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Plăți finale  - Campania 2014 
 
Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că, de la 
începutul acestui an şi până în prezent, a autorizat şi efectuat plăți totale către beneficiari în valoare de 
32.342.839,36 lei, ceea ce reprezintă 7,33 milioane de euro, având ca destinație principală cererile de plăți 
pe suprafață depuse de fermieri în campania 2014.  

 

27 februarie 2015— termen pentru depunerea cererilor de plată privind acordarea ajutorului de stat 
pentru motorina utilizată în agricultură  

APIA Gorj informează potenţialii beneficiari că până la 27 februarie 2015 se depun cererile de plată 
privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al anului 
2014. 

 

01 martie - 31 august 2015—perioada de vizare a carnetelor de rentier agricol 

Pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prezinte la 

Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în perioada 01 martie - 31 august 

2015 (în zilele lucrătoare), pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. 

 

Verificarea fermierilor privind respectarea Programului General de Control al  Cotei de Lapte 

In perioada ianuarie—februarie 2015, s-a desfășurat activitatea de control la fata locului în cadrul „Programului Ge-
neral de Control‖ al cotei de lapte pentru anii de cotă 2013/2014 și 2014/2015, conform Regulamentului CE nr. 
595/2004, la un număr de  81 fermieri deţinători de vaci de lapte. 

 

REGULI NOI PENTRU SUBVENTIILE ACORDATE DE APIA 

Propuneri legislative 

 http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html?start=10 

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 

aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea 

nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 

ORDIN pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 

Noutati legislative 

HOTĂRÂRE Nr. 78 din 4 februarie 2015  privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013  (M. Of. 124 / 18 .02. 
2015 
 

ORDIN Nr. 197 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul din activitati 
agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 privind  Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, 
pentru anul  fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferente acestuia ( M.Of.139/24.02.2015) 
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Plati finale  - Campania 2014 
 
De la începutul acestui an şi până în pre-

zent,Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj)  a autori-
zat şi efectuat plăți totale către beneficiari în valoare 
de 32.342.839,36 lei, ceea ce reprezintă 7,33 milioa-
ne de euro, având ca destinație principală cererile 
de plăți pe suprafață depuse de fermieri în campania 
2014.  

Astfel, în perioada 20.01 – 16.02.2015, a 

fost efectuată plata pentru circa 22.562 fermieri, în 

valoare de aproximativ 26 milioane de lei (5.879.317 

euro), reprezentând plata finală SAPS, având ca 

sursă de finanțare Fondul European de Garantare în 

Agricultură (FEGA). 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 863/2014 

privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului 

plăţilor directe unice pe suprafaţă, în sector vegetal, 

cuantumul plaţii SAPS - Campania 2014 este de 

156,89 euro/ha, la care se va aplica un coeficient de 

reducere liniară care va asigura încadrarea în plafo-

nul alocat de Comisia Europeană. 

Concomitent cu plata diferenței SAPS, 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) a efectuat plățile aferente 

Ajutoarelor Naționale Tranzitorii  

în sector vegetal pentru care s-

au depus cereri în cursul campa-

niei 2014, cuantumul pe hectar 

fiind reglementat prin Hotărârea 

de Guvern nr. 1.171/29.12.2014 

pentru aprobarea cuantumului 

ajutoarelor naționale tranzitorii în 

sectorul vegetal (ANT.1)  care se 

acordă pentru anul 2014, respec-

tiv echivalentul a 19,81 euro/ha. 

 Sumele totale plătite până la acest moment 

pentru Ajutoarele Naționale de Tranziție în sector 

vegetal – campania 2014, pentru un număr de 

17.048 fermieri, sunt în sumă de 1.362.361,72 lei 

( 289.248,77 euro). 

Reamintim că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA) a plătit în perioada 16.10 – 

30.11.2014, suma de 25.259.241,12 lei, reprezen-

tând plăți în avans (echivalentul a 69 euro/ha), afe-

rente Schemei de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) 

- Campania 2014 către un număr de 22.175 fermieri. 

În aceiaşi perioadă, Agenţia de Plăţi şi Inter-

venţie pentru Agricultură, a efectuat plata în avans, 

în cuantum de până la 74% din suma cuvenită, 

fermieriilor care au depus cereri de plată pe suprafa-

ţă, în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală - Campa-

nia 2014 respectiv masurile din Axa II din PNDR: 

  211‖Plăţi pentru zona montană defavoriza-

tă‖, 

  212 ―Plăţi pentru zone defavorizate – altele 

decât cele montane‖, 

  214 ―Plăţi pentru agromediu”, în conformita-

te cu Regulamentul UE nr. 65/2011 al Comi-

siei, de stabilire a normelor de punere în 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte 

punerea în aplicare a procedurilor de control 

şi a ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de 

sprijin pentru dezvoltare rurală. 

Plăţile au fost efectuate la cursul de schimb de 

4,4710 lei pentru un euro, stabilit de către Banca 

Centrală Europeană în data de 31 decembrie 2013 

şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 

seria C, nr. 1/01 din 04 ianuarie 2014. 

Pentru schemele de plăţi accesate de fermieri în 

campania 2014, au fost efectuate plăţi  în sumă de 

19.167.450 euro, respectiv 84.720.134,62 lei, ceea 

ce reprezintă  97,6% din cuantumul plătilor aferente 

campaniei 2014. 

 Situatia schemelor de plăţi derulate şi a sumelor  

efectiv decontate în Campania 2014, pe fonduri , se 

prezintă  astfel: 

În Sistemul de Administrare şi Control (IACS) gestio-

nat de Centrul judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj), mai sunt 

de autorizat la plată un număr de 24 fermieri aferenţi 

campaniei 2014, care se află în litigiu sau asupra 

cărora se desfăşoară activităţi de cercetare de către 

organele legal abilitate. 

Sumele autorizate la plată şi nechitate pe toate 

schemele de plăţi, respectiv 2.049.783,82 lei, vor fi 

alocate şi vor intra în conturile  fermierilor  în zilele 

următoare. 

Campania Fondul 

Suma autorizata 

pâna la data de 

16.02.2015 (lei) 

Suma plătită până la 

data de 16.02.2015 

(lei) 

Campania 

2014 

FEGA 52.072.197.38 51.253.189,30 

 FEADR      30.710.976,17 30.272.581,52 

BUGET  NAŢIONAL , 

contrib.  proprie 
2.370.402,20 1.601.167.28 

BUGET NAŢIONAL 1, 

din cofinanţare 
1.616.342,69 1.593.196,52 

Total plăti  aferente  campaniei  2014 86.769.918,44 84.720.134,62 
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27 februarie 2015— termen limina pentru depunerea 
cererilor de plată privind acordarea ajutorului de stat 
pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul 

IV al anului 2014. 

 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambur-
sare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza 
redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru 
motorina utilizată la efectuarea lucrărilor meca-
nizate în agricultură, a cărui valoare unitară, 

determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este 
de 1,7975 lei/litru. 

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile 
necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de 
vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vede-
rea efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimes-
trul IV al anului 2014, în sectoarele vegetal, zootehnic şi 
îmbunătăţiri funciare. 

Prevederile prezentei hotarari nu se aplica intre-
prinderilor  aflate in urmatoarele situatii: 

Sunt in dificultate financiară, definite în sensul Liniilor 

directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi re-
structurarea întreprinderilor aflate în dificultate, publicate 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 
1 octombrie 2004, respectiv întreprinderi ce constituie 
subiectul procedurilor de faliment, reorganizare judiciară 
sau lichidare; 

impotriva carora a fost emisa o decizie  de recu-

perare a unui ajutor de stat, dacă această decizie de recu-
perare nu a fost deja executată, conform prevederilor le-
gale în vigoare, precum şi ale art. 13 - 17 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2010 privind măsurile financiare pentru 
reglementarea ajutoarelor de stat acordate producătorilor 
agricoli, începând cu anul 2010, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulte-
rioare 

Cererile de plată cuprind informaţii cu privire la supra-
feţele de teren, inclusiv pe structura de culturi şi/sau pe 
efectivele de animale/păsări/albine/viermi de mătase, pe 
care le exploatează solicitantul şi/sau pe lucrările de îm-
bunătăţiri funciare pe care acesta le-a executat pe perioa-
da de aplicare a schemei de ajutor de stat şi se depun 
însoţite de o situaţie centralizatoare privind cantităţile de 
motorină utilizate la lucrările mecanizate din agricultură 
aferente trimestrului IV al anului 2014 şi de documentele 
fiscale de vânzare emise de furnizori pe numele beneficia-
rilor pentru cantităţile de motorină achiziţionate. 

Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare 
se efectuează până la data de 30 iunie 2015, în limita 
bugetului anual aprobat. Suma totală alocată schemei 
de ajutor de stat  la nivel naţional este de 162.673,75 
mii lei. 

Cantitatea totală de motorină pentru care se 
acordă ajutor de stat sub formă de rambursare este de 
90.500.000 litri. Cantităţile maxime de motorină utilizată în 
agricultură în trimestrul IV al anului 2014, defalcate pe 
structura de culturi şi/sau pe efectivele de animale/păsări/
albine/viermi de mătase şi/sau pe lucrările de îmbunătăţiri 
funciare, pentru care se acordă ajutor de stat sub formă 
de rambursare, sunt prevăzute în anexa la HG nr. 1108 
din 12 decembrie 2014.  

În cazul în care cantităţile de motorină pentru care 

se solicită plăţi în cadrul schemei de ajutor de stat 
depăşesc cantităţile prevăzute în anexă, cuantumul 
plăţilor se reduce proporţional. 

Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevă-
zute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii 
asumate în vederea obţinerii finanţării, determină aplica-
rea măsurilor necesare în vederea recuperării ajutoarelor 
de stat, potrivit prevederilor art. 13 - 17 din Ordonanţa 
Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi complet-
ări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare. 

Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate şi utili-
zate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost 
solicitate, sumele încasate prin înscrierea sau atestarea 
de către beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe do-
cumentele de decontare aferente ajutorului sau cu înc-
ălcarea în orice mod a prevederilor legale. Sumele repre-
zentând ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii 
ajutorului de stat, potrivit prevederilor art. 13 - 17 din Ordo-
nanţa Guvernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulte-
rioare. 

Pentru mai multe informaţii poate fi consultat ghi-
dul solicitantului, postat pe site-ul instituţiei: 
www.apia.org.ro, la secţiunea „Măsuri specifice‖ – 
subsecţinea „Măsuri de sprijin finanţțate de la bugetul de 
stat‖ sau accesând direct link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/
ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul
-national/ajutor-de-stat-pentru-motorina-utilizata-in-
agricultura. 

 

01 martie - 31 august 2015—perioada 

de vizare a carnetelor de rentier agricol 

 

Pentru a intra în posesia rentei viagere 

cuvenite pentru anul 2014, rentierii trebuie să se prez-

inte la Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură, în perioada 01 martie - 31 august 

2015 (în zilele lucrătoare), pentru vizarea carnetelor de 

rentier agricol. 

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate 

prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în 

baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorea-

scă definitivă şi irevocabilă. 

De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/

curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele 

documente: 

-  carnetul de rentier agricol; 

-  contractual / ele de arendare; 

-  actul de identitate în original al rentierului agricol/

mandatarului/curatorului/tutorelui; 

-  document coordonate bancare (opţional/

recomandat); 

- decizia de la comisia de expertiză medicală actuali-

zată (acolo unde este cazul),  pentru gradele de invalidi-

tate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevi-

zuibil), în original şi în copie. 

Renta viageră agricolă încetează la data decesului 

rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată 

acestuia în anul 2014 poate fi încasată de moştenitorii 

săi, doar dacă, până la 31 august 2015, moştenitorii vor 

http://www.apia.org.ro/


depune la oricare centru judeţean al APIA,  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. 

Prezenţa anuală a rentierilor la sediul Centrului 

judeţen ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în perioada  01 martie - 31 august 2015, 

pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o 

condiţie esenţială pentru a beneficia de renta cuvenită 

aferentă anului 2014. 

In judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi vizeze carnetul  un 

număr de 84 rentieri, pentru care s-a platit din bugetul 

national, in anul 2013, suma de  91.733 lei (20.800 

euro). 

 

Verificarea fermierilor privind respectarea 
Programului General de Control al  Cotei 

de Lapte 

 

In perioada ianuarie—februarie 2015 s-a 
desfasurat activitatea de control la fata locului in cadrul 
„Programului General de Control‖ al cotei de lapte pentru 
anii de cota 2013/2014 si 2014/2015, conform Regulamen-
tului CE nr. 595/2004 la un număr de  81 fermieri, deţinători 
de vaci de lapte, din localităţile:  Novaci, Baia de Fier, 
Polovragi, Bumbeşti - Piţic, Bengeşti - Ciocadia, Crasna, 
Muşeteşti, Bumbeşti – Jiu, Schela, Padeş, Tismana, 
Runcu, Stăneşti, Negomir, Prigoria, Săuleşti şi Scoarţa. 

Urmare a ordinelor de control emise din aplicația elec-
tronică „Sistemul cotelor de lapte‖ MQS a rezultat situația 
înregistrată sub nr.2402/24.02.2015 de repartizare a con-
troalelor pe localități, ani de cota si tipuri de rapoarte de 
control. 

Verificările anului anterior de cota, respectiv 1 aprilie 
2013 – 31 martie 2014, presupun controlul declarației anu-
ale a producătorilor ce dețin cota individuală de vânzări 
directe. 

Scopul controlului este de a verifica o serie de aspecte 
tehnice si procedurale privind : 

-  corelaţiile între vânzările directe si capacitatea de 
producție a fermierului pe întregul an de cota, 

- verificarea exactității declarației anuale depuse de 
fermier, 

-  completarea corecta a caietului fermierului, 

- estimarea consumului propriu si a hranei pentru ani-
male pe baza înregistrărilor fermierului privind cantitățile 
de lapte nevândute, 

- existenta echipamentului de muls si a echipamentu-
lui pentru stocarea si răcirea laptelui. 

Verificările anului de cota in curs, respectiv de la data 
de 1 aprilie 2014 pana la data controlului efectiv, presupun 
controlul producătorilor cu cota de vânzări directe sau cu 
cota de livrări în timpul anului de cota. 

Scopul controlului este verificarea îndeplinirii calității de 
producător cu cota de vânzări directe/cota de livrari; verifi-
carea compatibilității intre numărul de animale si cantitatea 
de lapte vânduta/cantitatea de lapte livrata la procesator; 
existenta documentelor de livrare primite de la cumpărător 
in cazul fermierilor cu cota de livrare. 

Pe întreg parcursul controlului la fata locului a existat o 
informare permanenta a fermierilor în ceea ce privește sis-
temul de administrare al cotei de lapte, liberalizarea pieței 
laptelui începând cu anul 2015, reținerea problemelor în-
tâmpinate de fermieri in activitatea de obtinere si valorifica-
re a laptelului si produselor din lapte, modificarile legislative 
in sectorul zootehnic in perioada 2015—2020, etc.  

Activitatea de verificare al cotei de lapte pentru anul in 
curs se va încheia după finalizarea  controlului pentru 
cumpărătorul S.C. Artego-SA Targu Jiu, in ceea ce priveşte 
controlul transportului laptelului la  sediul  lucrativ din Muni-
cipiul Tg-Jiu, Str. Ciocârlău, Judetul Gorj, pentru anul de 
cotă 2014/2015, prin care se va a urmării  îndeplinirea  
următoarele aspecte :  

-  traseul de colectare a laptelui; 
- metodele de preluare a laptelui şi prelevare a probe-

lor; 
- înregistrarea cantităţilor de lapte; 
-colectarea laptelui numai de la producătorii arondaţi ; 
- dacă vehiculul de colectare corespunde din punct de 

vedere al transportului  de lapte;  
Nu s-au întâmpinat dificultăți si abateri de la respecta-

rea  normelor legislative si procedurale. 

 

REGULI  NOI PENTRU SUBVENTIILE ACORDATE  

PRIN A.P.I.A. 

— Propuneri legislative 

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ pentru aprobarea 

schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în 

perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 

din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 

alte forme de asociere în agricultură 

http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html 

 

Proiectul de ordonanţă de urgență  reglementează 
schemele de plăţi, ca mecanisme de susţinere a produ-
cătorilor agricoli, respectiv schemele de plăți directe și 
ajutoarele naționale tranzitorii, care se aplică în agricultură 
în perioada 2015-2020.  

Actul normativ va abroga OUG 125/2006. 

Schemele de plăţi directe sunt următoarele: 

a) schema de plată unică pe suprafaţă; 

b) plata redistributivă; 

c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă, 
și mediu; 

d) plata pentru tinerii fermieri; 

e) schema de sprijin cuplat; 

f) schema simplificată pentru micii fermieri. 

Ajutoarele naționale tranzitorii – ANT se acordă în 
domeniul vegetal și zootehnic în limita prevederilor buge-
tare alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.  

Sprijinul financiar va fi acordat doar fermierilor activi, 
persoane fizice sau juridice sau grupuri de persoane fizice 
sau juridice care pot dovedi dreptul legal de a utiliza 
exploatația si care desfășoară în cadrul exploatației lor o 
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activitate agricolă - cultivă terenul și cresc animale, mențin 
prin tehnologii uzuale suprafața agricolă în condiții 
adecvate pentru pășunat sau cultivare sau efectuează 
activități minime pe suprafețele agricole menținute în mod 
obișnuit într-o stare adecvată pentru pășunat sau cultivare. 

 

Pentru a beneficia de plăţile directe prevăzute  in 
aceasta OUG, fermierii trebuie: 

a) să fie înregistrați în Registrul unic de identificare, 
administrat de APIA;  

b) să depună cerere unică de plată în termen; 

c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel 
puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 
0,3 ha, iar în cazul serelor, solariilor, viilor, livezilor, culturi-
lor de hamei, pepinierelor, arbuştilor fructiferi, suprafaţa 
parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha și/sau, 
după caz, să dețină un număr minim de animale, stabilit în 
conformitate cu prevederile art. 24 alin.(1). Prin excepție, 
pentru schema de sprijin cuplat pentru culturile de legume 
cultivate în sere și solarii prevazută la art. 1 alin. (2) lit. e) 
suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha;  

d)  Fermierii persoane fizice care în anul anterior anu-
lui depunerii cererii unice de plată au primit plăți directe de 
peste 5000 euro conform art. 1 alin. (2), trebuie să fie 
înregistrați la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, sau 
întreprinderi familiale conform OUG nr. 44/2008, sau ca 
persoane juridice;  

e) Fermierii persoane fizice care nu au depus cereri 
unice de plată în anul anterior depunerii cererii iar cuantu-
mul estimat al plății depășește plafonul de 5000 euro, tre-
buie să fie înregistrați la Oficiul Național al Registrului 
Comerțului ca persoane fizice autorizate, întreprinderi indi-
viduale, sau întreprinderi familiale conform OUG nr. 
44/2008, sau ca persoane juridice, până la data de 1 iulie a 
anului de depunere a cererii. Calculul estimativ al cuantu-
mului plății se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii 
și dezvoltării rurale;  

f) să declare toate parcelele agricole precum și zonele 
de interes ecologic care contribuie la aplicarea practicilor 
agricole benefice pentru climă și mediu;  

g) să declare la depunerea cererii unice de plată date-
le de identificare și de contact actualizate și să notifice 
APIA despre modificarea acestora în termen de 15 zile 
calendaristice de la modificare;   

h) persoanele juridice trebuie să notifice APIA în ter-
men de 15 zile calendaristice cu privire la modificările apă-
rute în înregistrările de la Oficiul Național al Registrului 
Comerțului privind: administratorul/administratorii, sediul 
social, obiectul de activitate;    

i) orice modificare a datelor declarate în cererea unică 
de plată și în documentele doveditoare survenită în perioa-
da cuprinsă între data depunerii cererii şi data acordării 
plăţii se comunică în termen de 15 zile calendaristice, în 
scris, la APIA;  

j) să înscrie, sub sancţiunea legii, date reale, complete 
şi perfect valabile în formularul de cerere unică de plată şi 
în documentele anexate acesteia privind lista suprafeţelor 
și/sau efectivele de animale; 

k) să fie de acord ca datele din formularul de cerere 
unică de plată să fie introduse în baza de date a Sistemului 
Integrat de Administrare și Control, procesate şi verificate 
în vederea calculării sumelor de plată şi transmise autorită-
ţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi 
de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677/2001  

pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea date-
lor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

l) să fie de acord ca datele personale, datele înscrise 
în cererea unică de plată despre suprafețele și animalele 
din exploatație să facă obiectul controalelor administrative 
încrucișate cu bazele de date ale altor autorități publice cu 
competențe în gestionarea acestor tipuri de date; 

m) să respecte normele de ecocondiționalitate stabilite 
prin legislația națională în baza prevederilor art. 93 și Ane-
xei II la Regulamentul 1306/2013, pe toată suprafaţa agri-
colă a exploataţiei;   

n) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau 
a modificărilor aduse acesteia, documentele necesare care 
dovedesc utilizarea legală a terenului agricol, inclusiv a 
terenurilor care conțin zone de interes ecologic, precum și 
a animalelor. Aceste documente trebuie să fie încheiate 
înaintea depunerii cererii unice de plată și trebuie să fie 
valabile cel puțin până la data de 1 decembrie a anului de 
cerere.  

o) să furnizeze toate informaţiile solicitate de APIA în 
termenele stabilite de aceasta; 

p) să permită efectuarea controalelor de către APIA 
sau de către alte  instituții  abilitate în acest sens; 

r) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, 
atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a parce-
lei/parcelelor învecinată/învecinate. În cazul în care sunt 
identificate neconformităţi, dacă limitele parcelelor utilizate 
în comun nu sunt marcate în teren, fermierii sunt 
sancționați proporțional în cazurile de neconformitate pri-
vind normele de ecocondiționalitate. 

s) să identifice, să declare, să delimiteze și să localize-
ze fără echivoc parcelele agricole în aplicația electronică 
GIS „IPA-ONLINE‖ pusă la dispoziție de către APIA şi să 
utilizeze datele cadastrale disponibile. Începând cu anul 
2018, identificarea şi delimitarea tuturor parcelelor agricole 
se face obligatoriu pe baza datelor cadastrale. 

Cererile unice de plată se depun până la data de 15 
mai a fiecărui an calendaristic la centrele APIA, şi se înre-
gistrează în Sistemul Integrat de Administrare şi Control. 
Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 15 
mai, în termen de 25 de zile calendaristicecu o reducere de 
1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul 
ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost de-
pusă până la data de 15 mai. 

Plăţile pe suprafață se acordă pentru suprafețele agri-
cole eligibile existente în stratul de referință din Sistemul 
de identificare a parcelelor agricole, gestionat de APIA, 
acesta constituind baza pentru procesul de control 
încrucișat. 

Schemele de plăţi prevăzute  se acordă pentru efecti-
vele de animale din categoriile bovine, bubaline, ovine și 
caprine, identificate și înregistrate în Sistemul Național de 
Identificare și Înregistrare al Animalelor. În cazul viermilor 
de mătase se aplică art. 1 alin.(2) lit. e). 

Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeţei 
parcelelor agricole, a culturilor agricole sau a numărului de 
animale poate fi depusă la APIA până la data limită de de-
punere a cererilor unice de plată. Solicitările depuse după 
această dată se vor soluţiona în cursul anului următor. So-
luţionarea modificărilor solicitate se va face numai după 
verificarea acestora efectuată de APIA. 

Documentele din care reiese utilizarea legală a terenu-
lui agricol şi deţinerea efectivelor de animale se stabilesc 
prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi se 
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prezintă, după caz, de către toți solicitanții la depunerea 
cererilor unice de plată. Suprafețele sau efectivele de ani-
male pentru care nu se prezintă aceste documente sunt 
neeligibile la plată. 

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea 
documentelor menţionate aparţine fermierului şi/sau autori-
tăţii care a emis/atestat aceste documente, după caz. 

Nu se acordă plăți directe nici unuia dintre solicitanţi, în 
cazurile în care se constată că terenul sau efectivele de 
animale fac obiectul cererilor a doi sau mai mulţi solicitanţi. 
La constatarea acestei situaţii, APIA va notifica solicitanţii, 
care au obligaţia să rezolve litigiul. Dacă litigiul nu se rezol-
vă în termen de 30 zile calendaristice de la primirea notifi-
cării, suprafața sau efectivele de animale supradeclarate 
nu sunt eligibile la plată în anul curent de cerere, cu 
excepția cazurilor în care litigiul este soluționat în instanță.  

Plățile directe se acordă cu condiția ca suprafaţa eligi-
bilă a exploataţiei pentru care sunt solicitate sau trebuie 
acordate plăţi unui fermier să fie de minim 1 ha sau 0,3 ha.  

În cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru 
pentru culturile de ciuperci și legume cultivate în sere și 
solarii, plățile se acordă cu condiția ca suprafaţa eligibilă a 
exploataţiei pentru care sunt solicitate sau trebuie acordate 
plăţi unui fermier să fie de minim 0,3 ha. 

In cazul fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru 
efectivele de animale și a căror suprafață eligibilă a 
exploatației se situează sub 1 ha sau 0,3 ha, plățile se 
acordă atunci când cuantumul total al plăţilor directe solici-
tate  de un fermier sau care  trebuie  acordate  unui  fermi-
er  este de minimum 200 euro. 

 

SCHEMA DE PLATĂ UNICĂ PE SUPRAFAŢĂ, con-

stă în acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil de-

clarat de fermier, plătibilă anual și decuplată de producție, 

cu respectarea conditiilor din Campania 2013. 

AJUTOARELE NAȚIONALE TRANZITORII, reprez-

intă plăti suplimentare care se acordă din bugetul național 

fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic care au 

beneficiat de plați naționale directe complementare în anul 

2013. Condițiile de acordare a ajutoarelor naționale tranzi-

torii sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea 

plăților aferente anului 2013 

PLATA REDISTRIBUTIVĂ reprezintă o plată anuală 

destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe 

suprafață. Plata redistributivă se adaugă plății unice , este 

plătibilă o dată pe an și este decuplată de producție. Nu 

beneficiază de plata redistributivă fermierii care au creat 

condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin, respectiv 

care și-au împărțit exploatațiile după 18 octombrie 2011 

doar în scopul de a beneficia de plata redistributivă, sau 

fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul împărțirii re-

spective. 

Plata redistributivă se acordă pentru primele 30 de ha, 

indiferent de mărimea exploatației și se alocă gradual, pe 

două nivele – pentru primele 5 ha și pentru restul de 25 ha. 

PLATA PENTRU PRACTICI AGRICOLE BENEFICE 

PENTRU CLIMĂ ŞI MEDIU (plata pentru în-

verzire/ecologizare) este o plată care se acordă fermier-

ilor eligibili pentru plata unică și care trebuie să aplice în 

mod obligatoriu pe hectarelele lor eligibile, începând cu 1 

ianuarie 2015, următoarele practice agricole benefice pen-

tru climă și mediu: 

 Diversificarea culturilor – presupune existența a 2 culturi 

diferite pe exploatațiile care dețin teren arabil între 10 și 

30 ha și existența a 3 culturi diferite pe exploatațiile care 

dețin peste 30 ha de teren arabil; exploatațiile care dețin 

teren arabil sub pragul de 10 ha se califică automat 

pentru această componentă a plății pentru înverzire; 

  Menţinerea pajiștilor permanente existente la nivel 

național; 

  Prezenţa unei zone de interes ecologic (Z.I.E) pe 

suprafața agricolă – se aplică exploatațiilor care dețin 

peste 15 ha teren arabil; fermierii trebuie să se asigure 

de faptul că cel puţin 5% din terenul arabil al 

exploatației este acoperit cu una sau mai multe dintre 

zonele de interes ecologic 

PLATA PENTRU TINERII FERMIERI presupune acor-

darea unei plăți anuale fermierilor eligibili pentru plata 

unică și care se califică pentru condițiile specifice acestei 

scheme: 

a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie ag-

ricolă ca şef de exploataţie sau care s-au stabilit deja în cei 

cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în cadrul 

schemei de plată unică pe suprafaţă,  

b) care nu au mai mult de 40 de ani în anul depunerii 

cererii de plată. 

 SCHEMA DE SPRIJIN CUPLAT se acorda 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 dificultății. 

Sectoare şi producții vizate: culturi proteice, legumino-

ase pentru boabe, cânepă, orez, semințe, hamei, sfeclă de 

zahăr, fructe și legume, lapte, carne de oaie și capră, 

carne de vită și mânzat, viermi de mătase. 

SCHEMA SIMPLIFICATA PENTRU MICII FERMIERI  

presupune acordarea unei plăți anuale fermierilor eligibili 

pentru plata unică, cu respectarea următoarelor reguli: 

 Fermierul primește un cuantum al plăților directe egal 

cu valoarea totală a plăților la care fermierul are drep-

tul în fiecare an (plata unică pe suprafață, ANT, plata 

redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata 

pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat), dar nu mai 

mult de 1250 euro; 

 Pe durata participării la schemă, micii fermieri: 

a) sunt exceptați de la utilizarea practicilor agricole bene-

fice pentru climă și mediu; 

b) nu li se aplică sancțiuni administrative pentru nerespec-

tarea normelor de ecocondiționalitate; 

c) păstrează pe cel puţin un număr de hectare eligibile 

care corespunde numărului de hectare eligibile de-

clarate în 2015. 

 

După cel puțin un an, fermierii pot opta să treacă la 

schema pentru micii fermieri din PNDR, schemă care 

prevede acordarea a 120% din nivelul plaților directe la 

care fermierul are dreptul, dacă acesta se angajează să 

transfere definitiv altui fermier întreaga lor exploatație. 
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Propunere legislativa  

pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea 

în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru      

fermieri în România 

 Normele privind ecoconditionalitatea sunt OBLIGATORII 

pentru: 

1. fermierii care solicita plati directe pe suprafata; 

2. beneficiarii primelor anuale in cadrul:  

 masurilor pentru impadurire si crearea de suprafete im-

padurite; 

 plati de agromediu si clima; 

 plati pentru conservarea resurselor genetice animale 

locale in pericol de abandon; 

 sprijin pentru conversia la metodele de agricultura ecolo-

gica; 

 sprijin pentru mentinerea practicilor de agricultura ecolo-

gica; 

 plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri natu-

rale sau cu alte constrangeri specifice si 

 plati pentru angajamente de silvomediu. 

3. fermierii care solicita sprijin pentru sectorul vitivinicol, 

precum si alte scheme si masuri de sprijin din fonduri 

europene sau din bugetul national pentru care se aplica 

normele de ecoconditionalitate in conformitate cu regle-

mentarile in vigoare. 

 

Normele privind ecoconditionalitatea (conform art. 93 si 

94, respectiv Anexei II din Regulamentul (UE) nr. 

1306/2013 al Parlamentului European si al Consiliului pri-

vind finantarea, gestionarea si monitorizarea Politicii Agrico-

le Comune si Anexei la Proiectul de Ordin MADR/MMSC/

ANSVSA pentru aprobarea Normelor privind ecoconditiona-

litatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fer-

mieri in Romania), aplicabile incepand cu 01.01.2015, 

includ: 

1. Cerintele legale in materie de gestionare (SMR) 

2. Standardele privind Bunele conditii agricole si de 

mediu ale terenurilor (GAEC), referitoare la urmatoa-

rele domenii:  

 Mediu, schimbari climatice si bune conditii ale terenuri-

lor; 

 Sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea 

plantelor; 

 Bunastarea animalelor. 

 

 CERINTE SI  CONDITII  STANDARDE PRIVIND                            

ECOCONDITIONALITATEA 

Mediu, schimbari climatice si bune conditii ale terenurilor 

Subiectul - Apa 

SMR 1 - Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati prove-

niti din surse agricole; 

GAEC 1 - Crearea/mentinerea zonelor tampon de-a lungul 

cursurilor de apa; 

GAEC 2 - Respectarea procedurilor de obtinere a autoriza-

tiilor, in cazul utilizarii apei pentru irigatii in agricultura; 

GAEC 3 - Protectia apelor subterane impotriva poluarii. 

 Subiectul - Sol si stoc de carbon 

GAEC 4 - Acoperirea minima a solului; 

GAEC 5 - Gestionarea minima a terenului care sa reflecte 

conditiile locale specifice pentru limitarea eroziunii; 

GAEC 6 - Mentinerea nivelului de materie organica din sol, 

inclusiv interdictia de a incendia miristile arabile. 

Subiectul - Biodiversitate 

SMR 2 - Conservarea pasarilor salbatice; 

SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale si a speciilor de 

fauna si flora salbatica. 

  

Subiectul - Peisaj, nivel minim de intretinere 

GAEC 7 - Pastrarea elementelor de peisaj, incluzand, unde 

este cazul, gardurile vii, iazurile, santurile, arborii in alinia-

ment, in palc sau izolati, precum si marginile campurilor si 

terasele, precum si interzicerea taierii gardurilor vii si a ar-

borilor in perioada de reproducere si crestere a pasarilor, 

luand masuri pentru a preveni instalarea speciilor de plante 

invazive. 

 Sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plan-

telor 

Subiectul - Siguranta alimentara 

SMR 4 - Principii si a cerinte generale ale legislatiei alimen-

tare si proceduri in domeniul sigurantei produselor ali-

mentare; 

SMR 5 - Interzicerea utilizarii anumitor substante cu efect 

hormonal sau tireostatic si a substantelor betaagoniste 

in cresterea animalelor. 

 

Subiectul - Identificarea si inregistrarea animalelor 

SMR 6 - Identificarea si inregistrarea suinelor; 

SMR 7 - Identificarea si inregistrarea bovinelor; 

SMR 8 - Identificarea si inregistrarea animalelor din speciile 

ovina si caprina. 

 

 Subiectul - Bolile animalelor 

SMR 9 - Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme 

de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST). 

  
Subiectul - Produse de protectie a plantelor 

SMR 10 - Introducerea pe piata a produselor de protectie a 

plantelor. 

Bunastarea animalelor 

SMR 11 - Norme minime privind protectia viteilor; 

SMR 12 - Norme minime de protectie a porcinelor; 

SMR 13 - Protectia animalelor de ferma. 

 

 APIA şi AFIR sunt responsabile de implementarea nor-

melor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi 

măsurilor de sprijin prevăzute la art. 3 alin. (1), în raport cu 

domeniul de competenţă.  

APIA este autoritatea responsabilă de coordonarea 

activităţii de control privind respectarea normelor de eco-

condiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin 

pentru fermieri.  

ANSVSA are obligaţia de a raporta către APIA toate 
neconformităţile în materie de ecocondiţionalitate constatate 
în timpul acţiunilor de inspecţie şi control, atât în cadrul 
eşantionului de control şi supracontrol pentru ecocondiţio-
nalitate cât şi în afara acestuia, în structura de date agreată 
în acordul de delegare.  

Nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitatea, 
ca urmare a unei acţiuni sau a unei omisiuni direct imputabi-
le fermierului care a solicitat plăţi în cadrul schemelor şi 
măsurilor de sprijin menţionate în anul calendaristic în 
cauză, conduce la aplicarea sancţiunilor administrative, 
conform prevederilor art. 91 din Regulamentul (UE) nr. 
1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu 
excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excep-
ţionale prevăzute de regulamentul menţionat.  
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

Informarea fermierilor cu privire la normele de ecocondiţionalitate 
intră în responsabilitatea următoarelor instituţii: APIA, AFIR, ANF, ANS-
VSA, Direcţiile pentru Agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, 
Camerele pentru agricultură judeţene, precum şi alte structuri cu atribuţii 
de informare şi consultanţă agricolă din subordinea Ministerului Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale. 

 

Noutati legislative 
 

HOTĂRÂRE Nr. 78 din 4 februarie 2015  privind modificarea şi com-
pletarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Or-
donanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modifi-
carea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Ho-
tărârea Guvernului nr. 1.064/2013  (M.Of. Nr. 124 din 18 februarie 2015) 
Printe modificarile / completarile aduse  de actul normativ : 

 Abroga articolul ce definea utilizatorul pajistii permanente; 

 Defineste activitatea agricola care se desfasoara pe pajistile perma-

nente; 

 Reglementeaza obligatia de a avea cadastru pentru pajistile perma-

nente identificate; 

 Reglementeaza constituirea unui grup de lucru la nivel judetean care 

intocmeste  modelul de proiect de amenajament pastoral; 

 Stabileste obligatia consiliului local de a realiza procedura distribuirii 

extraselor din proiectul de amenajament aprobat catre toti proprietarii 

sau utilizatorii de pajisti din UAT-ul respectiv; 

 Reduce elementele minim obligatorii de introdus in planul de  amena-

jament pastoral,  

 Stabileste lucrari  de intretinere a pajistilor minim obligatorii . 

 

ORDIN Nr. 197 privind Procedura de anulare a impozitului pe venitul 
din activitati agricole datorat potrivit art. 74 din Legea nr. 571/2003 
privind  Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pen-
tru anul  fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii aferen-
te acestuia ( M.Of.139/24.02.2015) 
 

Contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asoci-
ere beneficiaza de anularea impozitului pe venitul din activitati agricole 
datorat pentru anul fiscal 2013, precum si a obligatiilor fiscale accesorii 
aferente acestuia, proportional cu gradul de calamitate al productiei agri-
cole, daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii: 
 a) impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit; 
   b) pentru productia agricola nu au fost incheiate polite de asigurare; 
   c) productia a fost calamitata in proportie de peste 30% din totalul 
productiei aferente fiecarei grupe de produse vegetale sau animale. 
 

Termene /actiuni februarie —martie 2015 

 

27.02.2015—depunere cereri  de plată privind acordarea ajutorului de stat 

pentru motorina utilizată în agricultură în trimestrul IV al 

anului 2014; 

28.02.2015—finalizarea autorizării și plății efective pe suprafață din cam-

pania 2014; 

Incepand cu 01.03.2015— vizarea carnetelor rentier agricol campania 

2014; 

Martie 2015— plata ajutoarelor naționale tranzitorii in sector animalier 

pentru bovine/ovine/caprine; 

Incepand cu 16 martie 2015 –cel mai probabil, demararea campaniei de 

depunere a cererilor unice de plata pentru anul 2015. 
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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.3,  

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, 

0253/231.086, 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:                          

Simona ROSCA  

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 -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons.  Maria  SEMENESCU   

Programul de lucru :   luni – vineri: 8.00 – 16.00 

Programul de audiente  

Marti, 10.00-12.00 – director executiv; 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adj. 

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

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

mailto:apia.gorj@apia.org.ro
http://www.apiagorj.ro
mailto:targujiu.gorj@apia.org.ro
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