
Buletin Informativ 
 

Activitatea APIA Gorj în lunile  februarie—martie 2017 

 

Campania de informare privind depunerea a cererilor unice de plata in anul 2017 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) organizează, în perioada 1 

martie – 15 mai 2017, Campania de depunere a cererilor unice de plată. În acest 

context, se realizeaza si o Campanie de informare a fermierilor in periada 13 

februarie – 15 mai 2017. 

 

Schemele de plăţi , ca mecanisme de susţinere  si garantare a producătorilor agri-

coli, care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020 

În anul 2017, fermierii pot beneficia de sprijin financiar din fonduri europene şi de la 

bugetul naţional, derulate prin APIA, în cadrul schemelor de plată /măsurilor de spri-

jin/ ajutor enumerate la  paginile 3-4. 

 

Completarea electronică a Cererii unice de plată 

Aplicaţia IPA Online este pusă la dispoziţia fermierilor, în mod gratuit, de către Agen-

ţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi poate fi accesată la adresa http://

lpis.apia.org.ro 

 

NORMELE DE ECOCONDITIONALITATE 

În anul 2017, fermierii care solicita sprijin financiar din fonduri europene şi de la bu-

getul naţional trebuie sa respecte normele de ecocondiţionalitate, respectiv: 

a) Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi 

b) Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu ale terenurilor (GAEC). 

 

Modificari legislative de interes pentru fermieri privind depunerea cererii unice de plata in Campania 2017,  

aduse de OUG nr. 16/2017 de modificare si completare a OUG 3/2015,  OMADR nr. 44 / 2017 de modificare / completare 

a OMADR nr. 619/2017, OMADR nr. 45 privind aprobarea formularului cererii unice de plata Campania 2017. 

 

Ajutorul de stat pentru impadurire se poate accesa pana la sfarsitul lunii martie 2017 
APIA informeaza ca pana la 31 martie a.c., detinatorii de teren agricol si neagricol pot accesa Schema de ajutor de stat 

„Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite”, in cadrul Masurii 8 „Investitii in dezvoltarea zone-

lor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor”, SubMasura 8.1 „Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” 

din Programul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 - 2020. 

 

Acte normative  

Hotărârea nr. 54/2017 privind stabilirea pentru anul de plată 2016 a plafonului și cuantumului ajutoarelor naționale tranzi-

torii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil - M.Of.Nr.126 din 16 februarie 2017; 

HOTĂRÂRE Nr. 62  din 23 februarie 2017  pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi sche-

melor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016.  

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 144 din 24 februarie 2017 

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj Nr.2, Februarie 2017 

https://www.gazetadeagricultura.info/afaceri-agricole/subventii-agricultura/628-ajutor-de-stat/19719-ajutorul-de-stat-pentru-prima-impadurire-si-crearea-de-suprafete-impadurite-se-poate-accesa-pana-la-sfarsitul-lunii-martie-2017.html
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Campania de informare privind depunerea a cererilor 

unice de plata aferenta anului 2017 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 

organizează, în perioada 1 martie – 15 mai 2017, 

Campania de depunere a cererilor unice de plată. 

În acest context, se realizeaza si  Campania de informare a 

fermierilor . 

Sloganul campaniei de informare:   

“APIA sprijină fermierii activi! Depune Cererea unică de 

plată și în anul 2017!” 

Cererile unice de plată se vor depune până la data de 15 

mai 2017 la Centrele judeţene/locale şi la Centrul 

Municipiului Bucureşti ale/al APIA, pentru schemele de 

plată/ măsurile de sprijin/ajutor prezentate  

in continuare.  

 Recomandăm fermierilor ca înainte de a 

veni la Centrele APIA să se prezinte la 

Primărie pentru a verifica în Registrul 

Agricol situația terenului pe care îl 

utilizează, iar dacă au în exploatație și 

animale să verifice situația acestora în 

registrul Național al Exploatațiilor (RNE) 

cu ajutorul medicului veterinar 

concesionar, asociației sau propriilor 

evidențe, dacă este utilizator SNIIA. 

Facem precizarea că și în acest an 

completarea declaraţiei de suprafaţă se 

realizează electronic folosind aplicaţia 

IPA Online care poate fi accesată din 

butonul dedicat situat pe pagina de 

început a site-ului APIA, însă finalizarea 

și închiderea Cererii unice de plată în IPA 

Online se face numai în Centrele APIA, în 

prezenţa funcţionarului responsabil cu primirea cererii, după 

verificarea acesteia și a mesajelor din controlul parcelelor 

digitizate, precum și corectarea eventualelor probleme 

semnalate de către sistemul informatic.  

Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de 

animale, care vor completa Cererea unică de plată – 

declarație sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, 

în aplicația dedicată sectorului zootehnic. 

Cererile unice de plată se depun la centrele județene APIA 

în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai mare de 50 

hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul fermierilor 

care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 hectare 

teren agricol. 

Beneficiarii plăţilor directe și ai măsurilor de mediu și 

climă sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane 

juridice care desfășoară o activitate agricolă în calitate de 

utilizatori legali ai suprafețelor de teren agricol și/sau 

deținători legali de animale, potrivit legislației în vigoare.  

Pentru pajiştile comunale concesionate/închiriate în 

condiţiile legii de către asociaţiile crescătorilor de animale, 

beneficiarii plăţilor pot fi: 

a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu 

animale pentru suprafaţa de pajişte concesionată/închiriată. 

Calculul suprafeţelor aferente fiecărui membru se efectuează 

proporţional cu numărul de UVM ale fiecărui membru în 

parte cu care asigură cel puţin încărcătura minimă de 

animale de 0,3 UVM/ha prin păşunat, la data depunerii 

Cererii unice de plată, pentru suprafaţa concesionată/

închiriată de către asociaţie; 

b) asociaţia crescătorilor de animale care efectuează 

activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, 

asigurând cel puţin încărcătura minimă de animale de 0,3 

UVM/ha, prin păşunat cu animalele înscrise în exploataţia 

asociaţiei înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor 

pe perioada păşunatului.  

Arendatorul, concedentul, 

locatorul şi/sau comodantul nu 

beneficiază de plăţi pentru 

terenul/animalele arendat(e), 

concesionat(e) închiriat(e) și/sau 

împrumutate spre folosință.  

Precizăm că sunt eligibile la plată 

exploataţiile cu suprafaţa de cel 

puţin 1 (un) hectar, formate din 

parcele agricole cu suprafaţa de cel 

puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, 

livezilor, culturilor de hamei, 

pepinierelor pomicole, pepinierelor 

viticole sau al arbuştilor fructiferi, 

suprafaţa minimă a parcelei trebuie 

să fie de cel puţin 0,1 hectare și/

sau, după caz, să dețină un număr 

minim de animale. Pentru legumele 

cultivate în sere și solarii, suprafața 

minimă a exploatației trebuie să fie 

de de 0,3 ha, iar suprafața minimă a 

parcelelor de 0,03 ha, confom art. 8 alin. (1) lit. c) din OUG 

nr. 3/2015 cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru măsurile de mediu și climă din PNDR 2014 – 2020 

aplicabile pe terenurile agricole (Măsura 10, Măsura 11 și 

Măsura 13) sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa 

de cel puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu 

suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare.  

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să 

prezinte toate documentele necesare care dovedesc 

utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a 

terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum 

și a animalelor. Facem precizarea că aceste documente 

trebuie să fie încheiate înaintea depunerii cererii unice 

de plată și trebuie să fie valabile cel puțin până la data 

de 1 decembrie a anului de cerere.  

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice 

fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/

măsurile de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2017, cu 

excepția Ajutoarelor Naționale Tranzitorii sector vegetal și 

zootehnic, trebuie să respecte normele de 

ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii Agricole 



şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de 

Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele 

agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.  

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se aplică 

cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar 

elementele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu 

angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri.  

Rugăm fermierii, ca pentru a utiliza eficient timpul pe care 

APIA l-a rezervat pentru primirea Cererii, să se prezinte la 

data și ora la care sunt programați conform 

INVITAȚIEI primite. 

Fermierii vor depune o singură cerere, chiar dacă deţin 

suprafeţe de teren/animale în diferite localităţi sau judeţe. 

Materialele de informare referitoare la Campania de 

primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017 sunt 

disponibile pe pagina de început a site-ul APIA: 

www.apia.org.ro  

 

Schemele de plăţi , ca mecanisme de susţinere  si 

garantare a producătorilor agricoli, care se aplică în 

agricultură în perioada 2015 – 2020 

 

  În anul 2017, fermierii pot beneficia de sprijin financiar din 

fonduri europene şi de la bugetul naţional în cadrul următoa-

relor scheme de plată/măsuri de sprijin/ ajutor: 

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 

2. Plata redistributivă; 

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă 

şi mediu; 

4. Plata pentru tinerii fermieri; 

5. Plata pentru micii fermieri; 

6. Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT): 

ANT 1 - culturi în teren arabil; 

ANT 2 - in pentru fibră; 

ANT 3 - cânepă pentru fibră; 

ANT 4 - tutun; 

ANT 5 - hamei; 

ANT 6 - sfeclă de zahăr; 

ANTZ 7 - bovine-lapte; 

ANTZ 8 - bovine-carne; 

ANTZ 9 - ovine/caprine 

7. Sprijinul cuplat pentru: 

7.1. Soia; 

7.2. Lucernă 

7.3. Mazăre boabe pentru industrializare; 

7.4. Fasole boabe pentru industrializare; 

7.5. Cânepă pentru ulei şi fibră; 

7.6. Orez; 

7.7. Sămânţă de cartof; 

7.8. Hamei; 

7.9. Sfeclă de zahăr; 

7.10. Tomate pentru industrializare cultivate în câmp; 

7.11. Castraveţi pentru industrializare cultivaţi în câmp; 

7.12. Legume cultivate în sere; 

7.13. Legume cultivate în solarii; 

7.14. Prune destinate industrializării pentru obţinere de pro-

duse alimentare nonalcoolice; 

7.15. Mere destinate industrializării pentru obţinerea de pro-

duse alimentare nonalcoolice; 

 7.16. Cireşe şi vişine destinate industrializării pentru obţi-

nerea de produse alimentare nonalcoolice; 

7.17. Caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obţine-

rea de produse alimentare nonalcoolice; 

7.18. Cartofi timpurii, semitimpurii şi de vară; 

7.19. Ovine; 

7.20. Caprine; 

7.21. Taurine din rase de carne şi metişii acestora; 

7.22. Vaci de lapte; 

7.23. Bivoliţe de lapte; 

7.24. Viermi de mătase. 

8. Măsura 10 - Agro-mediu şi climă 

Pachetul 1 - pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV): 142€/

ha/an 

Pachetul 2 - practici agricole tradiţionale (aplicat numai în 

combinaţie cu Pachetul 1) 

varianta 2.1 - lucrări manuale pe pajiști permanente utili-

zate ca fânețe:100 €/ha/an 

varianta 2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști permanen-

te utilizate ca fânețe: 21 €/ha/an 

Pachetul 3 - pajiști importante pentru păsări 

● sub-pachetul 3.1 - Crex crex  

varianta 3.1.1 - lucrări manuale pe pajiști importante 

pentru Crex crex: 310 €/ha/an;  

varianta 3.1.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști impor-

tante pentru Crex crex: 231 €/ha/an 

● sub-pachetul 3.2 - Lanius minor și Falco vespertinus  

varianta 3.2.1 - lucrări manuale pe pajiști importante 

pentru Lanius minor și Falco vespertinus: 159 €/ha/an 

varianta 3.2.2 - lucrări cu utilaje uşoare pe pajiști impor-

tante pentru Lanius minor și Falco vespertinus: 80 €/ha/

an 

Pachetul 4 - culturi verzi: 128 €/ha/an 

Pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice: 

125 €/ha/an 

Pachetul 6 - pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

varianta 6.1 - lucrări manuale pe pajiști importante pen-

tru fluturi (Maculinea sp.): 410 €/ha/an 

varianta 6.2 - lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști impor-

tante pentru fluturi (Maculinea sp.): 331 €/ha/an 
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Pachetul 7 - terenuri arabile importante ca zone de hrănire 

pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis): 250 €/ha/an 

Pachetul 8 - creșterea animalelor de fermă din rase locale în 

pericol de abandon: 

Ovine: 87 €/UVM/an 

Caprine: 40 €/UVM/an 

Bovine- taurine și bubaline: 200 €/UVM/an 

Ecvidee: 200 €/UVM/an 

Porcine: 176 €/UVM/an 

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin pachetele 1, 

2, 3, 5, 6 și 7 ale acestei măsuri, parcelele trebuie să fie situate 

într-un UAT eligibil, asa cum este stabilit în PNDR 2014-

2020. În acest sens, vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu 

UAT-urile eligibile afișate la centrele județene/locale. 

 

9. Măsura 11 - Agricultura ecologică: 

Submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metodele de 

agricultură ecologică; 

Pachetul 1 - culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plan-

te de nutreț): 293 €/ha/an 

Pachetul 2 - legume: 500 €/ha/an 

Pachetul 3 - livezi: 620 €/ha/an 

Pachetul 4 - vii: 530 €/ha/an 

Pachetul 5 - plante medicinale și aromatice: 365 €/ha/an 

Pachetul 6 - pajiști permanente: 

● sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, 

P3.2 și P6): 124 €/ha/an 

● sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 

și P6, dar parcele fără angajament M.10): 87 €/ha/an. 

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin subpachete-

le 6.1 și 6.2 ale M11.1 și M11.2, parcelele trebuie să fie situa-

te într-un UAT eligibil, așa cum este stabilit în PNDR 2014-

2020. În acest sens, vă rugăm să consultați hârtiile și listele cu 

UAT-urile eligibile afișate la Centrele județene/locale.  

10. Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu cons-

trângeri naturale sau alte constrângeri specifice. 

Sub-măsura 13.1 - Plăţi compensatorii în zona montană: 97 €/

ha/an 

Sub-măsura 13.2 - Plăţi compensatorii pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale semnificative: 

62 €/ha/an;  

Sub-măsura 13.3 - Plăţi compensatorii pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri specifice: 75 €/ha/an. 

În cazul fermelor cu suprafețe agricole mai mari de 50 ha 

(prag de la care începe aplicarea degresivității), valoarea plății 

scade pentru acele suprafețe agricole care depășesc această 

valoare: 

● 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar, 

● 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe hectar, 

● 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe hectar, 

● peste 300 ha - 35% din prima acordată pe hectar. 

Pentru sM13.2 și sM13.3, în cazul în care în urma aplicării 

degresivității, valoarea plății compensatorii/ha ar ajunge la 

un nivel inferior celui de 25 €/ha, plata compensatorie acor-

dată pe unitatea de suprafață va fi în cuantum de 25 €/ha.. 

 

NOTĂ: Pentru a putea beneficia de sprijin prin masurile  

măsură parcelele trebuie să fie situate într-un UAT eligibil, 

așa cum este stabilit în PNDR 2014-2020. În acest sens vă 

rugăm să consultați hârtiile și listele cu UAT-urile eligibile 

afișate la Centrele județene/locale. 

Angajamentele încheiate în cadrul Măsurii 214 -Plăţi de 

Agro-mediu din PNDR 2007 - 2013 trebuie implementate 

până la finalizarea celor 5 ani de angajament! 

 

Conditii Eligibilitate fermieri  

Pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute la art. 1 alin. (2) 

din OUG 3/2015, fermierii trebuie: 

    a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, ad-

ministrat de APIA; 

    b) să depună cerere unică de plată în termen; 

    c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 

1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha, iar 

în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, 

arbuştilor fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie 

de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un număr minim 

de animale. Pentru legume cultivate în sere şi solare, pentru 

care se acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), su-

prafaţa minimă a exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa 

minimă a parcelei este de 0,03 ha; 

    d) fermierii persoane fizice care în anul anterior anului 

depunerii cererii unice de plată au primit plăţi directe de peste 

5.000 euro potrivit prevederilor art. 1 alin. (2) pot dovedi cali-

tatea de fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau 

(3); 

    e) fermierii persoane fizice care nu au depus cereri unice de 

plată în anul anterior depunerii cererii, cuantumul estimat al 

plăţii depăşind plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea de 

fermier activ potrivit prevederilor art. 6 alin. (2) sau (3); 

    f) să declare toate parcelele agricole, precum şi zonele de 

interes ecologic prevăzute la art. 20 alin. (1), în sensul 

prevederilor art. 72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 

1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitoriza-

rea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor 

(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) 

nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale 

Consiliului, potrivit cărora fermierii care deţin parcele agri-

cole cu o suprafaţă de până la 0,1 ha nesolicitate la plată pot 

să nu le declare, cu condiţia ca suprafaţa însumată a acestor 

parcele să nu depăşească un hectar; 

    g) să declare la depunerea cererii unice de plată datele de 

identificare şi de contact actualizate şi să notifice APIA de-

spre modificarea acestora în termen de 15 zile calendaristice 

de la modificare; 

    h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în termen de 

15 zile calendaristice cu privire la modificările apărute în în-

registrările de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului 

privind: administratorul/administratorii, sediul social, obiectul 

de activitate; 

    i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică de 

plată şi în documentele doveditoare survenită în perioada cu-
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prinsă între data depunerii cererii şi data acordării plăţii se 

comunică în termen de 15 zile calendaristice, în scris, la 

APIA; 

    j) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor prevăzute 

de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modifi-

cările şi completările ulterioare, date reale, complete şi 

perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi 

în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor 

şi/sau efectivele de animale; 

    k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere unică 

de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului Inte-

grat de Administrare şi Control, procesate şi verificate în 

vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorităţilor 

responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de 

evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modi-

ficările şi completările ulterioare; 

    l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise în 

cererea unică de plată despre suprafeţele şi animalele din 

exploataţie să facă obiectul controalelor administrative în-

crucişate cu bazele de date ale altor autorităţi publice cu 

competenţe în gestionarea acestor tipuri de date; 

    m) să respecte normele de ecocondiţionalitate prevăzute 

la art. 93 şi anexa II din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, 

pe întreaga exploataţie; 

    n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau a 

modificărilor aduse acesteia documentele necesare care 

dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes eco-

logic, se află la dispoziţia lor sau o copie a anexei nr. 24 de 

la starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă 

este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol 

se află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate îna-

intea depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie val-

abile cel puţin până la data de 1 decembrie a anului de cer-

ere; 

    o) să furnizeze toate informaţiile solicitate motivat de 

către APIA în termenele stabilite de aceasta; 

    p) să permită efectuarea controalelor de către APIA sau 

de către alte instituţii abilitate în acest sens, cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare; 

    r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, atunci 

când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a par-

celei/parcelelor învecinate; 

    s) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, par-

celele agricole utilizate, în aplicaţia electronică GIS, pusă 

la dispoziţie de către APIA, care permite prelucrarea date-

lor spaţiale şi alfanumerice privind suprafeţele declarate, 

şi să utilizeze datele cadastrale disponibile. 

 ● Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, 

orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi 

măsurilor de sprijin trebuie să respecte normele de ecocon-

diţionalitate pe tot pacursul anului, pe toate parcelele agri-

cole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor. 

● Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală se 

aplică cu prioritate cerințele specifice acestor măsuri, iar 

elementele privind ecocondiționalitatea trebuie corelate cu 

angajamentele asumate în cadrul acestor măsuri. 

● Nerespectarea de către femieri a normelor de ecocondiţio-

nalitate conduce la reducerea plăţilor sau excluderea de la 

plată a cererii de sprijin, pe unul sau mai mulţi ani, după 

caz. 

Documente  obligatorii de  prezentat la depunerea 

cererii unice de plata: 

- copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ 

paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului 

comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar 

în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, 

respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi 

procura notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie 

de împuternicire (în cazul persoanelor juridice) semnată şi 

ştampilată; 

- dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul 

României; 

- documentele care fac dovada utilizării terenului conform 

art. 5 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări și 

completări,respectiv; 

Adeverinţa eliberată de unitatea administrativ 

teritorială pe raza cărei  este situat terenul, 

conform modelului cadru, anexă nr.1, la OMADR 

nr. 619/2015,cu completarile si modificarile 

ulterioare ,pentru aprobarea criteriilor de 

eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 

1, alin. (2) şi (3) din OUG 3/2015; 

Copie conform cu originalul a contractului de 

închiriere/concesiune a suprafeţei agricole, 

încheiat între fermier şi unităţile administrativ 

teritoriale, după caz; 

       -  Copie conform cu originalul a contractului de 

concesiune/arendă a suprafeţei agricole, încheiat 

între fermier si Agenţia Domeniilor Statului, 

denumită în continuare ADS, după caz; 

- documentele care fac dovada utilizării pajiștilor 

permanente conform art. (5), (6), (61), (7)  şi (71) din 

Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări și completări; 

 un dosar plic. 

 

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ: 

 

- fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul 

Național al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF sau ca 

persoane juridice, pentru dovedirea calității de fermier 

activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor și, după caz, 

a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul 

măsurilor de dezvoltare rurală, depun inițial cererea unică 

de plată ca persoană fizică. După înregistrarea ca persoane 

autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale 

sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun 

formularul de transfer al exploatației, în condițiile prevăzute 

la art. 28 din OUG nr. 3/2015, cu modificările și 

completările ulterioare, până la data limită de depunere a 

cererii unice de plată. 

- persoanele fizice care nu au optat pentru înscrierea la 
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ONRC ca persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezintă 

dovezile verificabile pentru dovedirea condiţiilor prevăzute la 

art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu 

modificările și completările ulterioare. 

- persoanele juridice  care au beneficiat în anul anterior de 

plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi care 

sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care 

rezultă activitatea agricolă sau actul de înființare/actul 

constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, 

după caz; 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de 

plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi nu 

au cod CAEN pentru activitate agricolă,  prezintă la APIA 

dovezile verificabile pentru dovedirea condiţiilor prevăzute la 

art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu 

modificările și completările ulterioare, din care să reiasă 

veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile 

situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF). 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de 

plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi nu sunt 

înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înființare/act 

constitutiv/statut/ regulament de organizare şi funcţionare al 

staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea 

universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, 

universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de cult, etc.) 

prezintă la APIA: 

a) bilanțul contabil conform Legii 82/1991 a contabilității;  

b) jurnalul de venituri și cheltuieli; 

c) contul de execuție a bugetului instituției publice și al 

activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii. 

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de 

fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezintă la 

APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de 

data de 31 ianuarie 2018  

Completarea electronică a Cererii unice de plată 

 

Aplicaţia IPA Online este pusă la dispoziţia fermierilor, în 

mod gratuit, de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură şi poate fi accesată la adresa http://

lpis.apia.org.ro 

Pentru a completa Cererea unică de plată folosind această 

aplicaţie, aveti  nevoie de un nume de utilizator şi o parolă pe 

care numai fermierul le cunoaste. Este recomandat ca, la pri-

ma logare în aplicație, să fie schimbată parola primită. Acce-

sand butonul de asistenţă „?“ din aplicaţie, veti găsi Manualul 

de utilizare. Pentru detalii, accesati  www.apia.org.ro 

IPA Online este un program informatic gratuit care permite 

completarea electronica a Declaraţiei de suprafaţă din cadrul 

cererii de sprijin pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţă. 

Aplicaţia poate fi folosită oriunde există un computer conectat 

la Internet: la domiciliu, la sediul exploataţiei, la primărie, la 

centrul APIA etc. 

IPA Online pune la dispoziţie lista parcelelor pentru care 

fermierul a solicitat sprijin în anul anterior, cu  Suprafeţele  

Determinate în urma controalelor realizate de specialiştii 

Agenţiei, precum şi schiţa parcelelor agricole. 

• Dacă fermierul a completat electronic Cererea unică de 

plată folosind IPA Online, trebuie să se prezinte la APIA pen-

tru a semna Cererea unică de plată, în care se regăsesc datele 

de identificare şi cele cuprinzând Angajamentele.  

• Cererea unică de plată trebuie semnată şi înregistrată la 

APIA, în registratura electronică, pentru a fi preluată pe 

fluxul de lucru în vederea acordării sprijinului. 

• Dacă fermierul nu a primit un număr de înregistrare, 

înseamnă că nu a mai depus cerere de plată. 

• Trebuie să fie atent la mesajele de atenționare pe care le 

afişează programul IPA Online, pentru a evita să primeasca 

solicitări ulterioare de clarificare din partea APIA şi pentru a 

avea o Cerere completă şi cât mai corectă. 

Finalizarea Cererii unice de plată se va face în prezenţa 

funcţionarului APIA, odată cu semnarea cererii de plată şi 

a angajamentelor. 

 

NORMELE DE ECOCONDITIONALITATE 

 

În anul 2017, fermierii pot beneficia de sprijin financiar din 

fonduri europene şi de la bugetul naţional dacă respecţa nor-

mele de ecocondiţionalitate, compuse din: 

a) Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi 

b) Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de mediu 

ale terenurilor (GAEC), grupate pe următoarele domenii: 

● Mediu, schimbări climatice, bune condiţii agricole ale tere-

nurilor; 

● Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plante-

lor; 

● Bunăstarea animalelor. 

Pentru anul 2017, normele privind ecocondiţionalitatea cu-

prind şi obligaţia păstrării, la nivel național, a raportului din-

tre suprafaţa pajiştilor permanente şi suprafaţa agricolă totală, 

declarate de fermieri în anul 2007, numit raport de referinţă. 

Orice fermier care solicită sprijin financiar din fonduri euro-

pene şi naţionale trebuie să respecte aceste norme pe tot par-

cursul anului, pe toate parcelele agricole din cadrul exploata-

ţiei, indiferent de mărimea lor (inclusiv pe cele neeligibile şi 

pe cele care nu mai sunt folosite în scopul producţiei). 

Fermierii care participă la Schema simplificată pentru micii 

fermieri nu primesc sancţiuni administrative pentru nere 

spectarea ecocondiţionalităţii (art. 92 din Reg. (UE) nr. 

1.306/2013). 

În anexa la Ordinul MADR nr. 352/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, sunt definite normele de ecocondiţio-

nalitate ce trebuie respectate de fermierii români începând cu 

01.01.2017, încadrate pe următoarele domenii: 

 

Domeniul: Mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii 

agricole ale terenurilor 

Aspectul: Apă 

SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi prove-

niţi din surse agricole; 

GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fâşiilor de 
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protecţie) în vecinătatea apelor de suprafaţă; 

1. Se menţin fâşiile de protecţie existente pe terenurile agri-

cole situate în vecinătatea zonelor de protecţie a apelor de 

suprafaţă stabilite în conformitate cu prevederile legislaţiei 

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 terenu-

rile cu panta mai mare de 12%, panta terenului fiind panta 

medie a blocului fizic adiacent cursului de apă. 

2. În cazul în care pe terenul agricol situat în vecinătatea 

zonelor de protecţie a apelor de suprafaţă nu există fâşii de 

protecţie, fermierul are obligaţia înfiinţării şi menţinerii 

acestor fâşii, în conformitate cu prevederile Codului de bune 

practici agricole pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi din surse agricole. 

GAEC 2 - Respectarea procedurilor de autorizare, în cazul 

utilizării apei pentru irigaţii în agricultură. Se respectă preve-

derile legale privind utilizarea apei pentru irigaţii în agri-

cultură. 

GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării. 

Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea di-

rectă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a pro-

duselor ce conţin substanţe periculoase utilizate în agri-

cultură. 

 

Aspectul: Sol şi stoc de carbon 

GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului: Pe timpul iernii, 

terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi de toamnă şi/

sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 20% din 

suprafaţa arabilă totală a fermei. 

GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să reflecte 

condiţiile locale specifice pentru limitarea eroziunii; 

1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil 

cu panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, 

se efectuează de-a lungul curbelor de nivel.  

2. Se menţin terasele existente pe terenul agricol la data de 

1 ianuarie 2007.  

GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din sol, 

inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile. 

1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai 

mult de 2 ani consecutiv.  

2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe 

terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. 

 

Aspectul: Biodiversitate 

SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice. 

SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de 

faună şi floră sălbatică. 

 

Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere 

GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând arborii 

izolaţi şi terasele existente pe terenul agricol, luând măsuri 

adecvate pentru a preveni instalarea vegetaţiei nedorite şi 

asigurarea unui nivel minim de întreţinere a terenului agri-

col. 

1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi 

şi terasele existente pe terenul agricol. 

2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite 

pe terenul agricol, inclusiv pe terenul agricol necultivat. 

3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel 

minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel 

puţin o dată pe an. 

 

Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi 

sănătatea plantelor 

Aspectul: Siguranţa alimentară 

SMR 4 - Principii şi cerinţe generale ale legislaţiei alimen-

tare şi proceduri în domeniul siguranţei produselor alimen-

tare; 

SMR 5 - Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu efect 

hormonal sau tireostatic şi a substanţelor betaagoniste în 

creşterea animalelor. 

 

Aspectul: Identificarea şi înregistrarea animalelor 

SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea suinelor; 

SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor; 

SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din speciile 

ovină şi caprină. 

 

Aspectul: Bolile animalelor 

SMR 9 - Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor forme 

de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST). 

Aspectul: Produse de protecţie a plantelor 

SMR 10 - Introducerea pe piaţă a produselor de protecţie a 

plantelor. 

 

Domeniul:Bunăstarea animalelor 

Aspectul: Bunăstarea animalelor 

SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor;  

SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor; 

SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă. 

Sancţiunile administrative pentru cazurile de nerespectare 

de către fermieri a cerinţelor obligatorii în domeniul bună-

stării animalelor se aplică începând cu data de 01.01.2016, 

conform Reg. (CE) nr. 1306/2013, art. 98. Nerespectarea de 

către fermieri a normelor de ecocondiţionalitate conduce la 

reducerea plăţilor sau excluderea de la plată, la una sau mai 

multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani (cf. 

art. 91, 97 şi 99 din Reg. (CE) nr. 1306/2013, respectiv Ordi-

nului MADR nr. 999/2016 privind aprobarea sistemului de 

sancţiuni pentru ecocodiţionalitate începând cu anul 2016) 

cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi respectiv a circums-

tanţelor excepţionale care au împiedicat respectarea acestor 

norme (cf. art.30 din O.U.G.3/2015, cu modificările şi com-

pletările ulterioare): 

- decesul beneficiarului; 

- incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiarului; 

- o catastrofă naturală gravă, care afectează puternic exploa-
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taţia agricolă; 

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii ani-

malelor, aflate pe exploataţie; 

- o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial 

sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficiarului; 

- exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari 

părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi 

anticipata la data depunerii cererii. 

 

Modificari legislative de interes pentru fermieri privind 

depunerea cererii unice de plata in Campania 2017 

 

In M.Of.Nr.144 din 24 februarie 2017 a fost publicata 

OUG nr. 16 / 2017 privind modificarea si completarea 

OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati 

care se aplica in agricultura in perioada 2015-2020 si 

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societatile agricole si alte forme de asociere in 

agricultura 

 

1.  Sunt actualizate definitiile transferului unei exploatatii, 

culturilor permanente si zonelor cu strat vegetal; 

2.Este actualizata definitia de fermier activ  si sunt modi-

ficate prevederile /simplificate formularele privind dove-

direa calitatii de fermier activ ( de ex. In cazul in care 

beneficiarul platilor este forma asociativa de proprietate 

asupra terenurilor cu vegetatie forestiera, pasunilor si fane-

telor, obsti de mosneni in devalmasie, obsti razesesti nedivi-

zate, composesorate, obsti de cumparare, paduri graniceres-

ti, paduri urbariale, cooperative, alte comunitati si forme 

asociative cu diferite denumiri, mentionate in Legea nr. 

1/2000 sau membrii acesteia, se creeaza posibilitatea de a 

depune copia titlului de proprietate asupra terenurilor aparti-

nand formei asociative sau a altor acte cu forta juridica ega-

la doveditoare ale dreptului de proprietate; ) 

 

3. Sunt modificate / simplificate conditiile de eligibilitate 

de indeplinit de catre fermier pentru accesarea scheme-

lor de plati directe si ANT-uri:  

De ex, 

* Pentru legume cultivate în sere și solare, pentru care se 

acordă sprijinul prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafața 

minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar suprafața minimă a 

parcelei este de 0,03 ha;  

* fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până 

la 0,1 ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu condiția 

ca suprafața însumată a acestor parcele să nu depășească un 

hectar;  

* fermierii să prezinte la depunerea cererii unice de plată 

sau a modificărilor aduse acesteia documentele necesare 

care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de interes 

ecologic, se află la dispoziția lor sau o copie a anexei nr. 24 

de la starea civilă a unităților administrativ-teritoriale, dacă 

este cazul. Documentele care fac dovada că terenul agricol 

se află la dispoziția fermierului trebuie să fie încheiate 

înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie va-

labile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de cere-

re;  

* fermierii să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, 

parcelele agricole utilizate, în aplicația electronică GIS, 

pusă la dispoziție de către APIA, care permite prelucrarea 

datelor spațiale și alfanumerice privind suprafețele declara-

te, și să utilizeze datele cadastrale disponibile."  

* Documentele din care reiese că hectarele de teren agricol 

se află la dispoziția fermierului și/sau că acesta deține efec-

tive de animale se stabilesc prin ordin al ministrului agri-

culturii și dezvoltării rurale și se prezintă la depunerea cere-

rilor unice de plată, în funcție de schemele/măsurile/plățile 

solicitate."  

4 . In ceea ce priveste raportarea la legislatia europeana, 

OUG16/2017 creaza cadrul legal in vederea implementarii 

rapide a prevederilor unui potential act legislativ al Parla-

mentului European si al Consiliului Uniunii Europene, prin 

care procentajul de 5% referitor la zonele de interes ecolo-

gic ar creste la 7%. 

 

5.  În cazul în care Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale intenționează să ia decizia de a transfera fonduri în-

tre măsurile de sprijin cuplat, informează fermierii cu privi-

re la un posibil transfer înainte de data de deschidere a pe-

rioadei de depunere a cererilor, atât printr-un anunț care se 

postează pe site-ul instituției - www.madr.ro, cât și prin or-

din al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale."  

  

In acest sens MADR a pubilcat deja un anuntul nr. 

257573 / 27.02.2017 privind transferul de fonduri. http://

www.madr.ro/docs/minister/anunt-sc-2017.pdf 

 

6. Fermierii incluși în schema pentru micii fermieri pentru 

care, într-un an ulterior anului 2015, cuantumul plăților di-

recte depășește 1.250 euro sunt notificați de APIA privind 

excluderea din schema pentru micii fermieri după data de 15 

iulie a anului de cerere. Fermierii pot opta pentru rămâ-

nerea în schema pentru micii fermieri, cu informarea 

APIA, în termen de 15 zile calendaristice de la data noti-

ficării."  

7. În cazul schemelor de sprijin cuplat sector zootehnic și/

sau ANT sector zootehnic, precum și al măsurilor compen-

satorii de dezvoltare rurală 10 și 11 aplicabile pe terenurile 

agricole, prevăzute în Programul Național de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020, se poate efectua și transferul unei/

unor exploatații cu cod ANSVSA și/sau părți ale 

exploatației ca unitate de producție, potrivit prevederilor 
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art. 47 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 

2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al 

Consiliului." 

 8. Cazurile de forță majoră și circumstanțele excepționale se 

notifică în scris APIA, furnizându-se în același timp dovezi 

relevante care atestă apariția situațiilor prevăzute la art. 30 

alin. (1), în termen de 15 zile lucrătoare de la data la care 

beneficiarul sau succesorul său în drepturi este în măsură să 

trimită respectiva notificare."  

9. Este reglementat expres actul normativ de recuperare a 

sumelor necuvenite acordate sub formă de ajutoare naționale 

tranzitorii și/sau de scheme de plăți directe din fondurile 

europene și/sau din fondurile publice naționale aferente 

acestora -OUG nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și 

sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea 

fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale 

aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioa-

re."  

10.  Nu se acordă niciun avantaj prevăzut de legislația 

Uniunii Europene care reglementează cadrul general de 

acordare a plăților în agricultură în sectoarele vegetal și zoo-

tehnic pentru schemele de plată pentru care au fost create 

în mod artificial condiții în vederea obținerii de avantaje, 

contrar obiectivelor legislației respective."  

 

De asemenea, in vederea corelarii legislatiei nationale ca 

urmare a adoptarii OUG  nr.16/2017,  prin OMADR nr. 44 

/ 2017 a fost modificat si OMADR nr. 619 /2015 .Ultimele 

modificari / completari aduse OMADR nr. 619/2015 s-au 

realizat prin OMADR nr. 1000/2016. 

 

Printre prevederile OMADR nr. 44 /2017 se regasesc si: 

* data limita de depunere a cererii de plata=15 mai 2017,  

* sunt actualizati termenii de data limita , marginile de camp 

= 1-20 m, daca nu se suprapune peste suprafete solicitate in 

alta cerere, perioada de retinere; 

* sunt actualizate documentele care fac dovada fermierului 

activ; 

* perioada de 25 de zile  cu penalitati de depunere a cererii 

unice de plata dupa termenul limita; 

* se modifica data solicitata pentru valabilitea contractelor 

de concesiune / inchiriere pajisti permanente  = inainte de 

depunerea cererii de plata (anterior era 1 decembrie anul de 

depunere cerere de plata) 

* se simplifica documentele ce trebuie depse de fermieri. De 

exemplu - asociatii /obsti - se accepta copia altor acte cu 

aceeasi forta juridica cu tilul de proprietate - de ex. copie hot 

judecatoreasca; 

* termen de modificare cerer de plata = 31 mai; 

 copletari / clarificari privind sprijinul cuplat atat in sector 

vegetal pentru diverse culturi (soia, lucerna, leguminoase, 

etc), cat si in sector zootehnic; 

 sunt modificate unele anexe /introduse anexe noi. 

 

Prin OMADR nr. 45 / 24.02.2017 s-a aprobat formularul-

tip al cererii unice de plata 2017, act normativ care include 

atat formularul cererii unice de plata (anexa1), cat si instruc-

tiunile de completare a acesteia (anexa 2). 

 

Hotărârea nr. 54/2017 privind stabilirea pentru anul de 

plată 2016 a plafonului și cuantumului ajutoarelor 

naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile 

amplasate pe teren arabil - M.Of.Nr.126 din 16 februarie 

2017 

Plafonul ANT 1 care se acorda pentru anul de plata 2016 

este de 119.422,100 mii euro, reprezentand echivalentul a 

531.870,207 mii lei. 

 

Cuantumul ANT 1 care se acorda pentru anul de plata 2016 

este de 17.72035 ero/ha. 

   *) Daca suprafata insumata a hectarelor eligibile pentru 

care se solicita ANT 1 este mai mica decat suprafata eligibila 

determinata in baza careia s-a efectuat calculul cuantumului/

ha, acesta se mareste proportional. 

   **) Culturile amplasate pe teren arabil sunt: 

   – cereale pentru boabe: grau, secara, orz, orzoaica, porumb 

boabe, sorg, orez si alte cereale; 

   – leguminoase pentru boabe: mazare, fasole si alte legumi-

noase pentru boabe; 

   – radacinoase: cartofi, sfecla de zahar, radacinoase furajere 

si alte radacinoase; 

   – plante industriale, din care: plante textile: in pentru fibra, 

canepa pentru fibra; plante uleioase: floarea-soarelui, rapita, 

soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale: tutun, plan-

te medicinale si aromatice; 

   – legume: tomate, ceapa uscata, usturoi uscat, varza alba, 

ardei, pepeni verzi si galbeni si alte legume; 

   – furaje verzi in teren arabil: furaje verzi anuale, furaje 

verzi perene (lucerna, trifoi) si alte furaje verzi in teren ara-

bil; 

   – capsunerii; 

   - loturi semincere; 

   – alte culturi amplasate pe teren arabil, inclusiv in sere si 

solare. 

 

Platile pentru  ANT 1 se acorda se acorda in conditiile pev-

zute de OUG nr. 3/2015, cu modificarile si completarile ulte-

rioare. 

Platile se fac in lei, la cursul de schimb de 4,4537 lei pentru 

un euro, stabilit de catre Banca Centrala Europeana la data 

de 30 septembrie 2016 si publicat in Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria C, nr. 363 din 1 octombrie 2016. 

 

APIA Gorj anunță că, începând cu data de 21.02.2017, 

APIA a demarat procesul de autorizare și plată efectivă a 

ANT 1 (Ajutoare Naționale Tranzitorii în sectorul vegetal 

pentru culturile amplasate în teren arabil). Până la acest 

moment, la nivelul judetului Gorj au fost autorizați la plată 

un număr de cca. 8000 fermieri. Conform Hotărârii de Gu-

vern nr. 54/16 februarie 2017, plafonul aprobat pentru anul 

de plată 2016 este de 119.422.100 euro pentru 680.000 de 
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fermieri, reprezentând echivalentul a 531.870.207 lei, și se 

alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agri-

culturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017. Cuantumul ANT 

1 este de 17,72 euro/ha, reprezentând echivalentul a 78,92 

lei/ha, iar plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4537 

lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Euro-

peană în data de 30 septembrie 2016. 

 

HOTĂRÂRE Nr. 62  din 23 februarie 2017  

pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţion-

ale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul 

zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului aces-

tora, pentru anul de plată 2016 

 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 144 din 24 februarie 

2017 

 

Platile pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zoo-

tehnic se acorda fermierilor din sectoarele care au beneficiat 

de plati nationale directe complementare in anul 2013, in 

aceleasi conditii specifice in care au fost platite aceste aju-

toare. Vor beneficia de acest sprijin financiar fermieri, per-

soane fizice si juridice, care detin teren si animale, coopera-

tive agricole, grupuri de producatori care desfasoara activita-

ti agricole. 

 

Plafonul pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul 

zootehnic pentru speciile bovine si ovine/caprine care se 

acorda pentru anul 2016 este in valoare de 189.609.057 euro, 

respectiv 844,462 milioane lei si se distribuie astfel: 

 25.933.399 euro, respectiv 115,500 milioane lei pentru 

sectorul lapte, specia bovine; 

 108.985.582 euro, respectiv 485, 389 milioane lei pentru 

sectorul carne, specia bovine; 

54.690.076 euro, respectiv 243,573 milioane lei pentru spe-

ciile ovine/caprine. 

Plafonul maxim aprobat pentru anul 2016 care se acorda 

pentru schemele de sprijin cuplat in sectorul zootehnic, este 

distribuit astfel: 

 1.400.000 euro, respectiv 6,235 milioane lei pentru spe-

cia bovine, categoria bivolite de lapte; 

 28.000.000 euro, respectiv 124,704 milioane lei pentru 

speciile ovine/caprine; 

 11.025.000 euro, respectiv 49,102 milioane lei pentru 

specia bovine, categoria taurine din rase de carne si metisii 

acestora; 

 81.499.674 euro, respectiv 362,975 milioane lei pentru 

specia bovine, categoria vaci de lapte. 

 

Ajutoarele se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Mi-

nisterului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2017. 

 

Platile pentru schemele de ajutoare nationale tranzitorii si 

sprijin cuplat in sectorul zootehnic se fac in lei, la cursul de 

schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de catre Banca 

Centrala Europeana in data de 30 septembrie 2016. 

 

Institutia publica responsabila cu implementarea acestor 

masuri este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

Procedurile referitoare la primirea cererilor de plata, verifi-

carea administrativa si in teren, autorizarea si efectuarea 

platilor se realizeaza de catre Agentia de Plati si Interventii 

in Agricultura. 

 

Ajutorul de stat pentru impadurire se poate accesa pana la 

sfarsitul lunii martie  
 

APIA informeaza ca pana la 31 martie 2017, detinatorii 

de teren agricol si neagricol pot accesa Schema de ajutor 

de stat „Sprijin pentru prima impadurire si crearea de 

suprafete impadurite”, in cadrul Masurii 8 „Investitii in 

dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabili-

tatii padurilor”, SubMasura 8.1 „Impaduriri si crearea 

de suprafete impadurite” din Programul National de 

Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 - 2020. 

 

Sprijinul financiar pentru prima impadurire si crearea de 

suprafete impadurite se acorda detinatorilor publici si pri-

vati de terenuri agricole si neagricole si vizeaza plantatiile 

forestiere realizate prin: 

 trupuri de padure pe terenurile agricole si neagricole; 

 perdele forestiere de protectie pe terenurile agricole si 

neagricole. 

In categoria detinatorilor publici de teren agricol si neagricol 

sunt incluse unitatile administrativ-teritoriale de nivel LAU 

2 (comune, orase, municipii) si alte persoane juridice de 

drept public, precum si formele asociative ale acestora. 

 

In categoria detinatorilor privati de teren agricol si neagricol 

sunt incluse persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, 

intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, societa-

tile comerciale, asociatiile si fundatiile, alte persoane juridi-

ce de drept privat, precum si formele asociative ale acestora 

 

Suprafata terenului propus pentru impadurire, in cazul reali-

zarii de trupuri de padure trebuie sa fie de cel putin 1 ha, iar 

suprafata compacta minima impadurita sa fie de cel putin 0,5 

ha; in cazul realizarii de perdele forestiere de protectie su-

prafata terenului propus pentru impadurire trebuie sa fie de 

cel putin 0,5 ha, iar suprafata compacta minima impadurita 

sa fie de cel putin 0,1 ha. 

Sprijinul financiar se acorda ca valoare fixa, reprezenta-

ta de costurile standard pentru impadurirea de terenuri 

agricole si neagricole, dupa cum urmeaza: 

 costuri pentru infiintarea plantatiilor forestiere si cos-

turi cu elaborarea proiectului tehnic de impadurire, acor-

date sub forma de prima, denumita Prima 1. 

 costuri de intretinere a plantatiei forestiere, costuri de 

ingrijire a plantatiei forestiere, precum si costuri pentru 

compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a im-

paduririi acordate sub forma de prima anuala, pentru o pe-

rioada de 12 ani, denumita Prima 2. 

Numai beneficiarii, detinatori de terenuri agricole, incadrati 

in categoria fermierilor activi la momentul depunerii aplica-
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tiei, pot beneficia de compensatii pentru acoperirea pierderi-

lor de venit agricol ca urmare a impaduririi terenurilor, com-

ponenta a Primei 2. 

Beneficiarii care detin terenuri agricole si/sau neagricole 

proprietate a statului si terenuri agricole si/sau neagricole 

proprietate a unitatilor administrativ-teritoriale (UAT) sau 

asociatiilor acestora beneficiaza numai de sprijinul acordat 

in baza Primei 1. 

Terenul agricol eligibil destinat impaduririi trebuie sa fi fost 

declarat la APIA in urma cu cel putin 2 ani, respectiv sa 

acopere minimum doua campanii integrale de primire a ce-

rerilor unice de plata pe suprafata (C2014 si C2015), iar 

pentru acest teren trebuie sa fi fost respectate in aceasta pe-

rioada standardele de ecoconditionalitate relevante. 

Terenul neagricol reprezinta o suprafata de teren inclusa in 

blocurile fizice identificate in LPIS care nu este utilizata in 

scop agricol sau care are utilizare agricola si este incadrata 

in categoriile de folosinta teren arabil, pajisti permanente si 

culturi permanente, fiind identificata in LPIS, dar pentru 

care nu a fost asigurat un nivel minim de intretinere prin 

respectarea standardelor de ecoconditionalitate relevante pe 

parcursul ultimilor 2 ani, respectiv sa acopere minimum 2 

campanii integrale de primire a cererilor unice de plata pe 

suprafata (C2014 si C2016). 

Valoarea maxima a sprijinului public pentru un proiect acor-

dat in baza schemei, care inglobeaza toate costurile standard 

aferente Primei 1, respectiv Primei 1 si Primei 2, dupa caz, 

platite pe durata de aplicare a contractului de finantare, este 

de 7.000.000 euro. 

Alocarea financiara pentru sesiunea 01/2016 este de 

50.000.000 euro. 

 Conditii specifice schemei: 

 Lucrarile de impadurire pana la atingerea starii de ma-

siv se executa in baza unui proiect tehnic de impaduriri care 

respecta Normele tehnice silvice nr. 1, in cazul realizarii de 

trupuri de padure, sau Normele tehnice silvice nr. 2, in cazul 

realizarii de perdele forestiere de protectie, elaborat de per-

soane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de 

autoritatea nationala in domeniul silviculturii pentru proiec-

tarea si/sau executarea lucrarilor de imbunatatiri funciare 

din domeniul silvic. 

 Formulele si schemele de impadurire vor lua in consi-

derare numai speciile forestiere din listele speciilor forestie-

re de arbori si arbusti utilizate in lucrarile de impaduriri 

prezentate in anexa nr. 2 din Ordinul MADR nr.857/2016. 

 Materialul forestier utilizat la lucrarile de impadurire 

trebuie sa respecte prevederile Legii nr. 107/2011 privind 

comercializarea materialelor forestiere de reproducere, cu 

modificarile si completarile ulterioare. 

 Lucrarile de infiintare a plantatiilor forestiere se vor 

realiza in maximum 2 ani de la data semnarii contractului de 

finantare. 

 Lucrarile de ingrijire ale arboretelor efectuate dupa 

inchiderea starii de masiv se vor realiza avandu-se in vedere 

ca indicele de inchidere a coronamentului sa nu scada sub 

valoarea de 0,7. Prima lucrare de ingrijire a arboretelor se va 

realiza in anul 7 sau 8, iar a doua lucrare de ingrijire a arbo-

retelor se va realiza in anul 10 sau 11, conform proiectului 

tehnic de impadurire. 

 Plantatia forestiera realizata in baza schemei va fi men-

tinuta pe suprafata care face obiectul proiectului cel putin pe 

perioada de implementare a contractului de finantare, res-

pectand conditiile referitoare la realizarea lucrarilor de im-

padurire, intretinere a plantatiilor si ingrijire a arboretelor 

prevazute in prezenta schema. Se va avea in vedere ca pe 

toata perioada cuprinsa intre data finalizarii ultimei lucrari 

de intretinere a plantatiei si data finalizarii contractului de 

finantare indicele de inchidere a coronamentului sa nu scada 

sub valoarea de 0,7. 

Beneficiarii schemei nu trebuie sa fie beneficiarii altor for-

me de sprijin din Fondurile ESI sau alte fonduri publice 

pentru aceeasi suprafata de teren pe perioada de acordare a 

sprijinului in baza schemei, cu exceptia, dupa caz, a platilor 

directe (Pilonul I al Politicii Agricole Comune) sau a plati-

lor compensatorii acordate pe suprafata prin masurile de 

dezvoltare rurala. 

 

Pana la varsta exploatabilitatii precizata in proiectul tehnic 

de impadurire, suprafata care face obiectul proiectului teh-

nic de impadurire nu va mai putea beneficia de nicio plata 

acordata pe suprafata agricola prin intermediul Sistemului 

integrat de administrare si control (IACS). 

Solicitantul sprijinului financiar trebuie sa indeplineasca 

conditiile prevazute in schema de ajutor de stat si detaliate 

in Ghidului Solicitantului. Procedura de primire, evaluare, 

selectie si contractare a cererilor de sprijin, aprobata prin 

Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 

962/2016, este afisata pe site-urile www.apia.org.ro, 

www.madr.ro si este disponibila, la cerere, la sediile APIA.  

 

Ghidul Solicitantului pentru schema de ajutor de stat a 

fost aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvol-

tarii Rurale nr. 876/2016 si este publicat pe site-ul APIA, 

sectiunea „Masuri de sprijin si IACS”, subsectiunea 

„Masuri delegate din PNDR”, impreuna cu legislatia spe-

cifica si toate materialele necesare. 

 

In sprijinul potentialilor beneficiari, Agentia de Plati si In-

terventie pentru Agricultura a dezvoltat o aplicatie pentru 

depunerea online a cererii de sprijin pentru SubMasura 8.1 

„Impaduriri si crearea de suprafete impadurite” din Pro-

gramul National de Dezvoltare Rurala – PNDR 2014 - 2020. 

Aplicatia electronica poate fi accesata din butonul dedi-

cat situat pe pagina de inceput a site-ului APIA si este 

i n s o t i t a  d e  i n s t r u c t i u n i  d e  u t i l i z a r e . 

 

Selectia Cererilor de sprijin in cadrul sesiunii se efectueaza 

conform prevederilor Regulamentului de organizare si func-

tionare al procesului de selectie si al procesului de verificare 

a contestatiilor aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii 

si Dezvoltarii Rurale nr.362/2016 si este publicat pe site-ul 

APIA. 

 

Anuntarea rezultatelor selectiei se va face prin notificarea 

beneficiarilor de catre Centrele Judetene APIA ca urmare a 

publicarii pe site-ul APIA a Raportului de selectie aprobat 

de catre directorul general al DGDR – AM PNDR. 
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

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

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

Proiecte de acte normative in consultare pe site-ul MADR 

 

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărâ-

rii Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 

stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură -  in 

consultare publica pe site-ul MADR 

Prezentul proiect de act normativ modifică prevederile art.8 și art.9 

din HG nr.1174/2014 în sensul stabilirii de termene concrete pentru deru-

larea fiecărei etape de implementare a schemei de ajutor de stat. Toto-

dată, se completează prevederile art.10 cu suma alocată pentru plata aju-

torului de stat în anul 2017. 

Astfel, se vizează modificarea/completarea următoarelor aricole: 

-Art.8 Plata ajutorului de stat se solicită pe baza unor cereri de plată 

adresate Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, prin centrele 

județene/locale după caz, de către beneficiarii pentru care a fost emis 

acordul prealabil de finanțare, care se depun în termen de 15 zile de la 

finele lunii pentru care se solicit rambursarea, însoțite de o situație centra-

lizatoare a cantităților de motorină achiziționate precum și de copii ale 

documentelor fiscale de vânzare a motorinei emise de vânzători pe nume-

le beneficiarilor. 

-Art.9-(1) Centrele judeţene ale APIA sau al municipiului Bucureşti 

analizează solicitările beneficiarilor şi documentele justificative anexate, 

în limita cantităţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil pentru 

finanţare prin rambursare, determină cantităţile de motorină pentru care 

se acordă ajutorul de stat, precum şi valoarea acestuia şi întocmesc situa-

ţii centralizatoare pe care le transmit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pen-

tru Agricultură în termen de 15 zile de la data înregistrării cererilor de 

plată ale beneficiarilor. 

(2) APIA întocmeşte şi transmite la Direcția generală buget-finanțe 

și fonduri europene din cadrul MADR situaţia centralizatoare cu benefi-

ciarii şi sumele exprimate în lei, fără subdiviziuni, aferente cantităţilor de 

motorină determinate la plată, în termen de 5 zile de la înregistrarea 

situațiilor centralizatoare comunicate de către Centrele județene 

ulterior  

(3) DGBFFE din cadrul MADR transmite Ministerului Finanţelor 

Publice solicitările 

formulate de către APIA în vederea deschiderii creditelor bugetare. 

(4) După aprobarea de către MFP a deschiderii creditelor bugetare, 

MADR deschide şi repartizează credite bugetare catre APIA, care, la 

rândul său, repartizează credite bugetare centrelor judeţene, respectiv al 

municipiului Bucureşti, cu sumele cuvenite. 

 

Suma alocată pentru plata ajutorului de stat în anul 2017 este de 

349.425,907 mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederi-

lor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe 

anul 2017. 

 

ORDIN privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru măsurile 

10 „Agro - mediu și climă”, 11 „Agricultura ecologică” și 13 „Plăți pen-

tru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrânge-

ri specifice” prevăzute în PNDR 2014-2020 și pentru măsura 214 „Plăți 

de agro - mediu” prevăzută în PNDR 2007-2013, aferente cererilor de 

plată depuse începând cu anul 2017; 

 

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea valorii ajutoarelor financiare care 

se acordă producătorilor de lapte pentru reducerea producției de lapte.  
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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.58,  

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, 

0735.187.831, 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 

Compartiment Juridic :     Irina MARINCA 

Compartiment Inspectii, Supracontrol:       Marioara DINU 

Compartimentul IT:        Ilie POPESCU 

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: 

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 adjunct 
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