
Buletin Informativ 
Activitatea APIA Gorj în lunile  aprilie –mai 2017 

 

Sprijinul finanaciar acordat fermierilor din judetul Gorj,  prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, în 

anul 2017, în concordanţă cu Politica Agricola Comună 2015 – 2020  

Fermierii romani  vor putea depune în anul 2017, la sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o singura 

cerere de plata pentru obtinerea subventiilor, fie ca sunt crescatori de animale, fie ca sunt fermieri din zona de productie 

vegetala.  Acestia trebuie sa fie fermieri activi. Modalitatea de verificare a criteriului de “fermier activ”, schemele de spri-

jin, condiţiile şi cerintele specifice fiecarei scheme, sunt reglementate de prevederile OUG. 

nr.3/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi de Ordinul MADR nr. 619 / 

2015 cu modificarile si completarile ulterioare.(pg. 1-4) 

 

Stadiu realizare plati / autorizare la plata pentru Campania 2016  

Centrul judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura  a finalizat, pana 

la data de 31 martie 2017, platile acordate fermierilor din campania 2016, in procent de 

99,4%. In prezent, mai  sunt de platit un numar de 110 fermieri (pg.4) 

 

Situatia depunerii cererilor de plata unice, in campania 2017 

Total cereri unice depuse  la zi – 12.162 cereri,  în suprafata de 36.104,36 ha. 

Termenul limita de depunere a cererilor fara penalizari este 15 mai 2017(pg.5) 

 

Ultimele modificari legislative aduse  OMADR .619/2015 

OMADR NR. 104/2017 publicat in M.Of. 283/21.04.2017 modifica OMADR 619/2015  cu 

privire la conditiile de eligibilitate pentru schemele de plata: sprijin cuplat pentru cultura de 

cartof, ajutorul national tranzitoriu—bovine,  sprijin cuplat vaci de lapte. (pg. 6) 

 

Ajutor exceptional destinat producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de 

crestere a animalelor. 

Ajutorul financiar se acorda producatorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice , 

persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familial care inde-

plinesc cumulativ conditiile HG 211/2017 (pg.6) 

 

2 MAI 2017 termen depunere cereri plata motorina utilizata in trimestrul I 2017  

Până la data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a ajutorului pentru cantităţile de motorină achiziţionate şi 

utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 ianuarie - 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017). (pg.7) 

 

Cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal aferente cererilor de plată Campania 2016 

Prin HG nr. 208/2017 s-au aprobat plafoanele alocate ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat în 

sectorul vegetal și s-a stabilit cuantumul acestora pentru anul de plată 2016.(pg.7) 

 

Procedura privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de 

pajiști permanente 

În Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie a.c. a fost publicată  HG nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigu-

rarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și 

pentru modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență 

a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și 

completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013(pg.8) 

 

Acte normative /Proiecte de acte normative / Actiuni si termene (pag. 8-10) 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj Nr.4, APRILIE 2017 

https://www.legalis.ro/legalis/document-view.seam?documentId=nvxv6mrqge3v6mbsg42f64br&tocid=nvxv6mrqge3v6mbsg42f64br&utm_medium=link&utm_campaign=promo-mo&utm_source=stire-legalis&utm_content=MO-274-2017
https://www.legalis.ro/legalis/chapterview-document.seam?tocId=nvxv6mrqge3v6mbsg42f64br&documentId=nvxv6mrqge3v6mbsg42f64brl5uf6z3vozsxe3tvnrptemjul4zdamjxfuydiljrgi&utm_medium=link&utm_campaign=acte-mo&utm_source=stire-legalis&utm_content=HG-214-2017&utm_ter
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Sprijinul finanaciar acordat fermierilor din jude-

tul Gorj,  prin Agentia de Plati si Interventie pentru 

Agricultura, în anul 2017, în concordanţă cu Politica 

Agricola Comună 2015 – 2020 

 

Fermierii romani  vor putea depune în anul 2017, la sediile 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o singura 

cerere de plata pentru obtinerea subventiilor, fie ca sunt 

crescatori de animale, fie ca sunt fermieri din zona de produc-

tie vegetala.  Acestia trebuie sa fie fermieri activi. Modalitatea 

de verificare a criteriului de “fermier activ”, schemele de spri-

jin, condiţiile şi cerintele specifice fiecarei scheme, sunt regle-

mentate de prevederile OUG. nr.3/2015, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum şi de Ordinul MADR nr. 619 / 

2015 cu modificarile si completarile ulterioare. 

In anul 2017, Campania de primire a cererilor unice de 

plată se va derula în perioada 01 martie – 15 mai fără 

penalităţi, respectiv 16 mai - 09 iunie cu penalizări de 1% 

pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 

Suprafata eligibila a exploatatiei trebuie sa fie de minimum 

1 ha iar suprafata parcele agricole de minim 0,3 ha, cu excepţia 

celor de culturi permanente (vită de vie şi pomi fructiferi), care 

au dimensiunea minimă de 0,10 ha.  In cazul fermierilor care 

primesc sprijin cuplat pentru culturile de legume cultivate in 

sere si solare, platile se acorda cu conditia ca suprafata 

eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau trebuie 

acordate plati unui fermier sa fie de minimum 0,3 ha. 

Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor  gestionate 

de APIA. 

 Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 

 Plata redistributivă (PR); 

 Plata pentru practici agricole benefice pentru climă, și 

mediu (PPABCM); 

 Plata pentru tinerii fermieri (PTF); 

 Schema de sprijin cuplat - în domeniul vegetal și 

zootehnic (SCV si SCZ); 

 Schema simplificată pentru micii fermieri 

 Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT1 - 8), se acordă 

anual, în domeniul vegetal și zootehnic, in limita 

prevederilor bugetale ale MADR. 

       

 1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), definită 

prin art. 36, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi  

art. 10 din OUG. 3/2015, presupune acordarea unei plăți unice 

pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de 

producție, cuantumul calculându-se prin împărțirea plafonului 

anual alocat schemei la numărul total de hectare eligibile 

declarate la nivel național în anul respectiv, stabilită anual prin 

hotărâre de guvern. Pentru  anul 2016, cuantumul plăti SAPS, 

a fost stabilit la nivelul sumei de 96,88 Euro/ha, în echivalent. 

 2. Plata redistributivă, definită de art. 41, alin. (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art.14 din OUG 3/2015. 

Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată 

fermierilor care au dreptul la  plata unică pe suprafață și se 

acordă gradual pentru primele 30 de hectare ale exploatației. 

Cuantumul plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă se 

stabilesc anual prin hotărâre de guvern. 

Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care și-au 

fragmentat exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în 

scopul de a beneficia de plată redistributivă și nici fermierii ale 

căror exploatații sunt rezultatul fragmentării respectivei 

fragmentări. Pentru anul 2016 cuantumul plăţii redistributive  a 

fost stabilit la nivelul sumei de 5 Euro/ha pentru exploataţiile 

cuprinse între 1 – 5 ha şi de 48,85 Euro/ha, pentru cele 

cuprinse între 5,1 – 30 ha,  în echivalent. 

  

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi 

mediu (plata pentru inverzire sau 

ecologizare), definită de  art. 43 

alin. (1) din Reg.(UE) nr. 

1307/2013 şi  art.17 din OUG. 

3/2015. 

Fermierii care au dreptul la 

SAPS, aplică în mod obligatoriu 

pe toate hectarele lor eligibile 

următoarele practici agricole 

benefice pentru climă și mediu: 

 diversificarea culturilor; 

 menţinerea pajiștilor 

permanente existente; 

 prezenţa unei zone de 

interes ecologic pe 

suprafaţa agricolă (ZIE.). 

 Pentru  anul 2016, cuantumul 

plătii de înverzire sau ecologizare, a fost stabilit la nivelul 

sumei de 57,37 Euro/ha, în echivalent. 

 

4. Schema pentru tinerii fermieri, definită de art. 50 alin. 

(1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013 şi art. 22 din OUG 3/2015. 

Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei 

plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe 

suprafață și care: 

 se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie 

agricolă ca și conducători-şefi ai exploataţiei sau care s

-au stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori 

primei depuneri a unei cereri în cadrul SAPS, 

 au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii 

cererii. 

Se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani din care 

se scade numărul de ani care au trecut între instalare și prima 

depunere a cererii pentru tineri fermieri. 

Cuantumul platii pe hectar se stabileste anual prin hotarare 

a Guvernului şi reprezintă 25% din cuantumul pe hectar al 

platii unice pe suprafata si se acorda pentru maximum 60 ha 

eligibile, declarate de fermier. Pentru  anul 2016, cuantumul 

plătii pentru tinerii fermieri, a fost stabilit la nivelul sumei de 

22,87 Euro/ha, în echivalent 

   

5. Schema simplificată pentru micii fermieri, în 

conformitate cu art. 61 alin. (1) si (2) din Reg. (UE) nr. 

1307/2013, si art.26 din OUG 3/2015, se include automat în 

schema simplificată pentru micii fermieri, fermierul care 

depune o cerere unică de plată în anul 2016, este eligibil 

pentru SAPS și are dreptul la o plată anuală directă de maxim 

1.250 euro, în funcție de suprafața și/sau numărul de animale 

eligibile pe care le deține în  exploatație. 



 Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care 

urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ  

SAPS, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, 

plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat. 

 Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri s-a 

putut face numai în anul 2015, pentru o perioadă de maxim 5 

ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru 

ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.  

 

 6. Sprijinul  cuplat în sectorul vegetal - conform art. 52 

alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se 

acordă numai în acele sectoare sau în acele regiuni în care 

anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole 

care sunt deosebit de importante din motive economice, 

sociale sau de mediu sunt afectate de anumite dificultăţi (soia, 

lucernă, mazăre si faole boabe pentru industrializare, cânepă 

pentru ulei şi fibră, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de 

zahăr, tomate si castraveţi  pentru industrializare cultivate în 

camp, legume cultivate în sere si solaria, cartofi timpurii, 

semitimpuri şi de vară, prune, mere, cireşe, vişine, caise şi 

zarzăre destinate industrializării pentru obţinerea de produse 

alimentare nonalcoolice). 

Pentru a beneficia de sprijinul cuplat, fermierii activi 

trebuie să îndeplinească condițiile generale de acordare a 

plăților la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui tip de 

sprijin. 

Pentru culturile sau plantațiile care se înființează începand 

cu anul 2016, fermierii trebuie sa facă dovada ca utilizeaza 

samanta si material saditor certificate cu exceptia fermierilor 

participanti la schema simplificata pentru micii fermieri. 

Cuantumurile acestor scheme de plăţi sunt diferenţiate de la o 

cultură la alta si se plătesc din Fondul European pentru 

Garantare Agricolă (FEGA). 

  

7. Sprijin cuplat în sector zootehnic (SCZ), se acordă 

fermierilor activi, crescători de animale, din speciile bovine, 

ovine/caprine și crescătorilor viermi de mătase, în funcţie de 

efectivul de animale solicitat de beneficiar, din următoarele 

categorii: 

a) bivoliţe de lapte         – 186,7414 euro/cap animal; 

b) ovine  si caprine        –   27,0666 euro/cap animal; 

d) taurine din rase de carne şi metişii acestora 

    –  690,6164 euro/cap animal.  

e) vaci de lapte   - 732,8778 euro/cap animal; 

f) viermi de mătase. 

 

8. Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT), în 

conformitate cu art. 37, alin.(1) şi (2) din Reg.(UE) nr. 

1307/2013 şi art. 12 din OUG 3/2015, reprezintă plăţi 

suplimentare care se acordă fermierilor din sectoarele vegetal 

și zootehnic care au beneficiat de plăți naționale directe 

complementare în anul 2013.  

In sector vegetal, in campania 2016, ajutorul national 

tranzitoriu a fost stabilit la 17,72035 euro/ha 

In sector animalier, ajutoarele naţionale tranzitorii acordate 

crescătorilor de animale din speciile bovine şi ovine/caprine, 

înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, în 

funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme 

în sector animalier: 

a) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în secto-

rul lapte –  19,2099  euro/to;  

b) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în secto-

rul carne – 92,4508/euro/cap; 

c) schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine                    

-    5,5957 euro/cap. 

  

II. *Măsurile de Dezvoltare Rurala, delegate din PNDR 

2015 – 2020 şi gestionate de APIA.  

  

A. Măsura 10 –Agromediu şi climă (fosta Măsură 214) 

(cf. art. 28 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)  

Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită 

anual, ca sumă fixă, acordată pe hectar şi reprezintă o 

compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile 

suplimentare suportate de către fermierii care încheie 

angajamente voluntare pe care se angajează că le menţin 

pentru o perioadă de minimum 5 ani de la data semnării 

acestora. 

 Pachetul 1 -pajişti cu înaltă valoare naturală–93 euro/

ha/an; 

 Pachetul 2 -practici agricole tradiţionale (poate fi 

aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1); 

- varianta 2.1-lucrări manuale pe pajişti permanente 

utilizate ca fâneţe (variantă. nouă) –100 euro/ha/an 

 -varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti 

permanente utilizate ca fâneţe(varianta nouă) – 21 euro/

ha/an. 

 Pachetul 3 –pajişti importante pentru păsări: 

 Varianta 3.1 – crex crex –261 euro/ha/an 

 Varianta 3.2 –Lanius minor şi Falco vespertinus –159 

euro/ha/an 

 Pachetul 4 –Culturi verzi–128 Euro/ha/an; 

 Pachetul 5 –Adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice (pachet nou) –125 euro/ha/an 

 Pachetul 6 –pajişti importante pentru fluturi (Maculinea 

sp.) –282 euro/ha/an 

 Pachetul 7 –terenuri arabile importante ca zone de 

hrănire pentru gâsca cu gât roşu –250 euro/ha/an. 

  Pachetul 8 - cresterea animalelor de fermă din rase 

locale în pericol de abandon. 

B. Măsura 11–Agricultură ecologică devine măsură de 

sine stătătoare, în locul Pachetului 5 din cadrul fostei 

Măsuri 214 (cf. art. 29 din Reg.  CE nr. 1305/2013) 

 

 Submăsura 11.1 -Sprijin pentru conversia la metodele de 

agricultură ecologică: 

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv 

plante de nutreţ) –293 euro/ha/an; 

Pachetul 2 –Legume –500 euro/ha/an; 

Pachetul 3 –Livezi –620 euro/ha/an; 

Pachetul  4–Vii –530 euro/ha/an; 

Pachetul 5 –Plante medicinale şi aromatice -365 euro/ha/an. 

Pachetul 6 – Pajişti permanente aflate în conversie la 

agricultura ecologică – 124 euro/ha; 

Page 3 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.4,  APRILIE  2017  



Submăsura 11.2–Sprijin  pentru menţinerea practicilor de 

agricultură ecologică: 

Pachetul 1 –Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv 

plante de nutreţ) 218 euro/ha/an; 

Pachetul 2  - Legume certificate ecologic - 431 euro/ha/an; 

Pachetul 3 –Livezi certificate ecologic –442 euro/ha/an; 

Pachetul 4-Vii certificate ecologic –479 euro/ha/an; 

Pachetul 5- Plante medicinale şi aromatice certificate 

ecologic – 350 euro/ha/an; 

Pachetul 6. Pajişti permanente certificate ecologic – 111. 

euro/ha/an. 

 

C. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (cf. 

art 31, 32 din Reg. CE nr. 1305/2013) 

Submăsura: 13.1-Plăţi compensatorii în zona montană (fosta 

Măsura 211) – 86- 97 euro/ha; 

Submăsura: 13.2 -Plăţi compensatorii pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale semnificative (fosta măsura 

212) – 54 -62 euro/ha; 

Submăsura: 13.3-Plăţi compensatorii pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri specifice (fosta măsura 212)–70 

euro/ha. 

 

D. Măsura 214-Plăţi de Agro-mediu, pentru angajamentele 

aflate în desfăşurare din PNDR 2007—2013:   · Pachetul 1  - 

Pajişti cu înaltă valoare naturală – 124 euro/ha; 

· Pachetul 2  - Practici agricole tradiţionale; – 58 euro/ha 

· Pachetul 3  - Pajişti importante pentru păsări – 209 euro/ha; 

· Pachetul 4  - Culturi verzi– 130 euro/ha; 

· Pachetul 5  - Agricultura ecologică – 162 – 393 euro/ha; 

· Pachetul 6  - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 

– 240 euro/ha; 

· Pachetul 7  - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire 

pentru gâsca cu gât roşu (Branta Ruficollis ) – 171 euro/ha. 

 

III.  Alte Programe şi Măsuri de sprijin gestionate prin 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

 Programul Naţional Apicol; 

 Schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor; 

 Bunăstarea animalelor : pachetul a) – porcine  

                                      : pachetul b) – păsări 

 Programul de încurajare a consumului de lapte  în şcoli; 

 Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete 

şi măsuri adiacente, în scoli; 

 Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina 

utilizată în agricultură; 

 Renta viageră; 

 Ajutorul de stat pentru decontarea primelor de asigurare a 

culturilor agricole; 

 Măsura 8 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi 

îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor; 

 Măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice si de 

conservarea pădurilor; 

 

 

 

Principalele noutati legislative si procedurale, in ac-

cesarea platilor, in campania 2017 

 

S-a simplificat documentatia prin care fermierii fac dovada 

utilizarii terenului,  in sensul ca se solicita doar adeverința 

emisă de unitatea administrativ teritoriala pe raza careia sunt 

situate terenurile, conform înscrisurilor din registrul agricol, 

aferente anului curent de cerere; 

Fermierii au obligatia sa rezolve litigiul de supradeclarare 

in 30 de zile calendaristice de la notificarea APIA, in caz  

contrar suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la 

plată in anul curent de cerere, pentru niciunul dintre fermieri, cu 

excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă 

judecătorească;  

In cazul Asociațiile crescătorilor de animale înființate în 

temeiul OUG 26/2000 care au concesionat teren de la UAT. sau 

ADS si nu si-au schimbat forma de organizare conform OUG 

34/2015, beneficiarii plăților vor fi membrii acestora; 

Fermierii au obligatia sa identifice si localizeze parcele 

agricole in cadrul blocului fizic in aplicatia electonica GIS pusa 

la dispozitie de catre APIA, fara a se suprapune peste parcelele 

declararate de alti fermieri si sa nu depaseasca limita blocului 

fizic; 

Fermierii care dețin parcele agricole cu o suprafață de până 

la 0,1 ha, nesolicitate la plată, au posibilitatea să nu le declare 

cu condiția ca respectivele parcele să nu depășească un  hectar; 

Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate realizate de 

APIA  se notifica in  26 de zile calendaristice de la data limită 

de depunere a cererii unice de plată, iar  in termen de maxim 35 

de zile calendaristice, fermierul  poate modifica cererea unică 

de plată în aplicaţia IPA Online, fără penalități; 

Pentru sprijinul cuplat in sector vegetal, fermierii au 

obligatia să utilizeze sămânță certificată în conformitate cu 

legislația in vigoare; 

In sector zootehnic, au fost elimintate adeverintele emise 

de medicul concesionar de libera practica privind inscrierea 

exploatatiilor in programele sanitar veterinare si adeverinta elib-

erata de asociatiile/organizatiile de profil prin care se 

recunoaşte statutul de crescător de bovine/ovine/caprine al 

solicitantului.  

 

Stadiu realizare plati / autorizare la plata pentru 

Campania 2016 

 

Centrul judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interventie 

pentru Agricultura  a finalizat, pana la data de 31 martie 2017, 

platile acordate fermierilor din campania 2016, in procent de 

99,4%. In prezent, mai  sunt de platit un numar de 110 

fermieri. 

Distributia autorizarii si platii efective a fermierilor in 

campania 2016, se prezinta astfel: 
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Fondul din 

care se 

efectueaza 

platile 

Suma 

autorizata la 

plata (lei) 

Suma platita 

(Lei) 

FEGA 47.362.888,60 47.362.888,60 

FEADR 20.155.740.90 20.155.740.90 

B.N. 14.945.886,10 14.945.886,10 

Total plati 82.464.515,60 82.464.515,60 



Stadiul autorizarii la plata, Campania 2016, pe scheme/masuri si fonduri financiare 

Situatia depunerii cererilor de plata unice, in 

campania 2017, se prezinta astfel : 

 

Total cereri unice depuse  la zi – 12.162 cereri,  în 

suprafata de 36.104,36 ha. 

Termenul limita de depunere a cererilor fara penalizari 

este 15 mai 2017 
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Schema 

Fermieri 

autorizati avans 

Fermieri 

autorizati 

plata finala 

Suma autorizata 

euro 

Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS 15.053 15.806 6.042.450,83 

Schema de Plata redistributiva 15.050 15.800 659.345,77 

Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu (plata 
pentru inverzire) 15.086 15.838 3.575.976,23 

Schema simplificata pentru tinerii fermieri 379 416 61.579,10 

Sprijinul cuplat in sectorul vegetal - LUCERNA   4 1.989,15 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic - TAURINE DE CARNE   2 25.888,11 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic - VACI DE LAPTE   6 49.160,95 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic  OVINE   20 218.113,44 

Total FEGA     10.634.503,50 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.1-Pajisti Inalta Valoare Naturala   915 1.070.227,82 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.2.1-Practici agricole traditionale-Lucrari 
manuale pe pajisti permanente utilizate ca fanete   336 53.273,83 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.2.2-Practici agricole traditionale-Lucrari cu 
utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate ca fanete   289 7.640,67 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.3.2.1-Pajisti importante pentru pasari- 

Lanius Minor si Falco Vespertinius Lucrari manuale pe pajisti importante pentru 

Lanius minor şi Falco vespertinus   1 22.910,31 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.4-Culturi verzi 1   32,26 

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.3 -Sprijin pentru conversia la 

metodele de agricultura ecologica- Livezi   2 25.792,00 

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.6.1-Sprijin pentru mentinerea 

practicilor de agricultura ecologica-lucrari mecanizate pe pajisti permanente 
certificate in agricultura ecologica   1 574,98 

 Masura 214 Plati de agromediu - pachet 1 Pajisti cu inalta valoare naturala 484 783 804.794,15 

Masura 214 Plati de agromediu - pachet 2 Practici agricole traditionale 315 517 340.182,78 

Masura 214 Plati de agromediu -Pachet 4 - Culturi verzi 4   267,54 

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu 
alte constrangeri specifice - Plata compensatorie zona montana   42 26.378,35 

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu 
alte constrangeri specifice - Plata compensatorie zona constrangeri naturale 1.620 1.695 227.066,67 

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri naturale sau cu 

alte constrangeri specifice - Plata compensatorie zona constrangeri specifice 3.375 3.903 1.876.150,63 

Total FEADR     4.455.291,97 

ANT 1 Ajutor National Tranzitoriu pentru culturi in teren arabil   12.281 405.685,92 

ANT 7 Ajutor National Tranzitoriu - Schema decuplata de productie, specia 
bovine- sector lapte   826 183.149,88 

ANT 8 Ajutor National Tranzitoriu - Schema decuplata de productie, specia 

bovine- sector carne   3.598 2.168.893,45 

ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu - Schema cuplata de productie, speciile 
caprine   351 112.575,80 

ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu - Schema cuplata de productie, speciile 
ovine   459 485.530,80 

Total buget national (B.N.)     3.355.835,85 

Total plati efectuate     14.445.631,32 
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Ultimele modificari legislative aduse  OMADR .619/2015 

 

OMADR NR. 104/2017 publicat in M.Of. 283/21.04.2017 

modifica OMADR 619/2015  cu privire la conditiile de eli-

gibilitate pentru schemele de plata: 

- sprijin cuplat pentru culturA de cartof 

Fermierii care solicită aceasta subventie: 

a) au autorizații pentru producerea seminței de cartof pen-

tru anul de cerere, eliberate de inspectoratul teritorial pentru 

calitatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială 

în care își desfășoară activitatea, vizate pentru anul curent de 

cerere, pe care le prezintă la APIA la depunerea cererii unice 

de plată, dar nu mai târziu de data-limită de depunere a cer-

erilor unice de plată;  

c) pentru cultura înființată începând cu anul de cerere 2016 

trebuie să facă dovada că utilizează sămânță certificată în con-

formitate cu Legea nr. 266/2002 și cu Ordinul ministrului agri-

culturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1.266/2005 pentru 

aprobarea Regulilor și normelor tehnice privind producerea în 

vederea comercializării, certificarea calității și comercializarea 

cartofului pentru sămânță, cu modificările și completările ulte-

rioare, denumit în continuare Ordinul nr. 1.266/2005; 

 sprijin cuplat vaci de lapte 

La documentele care se depun APIA pentru solicitarea 

subvenției, se adauga și o copie de pe avizele de însoţire a măr-

fii care atestă livrarea și de pe notele de intrare - recepție în 

unitatea de procesare din care să rezulte livrarea și recepția a 

minimum 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în pe-

rioada de referinţă a anului de solicitare, precum şi copie de pe 

certificatul constatator emis de ONRC din care să reiasă obiec-

tul de activitate, respectiv procesare lapte; 

-  

Fermierii care solicită această schemă de plată la 

APIA, trebuie să aibă încheiat un contract pe o perioadă de 

minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii unice de 

plată, cu un prim - cumpărător şi cel puţin un document fiscal 

care să ateste livrarea laptelui sau, în cazul în care producătorul 

deține unitate proprie de procesare a laptelui să dețină copie de 

pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii și de pe o notă de in-

trare - recepție care atestă livrarea laptelui la unitatea proprie 

de procesare, precum şi copie de pe certificatul constatator 

emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, respec-

tiv procesare lapte, sau în cazul vânzărilor directe, să deţină 

carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol/

dispoziţie de încasare a valorii aferente laptelui comercializat/

factură fiscală care să ateste vânzarea laptelui sau a produselor 

lactate.  

 

Ajutor exceptional destinat producatorilor de lapte si fer-

mierilor din alte sectoare de crestere a animalelor. 

In data de 12 aprilie 2017 a fost publicata in M.Of., Partea I, 

nr. 253, Hotararea nr. 211/2017 privind distribuirea unei sume 

pentru producatorii de lapte din suma stabilita in anexa la 

Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 sep-

tembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excep-

tionale destinate producatorilor de lapte si fermierilor din alte 

sectoare de crestere a animalelor. 

 

Ajutorul financiar se acorda producatorilor de lapte, persoane 

juridice (PJ), persoane fizice (PF), persoane fizice autorizate 

(PFA), intreprinderi individuale (II), si intreprinderi familiale 

(IF) care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: 

• Detin un efectiv de vaci de lapte de minim 3 si maxim 9 

capete, pe beneficiar, identificate si inregistrate in Registrul 

National al Exploatatiilor (RNE) la data depunerii cererii; 

• Au livrat/vandut direct minim 4 tone de lapte in perioada 1 

aprilie 2015 — 31 martie 2016; 

• Sa detina Registrul Individual al Exploatatiei (RIE) cu cod 

ANSVSA; 

• Produc si livreaza/vand direct lapte la data depunerii cererii. 

Atentie!Producatorii de lapte care detin un efectiv de vaci de 

lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu 

beneficiaza de prevederile prezentei hotarari. 

 

Cererile pentru aceasta schema de ajutoare de adaptare ex-

ceptionala destinata producatorilor de lapte se depun la Cen-

trele APIA pana la data de 2 mai 2017, inclusiv, insotite de 

urmatoarele documente (care se prezinta si in original): 

 Copia BI/CI al/a solicitantului persoana fizica; 

 Copia certificatului de inregistrare la Oficiul National al 

Registrului Comertului in cazul persoanelor juridice PJ/

PFA/II/IF; 

 Copia pasaportului fiecarei vaci de lapte existente in ex-

ploatatie la data depunerii cererii; 

 Copia primei si ultimei pagini din RIE, din care sa rezulte 

numarul de vaci existente in exploatatie la data depunerii 

cererii; 

 Extras din RNE care atesta numarul de vaci de lapte iden-

tificate si inregistrare la data depunerii cererii detaliat pe 

crotalii; 

Dupa caz, copii ale facturilor sau ale filelor din carnetul de 

comercializare sau copie de pe avizul de insotire a marfii si/sau 

ale dispozitiilor de incasare pentru producatorii care efectueaza 

vanzarea laptelui prin automate de lapte, prin care sa se ateste 

livrarea/vanzarea direct a minim 4 tone lapte in perioada 1 

aprilie 2015-31 martie 2016; 

Dupa caz: 

 copie a cel putin un contract cu un prim-cumparator, 

incheiat pe o perioada de minimum 6 luni, valabil la data 

depunerii cererii, insotita de copii de pe cel putin o factura 

sau cel putin o fila din carnetul de comercializare a pro-

duselor din sectorul agricol, datata in anul 2017; 

 copie a filei/filelor din carnetul de comercializare a pro-

duselor din sectorul agricol, pentru vanzarea direct datata 

in anul 2017; 

 copie a cel putin un aviz de insotire a marfii si de pe cel 

putin o dispozitie de incasare a valorii/documente fiscal 

aferente laptelui comercializat in anul 2017; 

 copie a cel putin o factura de vanzare directa a laptelui in 

anul 2017, prin PFA, II, IF, PJ; 

 Dovada cont bancar activ banca/trezorerie. 

 

Suma alocata pentru acest tip de ajutor exceptional este 

de 24.284.644,98 lei, echivalent a 5.448.041,5 euro, care se 

asigura din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA), 

prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe 

anul 2017. 

Platile pentru ajutoarele de adaptare exceptionale destinate 

producatorilor de lapte si fermierilor din alte sectoare de 

crestere a animalelor se efectueaza pana la data de 30 iunie 

2017  
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 2 MAI 2017 termen depunere cereri plata motorina 

utilizata in trimestrul I 2017  

 

APIA –C.J.GORJ anunță potenţialii beneficiari că, până la 

data de 02.05.2017 inclusiv, se depun cererile de plată a 

ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină 

achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 

ianuarie - 31 martie 2017 (trim. I al anului 2017). 

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de 

finanţare pentru anul 2017 depun cererile de solicitare a 

ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare privind 

cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în trimestrul 

respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul 

MADR  nr. 1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice 

de implementare şi control,  precum şi a formularisticii 

necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea 

accizei la motorina utilizată în agricultură. 

 

În perioada 2017 - 2020, diferenţa dintre rata accizei standard, 

calculată prin actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din 

anexa nr. 1 la titlul VIII "Accize şi alte taxe speciale" din 

Legea nr. 227/2015, cu completările ulterioare, potrivit art. 

342 alin. (2) - (4) din acelaşi act normativ, şi rata accizei 

reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub 

formă de rambursare. 

 

Valoarea accizei pentru anul 2017 este de 1,4185 lei/litru. 

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de 

următoarele documente: 

 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 

achiziţionate şi utilizate la lucrări mecanizate, aferente 

perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de stat 

prin rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în 

anexa nr. 9 din ordin; 

 documente care dovedesc cantitatea de ciuperci produsă, 

după caz; 

 copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise 

de vânzător pe numele solicitanţilor; 

 copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor 

de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări 

faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare; 

 adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu 

suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au 

intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil 

pentru finanţare; 

 adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură 

judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în 

cazul în care au intervenit modificări faţă de cererea de 

acord prealabil pentru finanţare. 

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoţite 

de următoarele documente: 

 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 

achiziţionate şi utilizate aferentă  perioadei pentru care 

solicită acordarea ajutorului de stat prin rambursare; 

 copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise 

de vânzător pe numele solicitanţilor; 

 situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu 

realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medical îm-

puternicit de liberă practică, după caz, întocmită conform 

modelului prevăzut în anexa nr. 10; 

 copie de pe cererea depusă de către apicultori la consiliul 

local în vederea asigurării acestora de vetre de stupină 

temporare sau permanente; 

 copie a documentelor de identitate şi/sau a documentelor 

de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări 

faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare. 

Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, cererile de plată se 

depun însoţite de următoarele documente: 

 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 

achiziţionate, aferentă perioadei pentru care solicită 

acordarea ajutorului de stat prin rambursare; 

 copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise 

de vânzător pe numele solicitanţilor; 

 situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru iriga-

ţii, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 

nr.11 din ordin; 

 copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de 

apă consumat de către beneficiar; 

 situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, afer-

entă perioadei pentru care se solicit ajutorul de stat; 

 copie a documentelor de identitate şi/sau a 

documentelor de înregistrare, în cazul în care au 

intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil 

pentru finanţare. 

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/

reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în 

care împuternicirea este emisă de către administratorul /

reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de 

identitate al persoanei împuternicite. 

 

Cuantumurile schemelor de sprijin cuplat în sectorul 

vegetal aferente cererilor de plată Campania 2016  

Prin HG nr. 208/2017 s-au aprobat plafoanele alocate 

ajutoarelor naționale tranzitorii și schemelor de sprijin 

cuplat în sectorul vegetal și s-a stabilit cuantumul acestora 

pentru anul de plată 2016. 

 

Astfel, potrivit art. 2, alin 2, 3 și 4 din Hotărârea mai-sus 

menționată “(2) Cuantumul plății pe unitatea de măsură 

pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se 

calculează prin raportarea sumelor prevăzute la alin. (1) la 

suprafețele eligibile pentru culturile respective.  

(3) În cazul în care cuantumurile calculate conform 

prevederilor alin. (2) sunt mai mici decât cuantumurile 

notificate prevăzute la alin. (1), se acordă cuantumul calculat.  

(4) În cazul în care cuantumurile calculate conform 

prevederilor alin. (2) sunt mai mari decât cuantumurile 

notificate prevăzute la alin. (1), se acordă cuantumurile 

notificate, care se pot majora, în condițiile legii, până la 

incidența cu plafoanele fiecărei măsuri.”, au fost stabilite 

următoarele cuantumuri:  

- sprijinul cuplat - soia – 232,3495 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - lucerna – 65,00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - mazăre boabe pentru industrializare – 

48,0660 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - fasole  boabe pentru industrializare – 

190,00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - cânepă pentru ulei și fibră – 204,00 euro/ha; 
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- sprijinul cuplat - orez – 460,00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - sămânță de cartof – 970,00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - hamei – 510,00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - sfeclă de zahăr – 610,00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - tomate pentru industrializare – 1.410,00 

euro/ha; 

- sprijinul cuplat - castraveți pentru industrializare – 510,00 

euro/ha; 

- sprijinul cuplat - culturi din sere – 6.305,00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - culturi din solarii – 3.085.00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - prune pentru industrializare – 310,00 euro/

ha; 

- sprijinul cuplat - mere pentru industrializare – 80,7207 

euro/ha; 

- sprijinul cuplat - cireșe+vișine pentru industrializare – 

147,6863 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - caise+zarzare pentru industrializare – 

310,00 euro/ha; 

- sprijinul cuplat - cartofi timpurii, semitimpurii și de vară 

pentru industrializare – 710,00 euro/ha. 

Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii și pentru 

schemele de sprijin cuplat în sectorul vegetal se fac în lei, la 

cursul de schimb de 4,4537 lei pentru un euro, stabilit de 

către Banca Centrală Europeană la data de 30 septembrie 

2016 și publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria 

C, nr. 363 din 1 octombrie 2016.  

 

Procedura privind asigurarea fondurilor necesare pentru 

realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de 

pajiști permanente 

 

În Monitorul Oficial nr. 274 din 19 aprilie a.c. a fost 

publicată  HG nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii 

privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea 

amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajiști perma-

nente, precum și pentru modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, ad-

ministrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru 

modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013. 

Potrivit prevederilor art. 6 alin. 21 din Ordonanţa de ur-

genţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, adminis-

trarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modifi-

carea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, apro-

bată cu modificări şi completări prin Legea nr. 86/2014, cu 

modificările şi completările ulterioare, fondurile necesare 

pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafeţe-

lor de pajişti permanente, care cuprind planul de fertilizare 

şi stabilirea măsurilor agropedoameliorative în baza 

studiilor pedologice şi agrochimice elaborate de către ofi-

ciile de studii pedologice şi agrochimice judeţene, se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Ag-

riculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Prin prezentul act normativ se reglementează:  

- procedura de alocare a resurselor financiare de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dez-

voltării Rurale în vederea asigurării resurselor financiare ne-

cesare acoperirii cheltuielilor efectuate de către direcțiile 

pentru agricultură județene și a municipiului București pentru 

realizarea proiectului de amenajament pastoral;  

- respectarea dispoziţiilor art. 10 din Ordonanţa de ur-

genţă a Guvernului nr. 34/2013, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 86/2014, cu modificările şi comple-

tările ulterioare, care prevede faptul că, începând cu anul 

2018, este obligatorie aplicarea amenajamentului pas-

toral, care cuprind planul de fertilizare şi stabilirea 

măsurilor agropedoameliorative în baza studiilor pe-

dologice şi agrochimice.  

 

De asemenea, prin prezentul act normativ se realizează 

modificări şi completări ale anexei la Hotărârea Guvernului 

nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guver-

nului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și ex-

ploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și com-

pletarea Legii fondului funciar nr. 18/199, după cum ur-

mează:  

- grupul de lucru îşi desfăşoară activitatea la sediul pri-

măriei UAT sau la sediul administratorului legal al pajiştii 

permanente pentru care se execută proiectul de amenajament 

pastoral, iar coordonarea grupului de lucru este asigurată de 

către specialistul direcţiei agricole judeţene;  

- la proiectul de amenajament se ataşează planul cu am-

plasamentul pajiştilor permanente aflate pe teritoriul UAT-

ului, care va cuprinde reprezentarea grafică a suprafeţelor de 

pajişti permanente, indiferent de forma de proprietate, însoţit 

de un tabel nominal în care sunt prevăzuţi proprietarii şi utili-

zatorii de pajişti, persoane fizice sau juridice; 

 - suprafaţa de pajişti aflată în proprietatea privată a per-

soanelor fizice sau juridice, se stabileşte pe baza datelor din 

Registrul Agricol;  

 - consiliul local stabileşte procedura distribuirii ex-

traselor din proiectul de amenajament pastoral tuturor pro-

prietarilor şi/sau utilizatorilor de pajişti, extrase ce vor cu-

prinde cel puţin suprafaţa, capacitatea de păşunat, lucrările de 

întreţinere a pajiştii şi perioadele de execuţie a acestora;  

- procedurile, criteriile de evaluare şi punctajul se sta-

bilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale.  
 

Noutati legislative de interes 

 

LEGE Nr. 54 din 10 aprilie 2017 pentru modificarea şi 

completarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind 

registrul agricol, M.Of. Nr. 253 /12.04.2017 

 
Începând cu data de 1 ianuarie 2018, registrul agricol se 

întocmește și se ține la zi în format electronic. 

Conform actului normativ, Registrul agricol se întocmeşte în 

format electronic, pe fiecare localitate componentă a unităţii 

administrativ-teritoriale, cu obligaţia de a se interconecta cu 

Registrul agricol naţional (RAN), în vederea raportării uni-

tare către instituţiile interesate a datelor gestionate de către 

acesta. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale unde nu s-a 

trecut la gestionarea registrului agricol în format electronic, 

acesta se poate întocmi pe suport hârtie. 
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Consiliul local, la propunerea primarului, aprobă prin hotărâre 

modul de întocmire a registrului agricol, pe suport hârtie sau 

în format electronic, potrivit capacităţii administrative de care 

dispune. 

Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică, 

potrivit nomenclaturii stradale, prin adresa acestuia, individu-

alizată prin denumirea străzii şi numărul administrativ, 

atribuite de către autorităţile administraţiei publice locale şi, 

după caz, după numărul cadastral. 

    Fiecare proprietate situată în extravilanul localităţilor, atât 

în cazul clădirilor, cât şi în cel al terenurilor, cu sau fără con-

strucţii, se identifică prin denumirea parcelei, numărul to-

pografic al parcelei/tarlalei/solei sau prin denumirea locului, 

potrivit toponimiei/denumirii specifice zonei respective, astfel 

cum este cunoscută de localnici. 

Terenurile, cu sau fără construcţii, situate în intravilanul 

localităţilor sau în extravilan, care sunt înscrise în cartea fun-

ciară, se înscriu în registrul agricol, identificându-se prin nu-

mărul cadastral sau topografic şi numărul de carte funciară, 

după caz, potrivit prevederilor Legii cadastrului şi a publicită-

ţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi com-

pletările ulterioare. 

Înscrierea datelor în registrul agricol în a cărui rază admin-

istrativ-teritorială îşi are domiciliul capul gospodăriei se face 

pe baza declaraţiei date pe propria răspundere sau pe bază de 

documente, de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un 

alt membru major al gospodăriei care dispune de capacitate 

deplină de exerciţiu. Pentru persoanele juridice datele se în-

scriu în registrul agricol pe baza declaraţiilor date de 

reprezentantul legal respectiv, însoţite de documente. 

Datele scrise în registrul agricol privind efectivele de ani-

male sunt puse de acord cu evidenţele sanitar-veterinare. 

    Medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi să efectu-

eze unele activităţi sanitar-veterinare publice şi reprezentanţii 

Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie «Prof. Dr. G. K. Con-

stantinescu» au obligaţia punerii la dispoziţia primarilor a 

informaţiilor privind efectivele de animale deţinute de per-

soanele fizice sau juridice. 

 După interconectarea Registrului agricol naţional (RAN) 

cu sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, furnizarea 

de date către unităţile administrativ-teritoriale se realizează 

prin grija Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imo-

biliară." 

 

    La articolul 6, unde se prevede ce constituie registrul ag-

ricol, este introdusă și o prevedere pentru fermieri, respectiv 

”b1) bază de date pentru emiterea documentelor doveditoare 

privind utilizarea suprafețelor de teren și de evidență a efec-

tivelor de animale, respectiv a familiilor de albine, în vederea 

solicitării de plăți în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin 

pentru fermieri – plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii 

din domeniul vegetal și zootehnic, inclusiv în sectorul apicol, 

sprijin pentru dezvoltare rurală, măsuri de piață, precum și 

alte forme de sprijin finanțate din fonduri europene și din 

bugetul național”. 

 

Termenele la care persoanele fizice şi juridice au obligaţia 

să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt 

următoarele: 

 

    a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, 

pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul 

aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de trans-

port cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi 

instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele de ani-

male existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică 

la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în 

cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le 

deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a 

morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri; 

    b) între 1 şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele 

privind categoria de folosinţă a terenului, suprafeţele culti-

vate, numărul pomilor în anul agricol respectiv; 

    c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date, 

pentru a fi înscrise în registrul agricol, şi în afara termenelor 

prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia 

oricărei modificări. 

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac de-

claraţiile la termenele prevăzute, se consideră că nu au inter-

venit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul 

agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu 

menţiunea «report din oficiu» la rubrica «semnătura declaran-

tului». 

   Atât în cazul clădirilor, cât şi al terenurilor, dacă se constată 

diferenţe între suprafeţele înscrise în actele de proprietate şi 

situaţia reală rezultată din măsurătorile executate în condiţiile 

Legii nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în registrele agricole se înscriu suprafeţele care 

corespund realităţii, dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. 

   În cazul în care, într-un act de proprietate, un teren are con-

semnată o altă categorie de folosinţă decât situaţia reală, în 

registrul agricol se înscrie categoria de folosinţă care core-

spunde realităţii, pe baza declaraţiei depuse de persoana care 

are această obligaţie, potrivit prezentei ordonanţe. În mod 

similar se procedează şi în cazul în care, într-un act de pro-

prietate, un teren este consemnat că figurează în intravilan/

extravilan, iar acesta, potrivit planurilor urbanistice generale 

ori planurilor urbanistice zonale, este situat în extravilan/

intravilan. 

    În cazul în care o clădire este în stare avansată de degradare 

ca urmare a unui dezastru natural, radierea din registrul agri-

col se face pe baza autorizaţiei de desfiinţare, emisă potrivit 

legii." 

    Centralizarea datelor pe comună, oraş, municipiu şi sec-

tor al municipiului Bucureşti se va face în următoarele pe-

rioade: 

    a) până la 15 aprilie, pentru datele privind efectivele de 

animale în gospodării/unităţi cu personalitate juridică la 

începutul fiecărui an şi evoluţia efectivelor de animale pe 

întregul an precedent, producţia animală obţinută de gospo-

dării/unităţi cu personalitate juridică pe anul precedent, pre-

cum şi pentru datele privind clădirile noi şi cele la care au fost 

efectuate lucrări care privesc modificarea obligaţiilor fiscale 

locale, terenurile, mijloacele de transport, echipamentele, uti-

lajele şi instalaţiile/agregatele pentru agricultură şi silvicul-

tură; 

    b) până la 30 iunie, pentru datele privind categoria de 

folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate şi numărul pomilor 

pentru anul agricol." 
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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 

HOTĂRÂRE Nr. 212 din 5 aprilie 2017 pentru modificarea şi comple-

tarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme 

de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, M.Of. 245 din 10 aprilie 

2017 

 
 Prezentul act normativ reglementeaza:  

 continuarea plății ajutorului de stat pentru serviciile de întocmire și 

menținere a registrului genealogic al rasei și/sau serviciile de determinare a 

calității genetice a raselor de animale prestate beneficiarilor care și-au schim-

bat forma de organizare; 

 valoarea totală maximă a ajutorului de stat pentru anul 2017, respectiv: 

56.588.945 lei, din care 27.184.890 lei pentru speciile taurine, bubaline, por-

cine și ecvine, respectiv 29.404.055 lei pentru speciile ovine și caprine, și se 

asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Minis-

terului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2017; 

 recuperarea ajutoarelor de stat încasate  necuvenit - potrivit prevederilor 

Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și com-

pletările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 731 din Legea nr. 500/2002 

privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 pentru punerea în acord a prevederilor cuprinse în art. 15 din Hotărârea Gu-

vernului nr. 1179/2014 cu cele ale anexelor nr. 1, 2, 4a și 4b este necesară 

înlocuirea sintagmei ”Cont trezorerie nr. ......., deschis la Direcția Trezorerie 

și Contabilitate Publică .........”  cu sintagma: ”Cont bancar nr. ……….., 

deschis la instituția financiar bancară……” 

 

Proiecte de acte normative—in dezabatere pe site-ul MADR 
 

HOTARARE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 

682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43 /2013 privind 

unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea fermelor de familie şi 

facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, precum și pentru modi-

ficarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1619/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodolgice de aplicare a dispozițiilor cap. VIII ”Măsuri pentru 

facilitarea accesului la finanțarea acordată beneficiarilor din sectorul agri-

col și alimentar” din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 

autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, 

susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia 

Europeană și Fondul Monetar Internațional, publicată în Monitorul Oficial 

al României, partea I nr. 6 din 5 Ianuarie 2010, cu modificările și comple-

tările ulterioare  

 

Actiuni si termene in perioada aprilie –mai 2017 

 
 25.04-15.05.2017—lansarea primei sesiuni  de depunere cereri de sprijin pentru 

accesarea ajutorului de stat  servicii de silvomediu , servicii climatice si 

conservare a padurilor—M. 15.1; 

2.05.2017—termen pentru depunerea cererii de plata pentru motorina utilizata in 

agricultura aferenta trim I—2017 

 

02.05.2017- termen pentru depunerea cererii pentru aceasta schema de ajutoare de 

adaptare exceptionala destinata producatorilor de lapte ; 

 

15.05.2017—ultima zi de depunere a cererii unice de plata, fara penalitati; 

 

31.05.2017—termen depunere cerere de acordare prima asigurare a culturilor infiin-

tate in toamna anului 2016; 

31.05.2017—termen limita de modificare a cererii unice de plata. 
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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 

Manager public:    Simona DOBRA 

 

Coordonator Centru Local Targu-Jiu –          Ilie POPESCU 

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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