim-cumpărători în perioada de reducere, 

respectiv facturi, file din carnetul de comercializare. 

Cererea de plată se depune în termen de 45 de zile 

de la încheierea perioadei de reducere în cauză. 

   În perioada cuprinsă între depunerea cererii de plată 

şi plata ajutoarelor, APIA verifică dacă reducerea livrărilor 

de lapte de vacă s-a realizat în condiţiile prezentului ordin 

şi întocmeşte în acest sens un proces-verbal care se adaugă 

la documentaţia fiecărei cereri de ajutor. 

   În termen de maximum 90 de zile după încheierea 

perioadei de reducere în cauză şi realizarea verificărilor 

prevăzute, se efectuează plata ajutoarelor. 

    În cazul în care reducerea efectivă a livrărilor de 

lapte de vacă este mai mare decât cantitatea care rezultă din 

aplicarea art. 5 alin. (2), cuantumul ajutorului corespunde 

cantităţii autorizate. 

    (2) În cazul în care reducerea efectivă a livrărilor 

de lapte de vacă reprezintă: 

    a) 80% sau mai mult din cantitatea autorizată, 

cuantumul ajutorului corespunde reducerii efective a 

livrărilor de lapte de vacă, cu condiţia să nu fie depăşită 

cantitatea autorizată; 

    b) 50% sau mai mult, dar mai puţin de 80% din 

cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se înmulţeşte cu 

un coeficient de 0,8; 

    c) 20% sau mai mult, dar mai puţin de 50% din 

cantitatea autorizată, cuantumul ajutorului se înmulţeşte cu 

un coeficient de 0,5; 

    d) mai puţin de 20% din cantitatea autorizată, nu se 

plăteşte niciun ajutor. 

APIA elaborează formularele de cerere prevăzute la 

art. 3 şi 6, procedurile detaliate de verificare a cererilor şi a 

solicitanţilor eligibili, care se aprobă prin decizie a directo-

rului general al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-

cultură. Modelul cererilor este adus la cunoştinţa benefici-

arilor prin afişare la sediile APIA şi pe site-ul oficial al 

instituţiei. 

APIA pune la dispoziţia solicitanţilor, prin centrele 

locale/judeţene, formularele de cereri, care se completează, 

se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la 

centrele judeţene conform procedurilor interne. 

     

 Eliberare adeverinte creditare, pentru beneficiarii sche-

melor de plati —Campania2016, sector vegetal 

 

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA Gorj reaminteste fermierilor  că  

a început 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.  

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) 

şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Între-

prinderi Mici şi Mijlocii IFN -  SA (FNGCIMM) ga-

rantează creditele acordate de bănci fermierilor. 

Astfel, potrivit convenţiilor încheiate între APIA, instritu-

ţiile bancare şi fondurile de garantare, la solicitarea scrisă a 

fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care con-

firmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 

2016 , repsectiv schema pt care s-a solicitat sprijin. 

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 obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul ad-

ministrativ asupra cererii beneficiarului referitor la eligi-

bilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei şi 

că beneficiarul, la data emiterii Adeverintei, nu face obiec-

tul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, 

îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea sumelor 

cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
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In conformitate cu obligaţiile izvorâte din Convenţie, 

APIA se obligă : 

sa nu elibereze adeverinta pentru beneficiarii pentru 

care au fost stabilite sanctiuni multianuale in anii precedenti 

si nu au fost recuperate; 

 sa nu elibereze adeverinte pentru beneficiarii care 

au debite nerecuperate din anii precedenti. 

 sa nu accepte modificarea contului in care va face 

plata, fara acordul scris al bancii finantatoare.  

 să nu elibereze adeverinţe pentru beneficiarii care la 

momentul solicitării adeverinţei au primit plata în 

avans. 

 să nu elibereze adeverinţe pentru suprafeţele de-

clarate teren necultivat în cererea de sprijin ; 

 să nu elibereze adeverințe pentru beneficiarii care 

au sancțiuni pentru nerespectare cerințe de bază și 

specifice pentru pachetele/variantele de pachet din 

măsurile de dezvoltare rurală 214, 10, si 11,. cum 

sunt definite în fișele măsurilor din PNDR 2007-

2013 si PNDR 2014-2020. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agri-

culturii si Dezvoltării Rurale nr. 839/2016 privind modifi-

carea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si 

dezvoltarii rurale nr. 703/2013 privind aprobarea condi-

ţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile 

financiare bancare şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Inter-

venţie 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 aferente 

acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, 

astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu 

poate depăşi ROBOR 6M + maxim 2, 5 %, iar comisio-

anele aferente creditului să fie în limita de 1%. 

 

Noutati legislative 

 

ORDIN Nr. 911 din 16 septembrie 2016  privind apro-

barea unor ajutoare pentru reducerea producţiei de lapte, 

precum şi a modului de acordare a acestora. Publicat în: 

Monitorul Oficial Nr. 721 din 19 septembrie 2016.  Act nor-

mativ prezentat in paginile 7-9 
 

OMADR 909/16.09.2016 pentru stabilirea unor masuri 

de sprijin exceptionale cu caracter temporar pentru produca-

torii din sectorul fructe si legume. 

Măsura pentru care se acordă sprijin financiar este 

retragerea de pe piaţă. În baza prevederilor art. 2 alin. (2) 

din Regulamentul (CE) nr. 921/2016, statul membru 

poate stabili pentru fiecare produs, cantitățile aplicabile 

în cazul retragerilor de pe piață.  

Cantitatea maximă de produse repartizată României 

este de 3000 tone.  Produsele din sectorul fructe și legume 

destinate consumului în stare proaspătă și cantitățile pentru 

care se va acorda sprijinul financiar conform prevederilor 

Regulamentului (CE) nr. 921/2016, sunt următoarele: 

-  Fructe - 1500 tone (mere, pere, prune, fructe de tip 

bacă, struguri de masă proaspeți, piersici și nectarine). 

-  Legume - 1500 tone (tomate, castraveți, inclusiv 

cornișon, morcovi, varză albă și varză roșie, ardei gras, 

conopidă, broccoli, ciuperci din genul Agaricus). 

Un solicitant poate beneficia de maximum 750 tone 

din cantitatea totală repartizată fiecărui sector, respectiv 

legume/fructe. 

Termenul limită de solicitare a retragerilor de pe piață 

este 15 septembrie 2016 pentru legume și 15 octombrie 

2016 pentru fructe. 
În situația în care până la data de 15 octombrie 2016 nu 

s-au solicitat cantitățile stabilite, pentru cantitatea rămasă 

disponibilă pot fi depuse cereri de către orice beneficiar, 

până la atingerea plafonului de 3000 de tone. 

APIA va monitoriza zilnic cantităţile de produse care 

fac obiectul măsurii retragerii de pe piață şi va sista aplicarea 

acestei măsuri la data epuizării cantității alocate României.  

Beneficiari: 
- organizaţiile de producători din sectorul fructe și 

legume; 

- producători de fructe şi legume care nu sunt membri ai 

unei organizaţii de producători 

 
HOTĂRÂRE Nr. 640 din 31 august 2016 pentru apro-

barea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind 

gestionarea financiară a fondurilor europene neram-

bursabile aferente politicii agricole comune, politicii 

comune de pescuit şi politicii maritime 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, precum şi pentru modificarea şi com-

pletarea unor acte normative din domeniul garantării. 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 719 din 19 sep-

tembrie 2016 

Printre demersurile reglementate de HG 640/2016 in 

vederea cuprinderii în buget a sumelor prevăzute la art. 14, 

34 şi 36 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 

privind gestionarea financiară a fondurilor europene neram-

bursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune 

de pescuit şi politicii maritime 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, denumită în continuare ordonanţa,  

 Sumele necesare finanţării valorii totale a proiectelor 

proprii se cuprind în bugetele beneficiarilor prevăzuţi la art. 

14, 34 şi 36 din ordonanţă, la nivel de credite de angajament 

şi credite bugetare, repartizate pe ani, pe toată perioada de 

implementare a proiectelor şi se aprobă cu ocazia aprobării 

anuale a legii bugetului de stat sau cu ocazia rectificărilor 

bugetare;  

  Beneficiarii de proiecte au obligaţia să completeze 

fişa de fundamentare a proiectului propus la finan-

ţare/finanţat, după caz, în cadrul PNDR 2014 - 2020 

sau POPAM, conform anexei nr. 24 la prezentele 

norme metodologice; 

 Înainte de data semnării contractului de finanţare, 

compartimentul de specialitate al beneficiarilor, 

prevăzuţi la alin. (1), solicită, din partea departa-

mentului/structurii responsabil/responsabile cu  
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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:  

Coordonator  C.I.S.                            Beatrice  DINU 

Coordonator  C.I.T.                           Ilie  POPESCU 

Ramona POPEANGA 

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  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. 

propunerea la finanţare a proiectului, note justificative pentru 

angajarea cheltuielilor, care vor cuprinde informaţii privind eli-

gibilitatea cheltuielilor necesare pentru implementarea proiectu-

lui. 

 Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia 

să asigure integral şi cu prioritate atât sumele necesare imple-

mentării proiectelor proprii propuse la finanţare/finanţate în cad-

rul PNDR 2014 - 2020 sau POPAM, după caz, cât şi pe cele 

necesare implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt insti-

tuţii publice locale finanţate integral/parţial din bugetul local. 

 Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligaţia 

de a deschide şi a repartiza creditele bugetare aferente imple-

mentării proiectelor finanţate, după caz, în cadrul PNDR 2014 - 

2020 sau POPAM, pentru instituţiile publice din subordine fi-

nanţate integral din bugetul local, beneficiare ale celor două pro-

grame, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data în-

casării sumelor transferate de autoritatea de plată, pe baza solici-

tării de finanţare transmisă de beneficiary; 

 Sumele lunare rambursate de Comisia Europeană, potrivit art. 9 

din ordonanţă, se virează de Ministerul Agriculturii şi Dezvol-

tării Rurale, denumit în continuare MADR, în contul de venituri 

ale bugetului de stat, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de 

la data încasării. 

 Sumele alocate temporar din venituri din privatizare de către 

Ministerul Finanţelor Publice pentru plata schemelor de plăţi 

directe pentru agricultură, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în 

agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice care se finanţează 

din Fondul European de Garantare Agricolă, denumit în continu-

are FEGA, se restituie de către Ministerul Agriculturii şi Dez-

voltării Rurale până la sfârşitul anului calendaristic în care au 

fost allocate; 

Pentru asigurarea sumelor prevăzute la art. 6, 13, 25 din ordonanţă, APIA 

şi AFIR transmit trimestrial estimarea necesarului de fonduri, iar Autori-

tatea de management pentru POPAM lunar la MADR, în baza previzi-

unilor fluxurilor de numerar privind plăţile, întocmite conform  modelelor 

prevăzute în anexele nr. 4, 5, 6 şi 7. 
 

Termene  si actiuni  septembrie—octombrie 2016 

 

12 septembrie —demarare control in teren privind respectarea con-

ditiilor si cerintelor in sector zootehnic,Campania 2016; 

19 septembrie  - demarea controlului clasic al suprafetelor  inscrise 

in declaratia de suprafata, Campania 2016; 

30 septembrie—depunerea cererilor de plata—Programul Lapte in 

scoli  si Programul Fructe in scoli /Masuri adiacente—

sem. II, an scolar 2015 –2016; 

30 septembrie—inscrierea animalelor in Registrul Genealogic (SCZ); 

15 octombrie  - finalizarea platilor din FEADR, Campania 2015; 

16 octombrie—demararea autorizarii la plata in avans, Campania 

2016; 

31 octombrie—depunerea cererilor de decontare acciza motorina, 

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

 

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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