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Campania de depunere a cererilor unice de plata aferenta anului 2017 

APIA - Centrul judetean Gorj informează că până la acest moment au fost depuse, în 

cadrul Campaniei de primire a cererilor unice de plată în anul 2017, un număr de 5431 

cereri, pentru o suprafaţă de 14.906,07 hectare, reprezentand 30% fata de cererile 

depuse in anul 2016, respectiv 82,56% fata de cererile programate pentru aceasta 

perioda...pag.2 

 

Schemele de plăţi care pot fi solicitate prin cererea unica de plata in anul 2017 

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

bugetul naţional în cadrul schemelor de plată/măsuri de sprijin/ ajutor descrise in pagi-

nile 2-5. 

 

Autorizarea la plata a cererilor din Campania 2016  

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj) 

informează că pana la 31 martie 2017, va finaliza autorizarea la plata a fermierilor din 

campania 2016. La data 27.03.2017, erau autorizati la plata un numar de 17.839 fermieri, 

reprezentand 97,40% din numarul total al fermierilor care au depus cereri unice in 

campania 2016.... Pag. 5 

 

INFORMARE  privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe terenurile 

agricole 

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil măsurilor de mediu şi climă, precum 

şi în urma lansării campaniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2017, 

MADR urmăreşte o intensificare a acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor de ter-

enuri agricole situate în zonele eligibile pentru măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la posibilitatea 

deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibilitate şi la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor angaja-

mente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămintelor 

şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea minimă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la nivelul 

plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament...pag. 5-7 

 

Sprijinul pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite  poate fi solicitat până la 31 martie 2017 

APIA reamintește fermierilor că până la 31 martie, deţinătorii de teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor 

de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în 

dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de 

suprafeţe împădurite” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 2020.... pag. 7 

 

01.03.2017-31.08.2017 -  vizarea carnetelor de rentier agricol 

In perioada 01 martie - 31 august (în zilele lucrătoare), rentierii agricoli trebuie să se prezinte, personal ori prin 

mandatar/curator/tutore, la oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei 

aferente anului 2016, a carnetelor de rentier agricol. ...pag. 7-8 

 

Modificare  condiții încheiere convenții intre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării 

de către acestea a activităților curente ale beneficiarilor plăților  APIA 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează toți fermierii că în data de 3 martie 2017 a fost 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 160, Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 50/2017 de 

modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea condițiilor în care se 

vor încheia convențiile dintre instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea finanțării de către acestea a 

activităților curente ale beneficiarilor plăților derulate de instituția noastră în baza adeverințelor eliberate. ..pag.8  
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Campania de depunere a cererilor unice de plata aferenta 

anului 2017 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) - 

Centrul judetean Gorj informează că până la acest 

moment au fost depuse, în cadrul Campaniei de primire 

a cererilor unice de plată în anul 2017, un număr de 5431 

cereri, pentru o suprafaţă de 14.906,07 hectare, 

reprezentand  30% din totalul cererilor depuse in anul 2016, 

respectiv 82,56% fata de cererile programate pentru aceasta 

perioada. 

Reamintim că în conformitate cu art. 1 lit. a) din Ordinul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) nr. 

18/03.02.2017 privind stabilirea modalităţii de coordonare a 

implementării schemelor de plăţi directe şi a Ajutoarelor 

Naţionale Tranzitorii care se aplică în agricultură, la nivelul 

MADR şi al APIA, cererile unice de plată se depun în 

intervalul 1 martie – 15 mai 2017.  

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de 

Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, 

prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

 

Schemele de plăţi care pot fi solicitate prin cererea 

unica de plata in anul 2017 

 

  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) in sector vegetal si 

zootehnic: 

7. Sprijinul cuplat—sector vegetal si zoothenic; 

8. Masuri compensatorii de dezvoltare rurala:  

 Măsura 10 Agro-mediu și climă 

 Măsura 11 Agricultura ecologică 

 Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă 

cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice 

 Măsura 214 Plăți de Agromediu – continuarea 

vechilor angajamente 

 

Schema de plata unica pe suprafata 

  

  Schema de plata unica pe suprafata presupune acordarea 

unei plati unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, de-

cuplata total de productie. 

   Cuantumul platii unice pe suprafata se calculeaza prin 

impartirea plafonului anual alocat schemei la numarul total 

de hectare eligibile declarate la nivel national in anul respec-

tiv. 

   Plafonul anual alocat schemei se stabileste prin scaderea 

din plafonul national anual prevazut in anexa II la Regula-

mentul (UE) nr. 1.307/2013 a plafoanelor stabilite pentru 

platile prevazute la art. 1 alin. (2) lit. b)-e), potrivit prevede-

rilor art. 36 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013. 

   Cuantumul platii unice pe suprafata se stabileste anual prin 

hotarare a Guvernului. Pentru anul 2016 cuantumul platii 

SAPS a fost stabilit la nivelul sumei de 96.88 euro/ha.  

 

 Plata redistributiva 

  

Plata redistributiva reprezinta o plata anuala destinata 

fermierilor care au dreptul la plata unica pe suprafata si se 

acorda gradual pentru primele 30 de ha ale exploatatiei agri-

c o l e ,  i n d i f e r e n t  d e  s u p r a f a t a  a c e s t e i a . 

  Pentru finantarea platii redistributive se utilizeaza un pro-

cent minim de 5% din plafonul national anual prevazut in 

anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013. 

   Cuantumul platii redistributive si intervalele de suprafata 

pentru care se acorda aceasta plata se stabilesc anual prin 

hotarare a Guvernului. 

Nu beneficiaza de plata redistributiva fermierii care si-au 

fragmentat exploatatiile dupa 18 octombrie 2011 doar in 

scopul de a beneficia de plata redistributiva si nici fermierii 

ale caror exploatatii sunt rezultatul fragmentarii respective. 

Pentru anul 2016 cuantumul plăţii redistributive  a fost 

stabilit pentru nivelul I la 5 Euro/ha pentru exploataţiile 

cuprinse între 1 – 5 ha şi de 48.85 Euro/ha, pentru nivelul 

II, adica cele cuprinse între 6 – 30 ha. 



 

 Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si 

mediu 

  

 Fermierii care au dreptul la plata unica pe suprafata aplica 

in mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile urmatoare-

le practici agricole benefice pentru clima si mediu: 

   a)diversificarea culturilor; 

   b)mentinerea pajistilor permanente existente; 

   c)prezenta unei zone de interes ecologic pe suprafata agri-

cola. 

   Plata pentru practici agricole benefice pentru clima si me-

diu, denumita in continuare plata pentru inverzire sau de 

ecologizare, se acorda fermierilor care aplica practicile ante-

mentionate, in functie de specificul exploatatiei si/sau de 

structura culturilor. 

   Fermierii care practica sistemul de agricultura ecologica si 

detin un document justificativ emis de un organism de ins-

pectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si 

Dezvoltarii Rurale potrivit prevederilor art. 29 alin. (1) din 

Regulamentul (CE) 834/2007 privind productia ecologica si 

etichetarea produselor ecologice, precum si de abrogare a 

Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91 beneficiaza implicit de 

plata prevazuta la alin. (1) pentru suprafetele in conversie 

sau certificate ale exploatatiei, utilizate pentru productia 

ecologica. 

   Fermierii care au intreaga exploatatie ocupata cu culturi 

permanente beneficiaza implicit de plata pentru inverzire. 

   Fermierii ale caror exploatatii se afla integral sau partial in 

zone care fac obiectul Legii apelor nr. 107/1996, cu modifi-

carile si completarile ulterioare, si Ordonantei de urgenta a 

Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale pro-

tejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, au 

dreptul la plata mentionata in prezentul capitol, cu conditia 

sa aplice practicile mentionate in prezentul capitol, in masu-

ra in care practicile respective sunt compatibile, in exploata-

tia in cauza, cu obiectivele actelor normative mentionate. 

   In vederea finantarii platii pentru inverzire se utilizeaza 

30% din plafonul national anual prevazut in anexa II la Re-

gulamentul (UE) nr. 1.307/2013. 

   Cuantumul platii pentru inverzire pe hectarul eligibil se 

calculeaza anual prin impartirea plafonului stabilit potrivit 

prevederilor alin. (6) la numarul total de hectare eligibile. 

Acest cuantum se stabileste anual prin hotarare de guvern.    

Pentru  anul 2016, cuantumul plăti de înverziere sau 

ecologizare, a fost stabilit la nivelul sumei de 57.37 

Euro/ha. 

 

Diversificarea culturilor consta in existenta mai multor 

culturi pe terenul arabil, in functie de suprafata, dupa cum 

urmeaza: 

   a)cel putin doua culturi diferite pe suprafetele cuprinse 

intre 10 ha si 30 ha, iar cultura preponderenta sa acopere 

m a x i m u m  7 5 %  d i n  t e r e n u l  a r a b i l ; 

   b)cel putin trei culturi diferite pe suprafetele de peste 30 

ha, iar cultura preponderenta sa acopere maximum 75% din 

terenul arabil, respectiv doua culturi preponderente sa aco-

pere impreuna maximum 95% din terenul arabil; 

   c)prin exceptie de la prevederile lit. a) si b) in cazul in care 

suprafata de teren arabil este cultivata in proportie de peste 

75% cu iarba ori cu alte plante erbacee sau este parloaga, 

cultura preponderenta de pe restul suprafetei arabile trebuie 

sa ocupe maximum 75% din terenul arabil ramas. 

   Sunt asimilate urmatoarele: 

   a) o cultura a oricaruia dintre genurile definite in clasifica-

rea botanica a culturilor; 

   b)un teren lasat parloaga; 

   c)iarba sau alte plante furajere erbacee; 

   d)culturile de toamna si cele de primavara sunt considerate 

culturi distincte, chiar daca apartin aceluiasi gen. 

   Sunt exceptate de la diversificarea culturilor exploatatiile, 

in cazul in care: 

   a)intreaga suprafata este acoperita cu culturi aflate sub apa 

o mare parte a ciclului de productie; 

   b)peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru produc-

tia de iarba sau alte furaje erbacee, este teren lasat parloaga 

sau face obiectul unei combinatii intre aceste utilizari, cu 

conditia ca suprafata arabila care nu face obiectul acestor 

utilizari sa fie de maximum 30 ha; 

   c)peste 75% din suprafata agricola eligibila este pajiste 

permanenta, este utilizata pentru productia de iarba sau alte 

furaje erbacee ori pentru culturi aflate sub apa o mare parte a 

ciclului de cultura sau face obiectul unei combinatii intre 

aceste utilizari, cu conditia ca suprafata arabila care nu face 

obiectul acestor utilizari sa fie de maximum 30 ha; 

   d)peste 50% din suprafata arabila declarata in anul de ce-

rere curent nu a fost declarata de fermier in cererea sa unica 

de plata din anul anterior si in cazul in care, pe baza unei 

comparatii geospatiale a parcelelor solicitate in cererea uni-

ca de plata din anul curent, se constata ca intregul teren ara-

bil este cultivat cu o cultura diferita fata de cea din anul ca-

lendaristic anterior. 

 

  Mentinerea pajistilor permanente existente implica: 

   a)interdictia de a converti/ara suprafetele de pajisti perma-

nente situate in ariile naturale protejate desemnate potrivit 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 

57/2007 , aprobata cu modificari si completari prin Legea 

nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

   b)proportia dintre suprafata totala cu pajisti permanente si 

suprafata agricola totala declarate la APIA nu trebuie sa 

scada cu mai mult de 5% fata de proportia de referinta stabi-

lita in anul 2015; 

   c)in cazul in care proportia de referinta a scazut cu peste 

5% la nivel national, se instituie obligatii la nivel de exploa-

tatie de a reconverti terenul in pajisti permanente pentru acei 

fermieri care au la dispozitie teren care a fost convertit din 

teren cu pajisti permanente in teren pentru alte utilizari intr-

o perioada din trecut, asa cum este prevazut in art. 44 din 

Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 

martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 

1.307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de 

stabilire a unor norme privind platile directe acordate fer-

mierilor prin scheme de sprijin in cadrul politicii agricole 

comune si de modificare a anexei X la regulamentul mentio-

nat, denumit in continuare Regulamentul (UE) nr. 639/2014. 

Aceasta prevedere nu se aplica in cazul in care scaderea cu 

peste 5% provine din impadurire, cu conditia ca impadurirea 

sa fie compatibila cu mediul si sa nu includa plantatiile de 

specii forestiere cu ciclu de productie scurt, de brazi de Cra-

ciun sau de arbori cu crestere rapida pentru productia de 

energie. 
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Fermierii in ale caror exploatatii terenul arabil este mai ma-

re de 15 ha se asigura ca, incepand cu anul de cerere 2015, 

minimum 5% din terenul arabil declarat includ una sau 

mai multe dintre zonele de interes ecologic de mai jos: 

   a)terase; 

   b)elemente de peisaj - garduri vii/fasii impadurite; arbori 

izolati, arbori in grup/palcuri arbustive din zona de campie 

sau arbori in aliniament; margini de camp; iazuri; rigole; 

   c)zone tampon situate pe marginea apelor curgatoare sau 

statatoare; 

   d)zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de productie; 

   e)terenuri agricole impadurite; 

   f)zone cu strat vegetal; 

   g)zone cu culturi fixatoare de azot. 

   Procentajul mentionat la se poate majora in temeiul 

unui act legislativ al Parlamentului European si al Consi-

liului Uniunii Europene si va fi prevazut prin ordin al mi-

nistrului agriculturii si dezvoltarii rurale. 

    

 Schema pentru tinerii fermieri 

  

   Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei 

plati anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unica pe 

suprafata si se incadreaza in prevederile art. 7 alin. (1). 

   Tineri fermieri inseamna acele persoane fizice care: 

   a)se stabilesc pentru prima data intr-o exploatatie agricola 

drept conducatori sefi ai exploatatiei sau care s-au stabilit deja 

in unul dintre cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei 

cereri in cadrul schemei de plata unica pe suprafata; si 

   b)au cel mult varsta de 40 de ani in anul depunerii cererii 

mentionate la lit. a). 

   Plata pentru tinerii fermieri se acorda fiecarui fermier pentru 

o perioada de maximum cinci ani. Din perioada respectiva se 

scade numarul de ani care au trecut intre instalarea prevazuta 

si prima depunere a cererii de plata pentru tinerii fermieri. 

   Persoanele juridice solicitante ale platii unice pe suprafata, 

indiferent de forma de organizare a acestora, primesc plata in 

cadrul schemei pentru tinerii fermieri daca respecta urmatoa-

rele conditii: 

a)sunt controlate efectiv din punctul de vedere al deciziilor de 

gestionare, al beneficiilor si al riscurilor financiare de cel pu-

tin un tanar fermier, in primul an cand persoana juridica depu-

ne cererea unica de plata in cadrul schemei pentru tinerii fer-

mieri, asa cum este prevazut in cap. 4 din Regulamentul (UE) 

nr. 639/2014; 

   b)tanarul fermier respecta conditiile prevazute la alin. (2). 

   Plata pentru tinerii fermieri este acordata unei persoane juri-

dice doar atat timp cat cel putin una dintre persoanele fizice 

care au exercitat controlul asupra persoanei juridice in primul 

an in care a depus cererea de plata in cadrul schemei, mentine 

controlul efectiv, in conditiile alin. (4). 

   In vederea finantarii platii pentru tinerii fermieri se utilizea-

za maximum 2% din plafonul national anual prevazut in 

anexa II la Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013. 

   Cuantumul platii pe hectar este de 25% din cuantumul pe 

hectar al platii unice pe suprafata, calculat potrivit prevederi-

lor art. 11 alin. (2), si se acorda pentru maximum 60 ha eligi-

bile, declarate de fermier. 

   Cuantumul platii pentru tinerii fermieri se stabileste anual 

prin hotarare a Guvernului. In anul 2016, cuantumum platii 

pentru tineri fermieri s-a stabilit la 22.87 Euro / ha. 

  Sprijinul cuplat 

  

Sprijinul cuplat se poate acorda sectoarelor si productiilor 

prevazute la art. 52 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 

1.307/2013, considerate importante din motive economice, 

sociale si de mediu si care sunt afectate de anumite dificultati. 

   Pentru a beneficia de sprijinul cuplat  fermierii trebuie sa 

respecte prevederile art. 6-8 din OUG 3/2015 cu modificarile 

si completarile ulterioare si conditiile specifice aprobate prin 

ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale. 

Pentru culturile sau plantatiile care se infiinteaza incepand 

cu anul 2016, fermierii trebuie sa faca dovada ca utilizeaza 

samanta si material saditor certificate oficial potrivit prevede-

rilor Legii nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, 

controlul si certificarea calitatii, comercializarea semintelor si 

a materialului saditor, precum si testarea si inregistrarea soiu-

rilor de plante, republicata, cu exceptia fermierilor participanti 

la schema simplificata pentru micii fermieri. 

 Plafonul alocat si cuantumul platii pe unitatea de masura, 

sectoarele si productiile la care se face referire , culturile, su-

prafetele, speciile si efectivele de animale se stabilesc prin 

hotarare a Guvernului, cu respectarea prevederilor titlului IV 

cap. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013. 

 In vederea finantarii sprijinului cuplat se utilizeaza maximum 

15% din plafonul national anual prevazut in anexa II la Regu-

lamentul (UE) nr. 1.307/2013, din care cel putin 2% este utili-

zat pentru a sprijini productia de culturi proteice. 

    In cazul in care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rura-

le intentioneaza sa ia decizia de a transfera fonduri intre ma-

surile de sprijin cuplat, informeaza fermierii cu privire la un 

posibil transfer inainte de data de deschidere a perioadei de 

depunere a cererilor, atat printr-un anunt care se posteaza pe 

site-ul institutiei - www.madr.ro, cat si prin ordin al ministru-

lui agriculturii si dezvoltarii rurale.     

 

Schema simplificata pentru micii fermieri 

 

    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.  

S-a inclus automat în schema simplificată pentru micii 

fermieri, fermierul care a depus o cerere unică de plată în anul 

2015, 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. 

   Prin exceptie de la prevederile anterioare, intrarea in 

schema simplificata pentru micii fermieri in perioada 2016-

2 0 1 9  s e  p o a t e  f a c e  p r i n  m o s t e n i r e . 

      Dupa cel putin un an de participare in schema, micii fer-

mieri pot opta sa treaca la schema simplificata pentru micii 

fermieri prevazuta la art. 19 alin. (1) lit. c) din Regulamentul 

(UE) nr. 1.305/2013, in conditiile stabilite prin masura 6, sub-

masura 6.5 din Programul National de Dezvoltare Rurala 

2014-2020. 
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 Ajutoarele nationale tranzitorii 

  

 Ajutoarele nationale tranzitorii, denumite in continuare 

ANT, reprezinta plati care se acorda fermierilor din sectoa-

rele care au beneficiat de plati nationale directe comple-

mentare in anul 2013. 

   Conditiile specifice de acordare a ANT sunt identice cu 

cele pentru acordarea platilor nationale directe complemen-

tare aferente anului 2013. 

   Plafonul alocat ANT in sectoarele vegetal si zootehnic, 

precum si cuantumul acestor plati se stabilesc anual prin 

hotarare a Guvernului. Pentru anul 2016, cuantumul ANT1 

este de  17.72 euro/ha, cuantumul ANT B bovine 92,4508, 

euro/cap, ANTC/O caprine ovine cuantum = 5.5957 eu-

ro/cap.  

 

          Transferul de exploatatie 

  

Daca o exploatatie este transferata integral de la un benefi-

ciar la altul dupa depunerea unei cereri de plata si inainte sa 

fi fost indeplinite toate conditiile de acordare a platii, ce-

dentului nu i se acorda niciun ajutor sau sprijin pentru ex-

ploatatia transferata. 

   Ajutorul solicitat sau plata solicitata de cedent se acorda 

cesionarului, cu respectarea urmatoarelor conditii: 

   a)in termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea 

transferului de exploatatie, cesionarul notifica 

APIA asupra transferului si solicita plata aju-

t o r u l u i  s i / s a u  a  s p r i j i n u l u i ; 

   b)cesionarul furnizeaza toate documentele 

justificative solicitate de APIA referitoare la 

t r a n s f e r u l  d e  e x p l o a t a t i e ; 

   c)sunt indeplinite toate conditiile pentru 

acordarea ajutorului si/sau a sprijinului in 

ceea ce priveste exploatatia transferata. 

   Dupa momentul in care cesionarul a infor-

mat APIA si a solicitat plata ajutorului si/sau 

a sprijinului potrivit prevederilor alin. (2) lit. 

a): 

a)toate drepturile si obligatiile cedentului 

care decurg din raportul juridic dintre cedent 

si APIA generat de cererea unica de plata 

s u n t  a t r i b u i t e  c e s i o n a r u l u i ; 

   b)toate actiunile necesare pentru acordarea 

ajutorului si/sau a sprijinului si toate declara-

tiile date de cedent inainte de transfer sunt 

atribuite cesionarului in scopul aplicarii nor-

melor relevante ale Uniunii; 

   c)exploatatia transferata este considerata o exploatatie 

separata pe durata anului de cerere in cauza. 

In cazul schemelor de sprijin cuplat sector zootehnic si/

sau ANT sector zootehnic, precum si al masurilor compen-

satorii de dezvoltare rurala 10 si 11 aplicabile pe terenurile 

agricole, prevazute in Programul National de Dezvoltare 

Rurala 2014-2020, se poate efectua si transferul unei/unor 

exploatatii cu cod ANSVSA si/sau parti ale exploatatiei ca 

unitate de productie, potrivit prevederilor art. 47 alin. (2) 

din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 

sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul euro-

pean agricol pentru dezvoltare rurala (FEADR) si de abro-

gare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului. 

Autorizarea la plata a fermierilor in Campaniei 2016  

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) informează că pana la 31 martie 2017, va 

finaliza autorizarea la plata a fermierilor din campania 

2016. 

La data publicarii Buletinului informativ, erau 

autorizati la plata un numar de 17.839 fermieri, 

reprezentand 97,40% din numarul total al fermierilor 

care au depus cereri unice in campania 2016. Sun in 

curs de autorizare un numar de 491 de fermieri, cu 

diferite erori de justificare si blocati pe unele criterii, 

ceea ce reprezinta 2,60% din numarul total al 

fermierilor. 

Incepand cu luna martie 2017 au fost autorizati la plata si 

femierii care au solicitat, în cadrul Campaniei 2016, 

ajutoare naționale tranzitorii (ANTZ) și sprijin cuplat (SCZ) 

în sectorul zootehnic. 

Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii şi cele pentru 

sprijinul cuplat în sectorul zootehnic, se acordă cu 

respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute de OUG 

nr.3/2015, cu modificările şi completările ulterioare şi a 

OMADR nr.619/2015 cu modificările şi completările 

ulterioare, iar plafaonele și cuantumurile per cap / tonă de 

lapte rezultate la nivel de număr de capete / cantităţi de 

lapte solicitate, sunt prezentate în tabelul de mai-jos: 

Plata ajutoarelor naţionale tranzitorii şi a sprijinului cuplat 

se efectuează în lei la un curs de schimb de 4,4537 lei pen-

tru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 

30 septembrie 2016. 

Autorizarea la plata, in avans, pe cele patru scheme de 

plata directe (SAPS, plata redistributiva, inverziere sau 

ecologizare si tanar fermier) din perioada 16.10—

30.11.2016, este urmatoarea: 
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Schema de plată Plafon Cantitate Cuantum 

  euro lei cap/tone euro lei 

ANTB – schema 
decuplată de producţie 

în sectorul carne 

108.985.582 485.389.087 1.178.850 92,4508 411,75 

ANTB – schema 
decuplată de producţie 

în sectorul lapte 

25.933.399 115.499.579 1.350.000 19,2099 85,56 

ANTOC – schema 
cuplată de producţie, 

speciile ovine/caprine 

54.690.076 243.573.191 9.773.604 5,5957 24,92 

SCZ – sprijin cuplat 
categoria bivoliţe de 

lapte 

1.400.000 6.235.180 7.497 186,7414 831,69 

SCZ – sprijin cuplat 
speciile ovine/caprine 28.000.000 124.703.600 1.034.487 27,0666 120,55 

SCZ – sprijin cuplat 
categoria taurine din 

rase de carne şi metişii 

acestora 

11.025.000 49.102.043 15.964 690,6164 3075,80 

SCZ – sprijin cuplat 
categoria vaci de lapte 81.499.674 362.975.098 111.205 732,8778 3264,02 

Fondul din care se 

efectueaza platile 

Suma autori-

zata 

Suma 
platita 

Total FEGA 35.243.601,87 35.203.314,28 

Total FEADR+BN1 8.991.123,77 6.872.635,12 

Total 44.234.725,64 42.075.949,40 



 

INFORMARE  

privind măsurile de mediu şi climă aplicate în anul 2017 pe 

terenurile agricole 

 

Începând cu anul 2007, România a beneficiat de sprijin în 

cadrul Politicii Agricole Comune (PAC) a UE pentru dezvol-

tarea rurală, cu scopul creşterii competitivităţii sectorului 

agro-alimentar şi forestier, diversificarea activităţilor în 

spaţiul rural şi scăderea dependenţei populaţiei de activităţile 

agricole, precum şi pentru îmbunătăţirea mediului şi a spaţiu-

lui rural. 

Astfel, în România a fost implementată începând cu anul 

2007 Măsura 211 – zona montană defavorizată, iar incepând 

cu anul 2008 au fost implementate Măsura 212 – zone defa-

vorizate (altele decât zona montană şi Măsura 214 – agro-

mediu. Prin aceste măsuri s-a asigurat atât compensarea utili-

zatorilor de terenuri agricole situate în zone unde activităţile 

agricole sunt afectate de condiţii naturale nefavorabile, dar şi 

compensarea pierderilor de venituri şi a cheltuielilor supli-

mentare înregistrate de fermierii care adoptă în mod voluntar 

practici agricole extensive, cu impact redus asupra mediului, 

în scopul menţinerii valorii de mediu ridicate a terenurilor 

agricole (protecţia biodiversităţii, protecţia apei, protecţia 

solului, reducerea emisiilor poluante şi adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice). Aceste măsuri au atras interesul fer-

mierilor români, în perioada 2008-2015 fiind efectuate plăţi în 

volum de cca. 3,47 mld. euro în cadrul angajamentelor 

încheiate în cadrul celor 3 măsuri, ceea ce reprezintă cca. 42% 

din întreaga alocare a PNDR 2007-2013 şi 98% din alocarea 

măsurilor Axei 2 care au fost adresate sectorului vegetal. 

Astfel, din datele extrase din bazele de date administrate de 

Agenţia de Plăţi si Interventie pentru Agricultura, ținând cont 

de precizările metodologice aduse de Cadrul Comun de Moni-

torizare şi Evaluare (CMEF) conform cărora angajamentele 

aplicate pe aceeaşi suprafaţă agricolă pot contriui la unul sau 

mai multe obiective stabilite pentru PNDR 2007-2013, rezultă 

că pe perioada anterioară de programare, plăţile acordate în 

cadrul măsurilor Axei 2 adresate terenurilor agricole au con-

tribuit la: 

 menținerea biodiversităţii – 6,073 mil. ha; 

 calitatea solului – 864 mii ha; 

 calitatea apei – 2,186 mil. ha; 

 evitarea izolării şi abandonării terenurilor – 6,014 mil. ha; 

 diminuarea schimbărilor climatice–1,431 mil. ha. 

Pentru perioada de programare 2014-2020, a fost pus un 

accent deosebit pe promovarea utilizării eficiente a resurselor, 

precum şi pe creșterea inteligentă, durabilă și favorabilă in-

cluziunii în agricultură și zonele rurale, în concordanță cu 

obiectivele stabilite prin Strategia Europa 2020. Unul din in-

strumentele puse la dispoziţia Statelor Membre pentru at-

ingerea acestor obiective este noul pachet de măsuri de me-

diu şi climă ale PNDR 2014-2020, adresate practicilor 

de agro-mediu şi climă (Măsura 10), agriculturii ecologice 

(Măsura 11) şi zonelor care se confruntă cu constrângeri 

naturale (Măsura 13), aceastea fiind implementate în 

România începând cu anul 2015. Alocările acestor măsuri 

sunt unele consistente, fermierii putând accesa angajamentele 

în cadrul cărora sunt diponibile sume de cca. 2,66 mld. euro 

(Măsura 10 – 1,071 mld. euro, Măsura 11 – 236,42 mil. euro, 

Măsura 13 – 1,355 mld. euro). 

În contextul definitivării cadrului legislativ aplicabil 

măsurilor de mediu şi climă, precum şi în urma lansării cam-

paniei de depunere a cererilor unice de plată pentru anul 2017, 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale urmăreşte o in-

tensificare a acţiunilor de informare a tuturor utilizatorilor 

de terenuri agricole situate în zonele eligibile pentru 

măsurile de mediu şi climă ale PNDR, cu privire la posibili-

tatea deschiderii unor angajamente, la condiţiile de eligibili-

tate şi la cerinţele specifice aplicabile în cadrul acestor anga-

jamente, la standardele aplicabile (eco-condiţionalitate – 

GAEC şi SMR, cerinţe minime privind utilizarea îngrăşămin-

telor şi substanţelor de protecţie a plantelor, activitatea min-

imă şi încadrarea în categoria fermierilor activi), dar şi la 

nivelul plăţilor acordate în cadrul fiecărui tip de angajament. 

Cu scopul asigurării tuturor informaţiilor necesare pentru con-

tinuarea angajamentelor deschise pe parcursul anilor prece-

denţi care se află în derulare în acest an, dar şi pentru asigu-

rarea sprijinului necesar pentru deschiderea unor noi angaja-

mente în anul 2017, la nivelul instituţiilor implicate în elabo-

rarea, implementarea şi promovarea măsurilor de mediu şi 

climă (Autoritatea de Management pentru PNDR, Agenţia 

pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură) au fost elaborate o serie 

de documente informative şi de ghidare, utile în accesarea 

şi implementarea cu succes a angajamentelor: 

 pliant informativ privind schemele / măsurile de plată 

pentru care se poate solicita sprijin prin cererea unică de 

plată în campania 2017, 

 pliant informativ privind completarea electronică a cererii 

unice de plată pentru anul 2017 folosind IPA Online, 

 pliant informativ privind normele de eco-condiţionalitate 

aplicabile în anul 2017, 

 afişe informative privind plățile compensatorii acordate 

în cadrul măsurilor de mediu și climă din PNDR 2014-

2020, 

 broşura informativă privind măsurile compensatorii de 

dezvoltare rurală (măsurile de mediu şi climă ale PNDR 

2014-2020) aplicabile pe terenuri agricole în anul 2017, 

 lista zonelor eligibile în cadrul măsurilor de mediu şi 

climă ale PNDR 2014-2020, 

 hărţile, la nivel judeţean şi regional, cu încadrarea unităţi-

lor administrativ-teritoriale în zonele eligibile în cadrul 

măsurilor de mediu şi climă ale PNDR 2014-2020, indi-

cănd arondarea acestora pe Centre Locale APIA, 

 Ghid informativ pentru beneficiarii măsurilor de mediu și 

climă ale PNDR 2014-2020, 

 Calendarele de aplicare a lucrărilor agricole pe pajişti 

permanente şi pe terenuri arabile, în corelare cu obliga-

ţiile prevăzute de angajamentele de agro-mediu şi climă 

prevăzute de pachetele Măsurii 10, 

 modelele de caiete de agro-mediu şi pentru agricultura 

ecologică, însoţite de instrucţiuni de completare, adresate 

beneficiarilor Măsurii 10 şi Măsurii 11 din PNDR 2014-

2020 

 broşura conţinând unele specii de plante care pot fi utili-

zate ca indicatori pentru pajiştile cu înaltă valoare natu-

rală (HNV) din România, 
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 Broşura conţinând speciile de plante utilizate ca indi-

catori de management (intensiv sau extensiv) al 

pajiștilor permanente cu înaltă valoare naturală 

(HNV) din Romania 

Informaţiile relevante privind condiţiile aplicabile 

măsurilor de mediu şi climă în anul 2017 se pot consulta 

la toate Centrele Locale şi Centrele Judeţene APIA, Ofi-

ciile Judeţene şi Centrele Regionale ale AFIR, la Compar-

timentele de Dezvoltare Rurală Judeţene şi la sediul Min-

isterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Aceste infor-

maţii sunt disponibile şi în mediul online: 

 p e  p a g i n i l e  w e b  a l e  M A D R 

(www.madr.ro, www.pndr.ro, www.rndr.ro), 

 pe site-ul AFIR (www.afir.info), 

 pe site-ul APIA (www.apia.org.ro). 

Pentru a aduce aceste informaţii cât mai aproape de 

fermieri, în perioada imediat următoare se va desfăşura o 

amplă campanie de distribuire a documentelor enumerate 

anterior la instituţii şi parteneri ai MADR care activează 

la nivel naţional, regional, judeţean sau local. 

În cadrul acestei campanii, MADR şi instituţiile respon-

sabile cu implementarea măsurilor de mediu şi climă 

(APIA şi AFIR) vor încerca prin informările postate pe 

site-urile proprii să prezinte informaţiile de detaliu privind 

modul de accesare şi condiţiile de implementare ale anga-

jamentelor, astfel încât să se asigure cele mai bune condi-

ţii pentru creşterea gradului de accesare al acestor măsuri, 

dar şi creşterea calităţii implementării ca rezultat al unei 

bune informări a beneficiarilor. 

 

În situația în care, la depunerea cererii unice de 

plată prin care doriţi să accesaţi măsurile de mediu şi 

climă ale PNDR 2014-2020, respectiv Măsura 10 – agro-

mediu și climă, Măsura 11 – agricultură ecologică, 

Măsura 13 – plăți petru zone care se confruntă cu con-

strângeri naturale sau cu alte constrângeri specific, şi 

întâmpinați dificultăți legate de: 

 obţinerea materialelor informative sau a informaţiilor 

necesare privind măsurile de sprijin disponibile; 

 obţinerea informaţiilor necesare pentru identificarea 

corectă a terenurilor agricole; 

 obţinerea informaţiilor necesare pentru completarea 

cererii unice de plată 

 completarea şi depunerea cererii unice de plată 

 obţinerea informaţiilor privind angajamentul dum-

neavoastră, 

vă rugăm să vă adresaţi Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale, trimiţând un mesaj la adresa de 

email sesizari.mediu@madr.ro. 

Pentru rezolvarea rapidă și eficientă a problemei dum-

neavoastră, vă rugăm să menționați în titlul e-mailului 

numărul dvs. de identificare în baza de date APIA (în 

format RO.........), iar în mesajul dvs. să furnizați 

informații detaliate referitoare la problema întâmpinată şi 

datele dvs. de contact (telefon, fax, adresă, etc.). ATEN-

ŢIE: Adresa de e-mail sesizări.mediu@madr.ro este 

monitorizată numai în perioada de depunere a cererilor 

unice de plată. Utilizarea acestei adrese de e-mail are ca 

scop urgentarea rezolvării problemelor întâmpinate de 

dvs. în procesul de completare şi depunere a cererii unice 

de plată, nefiind utilizată pentru preluarea solicitărilor 

informaţii de interes public  ori pentru a prelua petiţii. 

 

Sprijinul pentru prima împădurire şi crearea de 

suprafeţe împădurite  poate fi solicitat până la 31 martie 

2017 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) reamintește că până la 31 martie, deţinătorii de 

teren agricol şi neagricol pot accesa Schema de ajutor 

de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de 

suprafeţe împădurite”, în cadrul Măsurii 8 „Investiţii în 

dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea 

viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi 

crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014 - 2020. 

Această schemă de ajutor de stat este implementată de 

APIA, toate documentele necesare accesării fiind 

disponibile pe pagina de internet www.apia.org, la link-ul: 

http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1. 

În sprijinul potenţialilor beneficiari, Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a dezvoltat o 

aplicaţie electronică pentru depunerea online a Cererii 

de Finanţare, care poate fi accesată din butonul dedicat 

situat pe pagina de început a site-ului APIA şi este însoţită 

de instrucţiuni de utilizare. 

Selecția Cererilor se efectuează conform prevederilor 

Regulamentului de organizare și funcționare al procesului 

de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor 

aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale nr.362/2016, iar anunțarea rezultatelor 

selecției se va face prin notificarea beneficiarilor de către 

Centrele Județene APIA, ca urmare a publicării pe site-ul 

APIA a Raportului de selecție aprobat de către directorul 

general al DGDR – AM PNDR. 

La Centrul judetean Gorj al Agentiei de Plati si 

Interventie pentru Agricultura a fost depusa o singura 

cerere, pentru care s-a solicitat sprijin financiar pentru o 

suprafata de 1,84 ha. 

 

01.03.2017-31.08.2017 - vizarea carnetelor de rentier 

agricol 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) informează că în perioada 01 martie - 31 

august (în zilele lucrătoare) rentierii agricoli trebuie să 

se prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la 

oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al 

Municipiului Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente 

anului 2016, a carnetelor de rentier agricol.  

 

Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solici-

tantul (rentierul personal ori prin mandatar/curator/

tutore), trebuie să semneze o declaraţie pentru obţinerea 

vizei anuale, conform anexei care face parte integrantă din 

prezentele norme metodologice, însoţită de documente, pe 

baza cărora persoana desemnată de către Centrul judeţean 

al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, va verifica 

conformitatea documentelor originale cu copiile existente 
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la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe caz de boală 

va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comisia de 

expertiză medicală, respectiv de: 

1) carnetul de rentier agricol; 

2) actul de identitate al solicitantului; 

3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pen-

tru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Deci-

zia de la comisia de expertiză medicală se depune în copie; 

4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că 

solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în origi-

nal, numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carne-

tului de rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; 

5) contractul/contractele de arendare încheiat/

încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu respecta-

rea prevederilor Legii arendării nr. 16/1994*), cu modific-

ările şi completările ulterioare, sau încheiat/încheiate după 

data de 1 octombrie 2011, cu respectarea prevederilor Co-

dului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 

230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare 

a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Mo-

nitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 

2011; 

6) extras de cont pe numele rentierului agricol, des-

chis la oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. 

(extrasul se depune opţional) 

 

În cazul în care se constată că datele declarate de solici-

tanţi nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă via-

geră agricolă se suspendă până la data completării dosaru-

lui conform prevederilor legale în vigoare. 

 

Solicitanţii prezintă la oricare Centru judeţean al APIA, 

respectiv al Municipiului Bucureşti, documentele menţio-

nate mai sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va 

certifica copiile depuse. După certificare, originalele vor fi 

restituite solicitanţilor. 

 

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 

6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efec-

tuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 

noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta este 

datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar 

calculat de Banca Naţională a României din anul pentru 

care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament 

bancar. 

 

Renta viageră agricolă încetează la data decesului 

rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată 

acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moştenitorii 

săi, cu condiţia respectării prevederilor art.7 din Legea 

247/2005 Titlu XI, doar dacă, până la 31 august 2017, 

moştenitorii vor depune la oricare Centru judeţean al 

APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, carnetul de 

rentier al defunctului (obligatoriu), certificatul de deces 

(original şi copie), actul de succesiune (certificat de 

moştenitor sau certificat de calitate de moştenitor, certificat 

de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită 

cu formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), 

B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), 

împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă acordul 

celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei 

viagere agricole datorată rentierului (original), precum şi 

un extras de cont pe numele solicitantului. 

    La nivelul judetului Gorj, in 2017, sunt asteptati 

aproximativ 64 rentieri pentru obtinerea vizei. In anul 

2016, au fost vizate 64 carnete de rentieri agricoli, pentru o 

valoare de 78.737,53 lei (17.713,78 Euro) si pentru o 

suprafata totala de 222,99 ha. 

Pana la aceasta data au fost vizate un numar de 13 

carnete de rentier pentru o suprafata de 10,857 ha teren 

arendat si 46,299 teren instrainat, cu o valoare alocata de 

5.152,28 euro (23.138 lei) 

 

Modificare condiții încheiere convenții intre instituțiile 

financiar-bancare și nebancare și APIA, în vederea 

finanțării de către acestea a activităților curente ale 

beneficiarilor plăților  APIA 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) informează toți fermierii că în data de 3 martie 

2017 a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 160, 

Ordinului Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 

50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale nr.703/2013 pentru aprobarea 

condițiilor în care se vor încheia convențiile dintre 

instituțiile financiar-bancare și nebancare și APIA, în 

vederea finanțării de către acestea a activităților curente ale 

beneficiarilor plăților derulate de instituția noastră în baza 

adeverințelor eliberate. 

Prin acest ordin nivelul de dobândă aferentă acordării 

creditelor va fi de RON-ROBOR 6M+maxim 2%. 

În ce privește comisioanele practicate de instituțiile 

finanțatoare, APIA atrage atenția fermierilor care 

doresc să acceseze credite pentru finanțarea capitalului de 

lucru în vederea desfășurării activităților curente, să 

analizeze cu atenție sporită soluțiile de finanțare 

propuse de instituțiile financiar-bancare și nebancare în 

ceea ce privește costul acestora, astfel încât să aleagă 

modalitățile de finanțare care răspund cel mai bine 

necesităților proprii. 

 

Acte normative de interes 

 

OUG nr.22/16.03.2017 pentru modificarea și comple-

tarea OUG nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dez-

voltarea și susținerea fermelor de familie și facilitarea 

accesului la finanțare al fermierilor, pentru completarea 

art. 51 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor 

autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor 

publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acor-

durilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar 

Internațional, precum și pentru reglementarea statutului 

dobânzilor încasate de gestionari din plasarea în depozite 

bancare sau titluri de stat a sumelor rămase la dispoziția 

acestora după închiderea schemelor de garantare finanțate 

din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013, 

respectiv Programul operațional pentru pescuit 2007-2013, 

și încheierea convențiilor cu Ministerul Agriculturii și Dez-

voltării Rurale. M.Of. Nr. 202/23.03.2017. 
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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 

 

Pe site-ul MADR  http://www.madr.ro/transparenta-

decizionala/proiecte-de-acte-normative.html  se afla in con-

sultare publica urmatoarele proiecte de acte normative:  

 
1. ORDIN pentru aprobarea procedurii privind introducerea sau 

redarea în circuitul agricol a terenurilor agricole situate în 

extravilan.  

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoare-

lor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în secto-

rul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora 

pentru anul de plată 2016; 

3. ORDIN privind aprobarea sistemelor de sancțiuni pentru cer-

erile de plată depuse în anul 2016 de beneficiarii măsurii 215 

"Plăţi privind bunăstarea animalelor - pachetul a) – porcine și 

pachetul b) - păsări" din cadrul Programului National de Dez-

voltare Rurală 2007 – 201  

4. ORDIN privind aprobarea „Ghidului fermierului privind 

ecocondiționalitatea în anul 2017” ; 

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 

330/2014 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea 

normelor de venit utilizate la impunerea veniturilor din activi-

tăţi agricole;  

6. ORDIN din pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare 

al stupinelor şi stupilor ; 

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului naţional apicol 

pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi 

a valorii sprijinului financiar.  

 

 

Actiuni si termene in perioada martie –aprilie  2017 

 
 

31 martie 2017—plata integrala a schemelor de plati si masurilor de  

      sprijin,  campania 2016; 

 

31 martie 2017  - ultima zi de accesare a Schemei de ajutor de stat 
„Sprijin pentru prima împădurire  Masura 8.1. Impadurirea terenu-

rilor si crearea de suprafete impadurite; 

 

 din 03.04..2017  - planificarea fermierilor la depunerea cererilor unice 

        care solicita  cu scheme de plata directe in sectorul zootehnic; 

 

din 18.04..2017  - planificarea fermierilor la depunerea cererilor unice 

        care solicita  cu scheme de sprijin cuplat; 
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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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