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                                      Activitatea APIA Gorj in lunile  MAI  - IUNIE 2015  

 

Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015 . 

Documente necesare 

 

Campania de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2015 este în derulare, cererile 
unice putându-se depune până la data de 15 iunie 2015, fără penalizări. La data apariției 
publicatiei, erau depuse 6.150 cereri  unice pentru o suprafață totală de 17.675 ha. Docu-
mentele necesare sunt prezentate in paginile 2-4 si se refera la: 

 Documente obligatorii, respectiv documente  alternative, după caz; 

 Documente privind calitatea de fermier activ; 

 Documente care fac dovada utilizării terenului ; 

 Documente care fac dovada exploatării animalelor: -   documente generale, respectiv 

documente specifice pentru schema decuplată și schema cuplată de producţie. 

 

Clauza de revizuire—Campania 2015 

Fermierii care au angajamente în desfăşurare în cadrul Măsurii 214, din PNDR 2007-2013 pot accesa în anul 2015 

Clauza de revizuire, în scopul adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic. 

Schema de minimis pentru  agricultură ecologică  

Schema de minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultu-

ră ecologică" este reglementata de H.G nr. 864/2014 modificata si completata de H.G. nr. 219 din 29.04.2015. Cereri-

le de solicitare pentru această schemă de plata se pot depune până în data de 05 iulie 2015, inclusiv. 

Livrarea laptelui de la producător către prim-cumparatorul de lapte — Noile reglementări  

Având în vedere eliminarea sistemului cotelor de lapte, au apărut noi reglementări legale privind livrarea laptelui de 

la producător către prim-cumparatorul de lapte. 

 

Noutăți legislative: 

 

 LEGE Nr. 104 din 14 mai 2015 privind aprobarea OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se apli-
că 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— Monitorul Oficial Nr. 331 din 14 mai 2015. 

 

Hotărârea de Guvern nr. 294 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea Progra-

mului Național de cadastru si carte funciară 2015—2020. 

 

OMADR 726/14 mai 2015  privind aprobarea Ghidului pentru practici agricole 
benefice pentru climă şi mediu în anul 2015; 
 
Proiecte  legislative  
 
Proiect de modificare a OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 
exploatarea pajistilor, precum si pentru modificarea si completarea OUG 
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati, incepand cu anul 2015. 
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Campania de primire a  cererilor 

unice de plata pentru anul 2015—

documente necesare 

 
Campania de primire a cererilor unice 
de plata pentru anul 2015 este in deru-
lare, cererile unice putându-se depune 
pana la data de 15 iunie 2015, fara 
penalizari. 

 

Cererile unice de plată se depun la 
centrele judeţene ale APIA pentru fer-
mierii care solicită o suprafaţă de peste 
50 hectare teren agricol şi la centrele 

locale ale APIA pentru fermierii care solicită o supra-
faţă de până la 50 hectare teren agricol, indiferent de 
numărul de animale pe care le dețin.  

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor/
măsurilor de plată, fermierii trebuie să depună anual 
la APIA cererea unică de plată  şi să îndeplinească 
condiţiile de eligibilitate conform legislaţiei comunitare 
şi naţionale. Se va depune o singură cerere, chiar 
daca fermierul deține suprafeţe de teren în diferite 

localităţi sau judeţe.  

 

Atenție!! Pentru respectarea programării şi pen-
tru evitarea deplasărilor repetate la sediul APIA este 
necesar să vă asiguraţi că deţineţi şi prezentaţi la 
centrele APIA, la depunerea cererii, documentele 
menţionate in invitaţiile transmise fermierilor, de 

către APIA. 

 

 Pentru depunerea cererii unice la APIA, fermierul 

trebuie sa prezinte urmatoarele documente: 

 

Documente obligatorii:  

 copie de pe cartea de identitate/ buletinul de 
identitate/ paşaport/ certificatul de înregistrare la ofi-
ciul registrului comerţului/ certificatul de înregistrare 
fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie 
de pe datele de identificare, respectiv carte de identi-
tate/ buletin de identitate/ paşaport; 

 dovada deţinerii unui cont bancar activ; 

 documentele care fac dovada utilizării legale a 
terenului; 

 documentele care fac dovada utilizării legale a 
pajiștilor permanente conform art. 5 şi 6 din Ordin 
MADR nr. 619/03.04.2015, modificat si completat prin 
OMADR nr. 737/2015; 

 documentele privind deținerea legală a animalelor 
sunt prevăzute prin Ordinul ANSVSA nr. 40/2010 pri-
vind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru 
implementarea procesului de identificare şi înregistra-
re a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu mo-
dificările şi completările ulterioare.  

!!! Cererile unice de plată pentru care nu se depun 
documentele care fac dovada deținerii legale a  utili-
zării legale a terenului, respectiv a efectivelor de ani-
male până la data limită de depunere a cererilor unice 
de plată, sunt neeligibile. 

 fermierii persoane fizice, care se înregistrează la 
Oficiul Național al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF 
sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calității de 
fermier activ, pentru asigurarea trasabilității parcelelor 
și, după caz, a angajamentelor asumate de către fer-
mieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală depun 
inițial cererea unică de plată ca persoană fizică. După 
înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi indi-
viduale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridi-
ce, fermierii persoane fizice depun formularul de 
transfer al exploatației, în condițiile prevăzute la 
art. 28 din OUG nr. 3/2015, până la data limită de 
depunere a cererii unice de plată. 

 persoanele fizice care nu au optat pentru înscrie-
rea la Oficiul Național al Registrului Comerțului ca 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 
întreprinderi familiale sau ca persoane juridice prezin-
tă dovezile verificabile prevăzute la art. 6, alin. (5) 
lit. a) sau b) din ordonanță. 
 

Pentru a dovedi calitatea de fermier activ, fermierii 

persoane fizice care in anul anterior de plata  au be-

neficiat de plati directe care depasesc cuantumul de 

5000 euro, se pot  inregistra la Oficiul National al Re-

gistrului Comertului(ONRC)  ca persoane fizice autori-

zate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familia-

le sau ca persoane juridice, cu cod principal care des-

fasoara o activitate agricola.  Cei care nu  opteaza  

pentru inscrierea  la ONRC, pot ramane persoane 

fizice dar  trebuie sa prezinte  urmatoarele documente 

prevazute de art. 19, alin (1), pct. a,b,c si d. din 

OMADR.nr. 619/2015 si anume : 

 formularul 221”Declaratie privind veniturile 

din activitati agricole impuse pe baza de nor-

me de venit” sau 

 formularul 200 „ Declaratie privind veniturile 

realizate din Romania”  

 documente justificative eliberate de plătito-

rii de venituri care au obligaţia calculării, reţi-

nerii şi virării impozitului pe veniturile cu re-

gim de reţinere la sursă a impozitului, inter-

mediari, societăţi de administrare a investiţii-

lor sau alţi plătitori de venit, după caz și 

 adeverința eliberată de Agenția Națională de 

Administare Fiscală privind veniturile totale 

realizate în anul precedent anului de cerere. 

Documente alternative, după caz: 

 dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de 
către un împuternicit, acesta va prezenta documentul 
de împuternicire valid (procura notarială de împuterni-



cire pentru persoanele fizice şi delegaţia de împuter-
nicire pentru persoanele juridice) şi copia CI/BI ale 
titularului de cerere şi împuternicitului. (Împuternicitul 
înlocuieşte titularul doar în scopul şi pentru perioada 
pentru care a fost emisă împuternicirea). 

 copia cardului exploatației zootehnice în care 
sunt înregistrate animalele sau adeverința eliberată 
de către medicul veterinar de liberă practică împuter-
nicit, din care să rezulte codul exploatației înscrisă în 
RNE valabil la data depunerii cererii unice de plată 
pentru proprietarii de pajişti permanente. 

 documente pentru accesarea măsurilor compen-
satorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri 
agricole : 

în cazul în care solicitaţi sprijin pentru pachetul 
5- agricultura ecologică din Măsura 214 sau 
pentru pachetele din Măsura 11, submăsura 
11.1-Sprijin pentru conversia la metode de agri-
cultură ecologică şi submăsura 11.2-Sprijin pen-
tru menţinerea practicilor de agricultură ecologi-
că: copie contract încheiat între organismul de 
inspecţie şi certificare/entitate mandatată şi be-
neficiar şi copie fişă de înregistrare în agricultura 
ecologică a solicitantului de sprijin –se depun  
cel târziu până la 15 iunie 2015)  ; 

în cazul în care solicitaţi pachetul 5 - adapta-
rea la efectele schimbărilor climatice  din Mă-
sura 10 trebuie să depuneţi următoarele docu-
mente:  certificatul oficial de calitate a seminţei, 
factura de achiziţionare a seminţei care să inclu-
dă următoarele informaţii: hibridul, soiul, precoci-
tatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/
semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă achiziţi-
onată şi certificatul oficial de calitate şi conformi-
tate al furnizorului/producătorului- se depun  în 
termen de 15 zile de la data înfiinţării culturii dar 
nu mai târziu de 1 septembrie a fiecărui an. 

 dacă utilizaţi apă pentru irigaţii trebuie să pre-
zentaţi odată cu depunerea cererii (cel târziu până la 
15 iunie 2015) documentele care dovedesc dreptul 
de utilizare a apei pentru irigaţii 

 

Documentele care fac dovada utilizării terenului 

şi care se prezintă la APIA, în conformitate cu preve-

derile art. 8 alin. (1) lit. n) din Ordonanţă de Urgenţă 

a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor 

de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 

2015-2020 şi cele prevăzute de art. 5, 6 si 7 din 

OMADR. nr. 619/2015  pentru aprobarea criteriilor 

de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de 

implementare a schemelor de plăţi sunt : 

   Adeverinta eliberată de unitatea administra-

tiv teritorială pe raza cărei  este situat terenul, 

conform modelului cadru, anexă nr.1, la OMADR. 

nr. 619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibili-

tate, condiţiilor specifice şi a modului de implemen-

tare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1, alin. 

(2) şi (3) din OUG 3/2015; 

    Copii conform cu originalul ale titlului de 

proprietate sau ale altor acte doveditoare ale 

dreptului de proprietate asupra terenului sau ale 

altor documente, prevăzute de Legea nr. 

287/2009  privind Codul Civil, republicată,  cu modi-

ficările ulterioare, sau in lipsa acestuia declaratie 

pe propria raspundere a fermierului ca nu detine 

titlu de proprietate, vizată de secretarul unitatii 

administrativ teritoriale sau în fata notarului public;  

 Tabelul centralizator al documentelor dovedi-

toare ale utilizării legale a terenului şi pentru 

identificare fără echivoc a parcelelor agricole utili-

zate -  Anexa 11
, la OMADR nr. 737_2015.  

 

 În cazul în care  utilizati teren aflat la dispoziție  sub 

alte forme decât cele prevăzute anterior, prezentati 

la APIA adeverința prevăzută la lit. a), eliberată de 

primăria pe raza căreia este situat terenul în cauză, 

această categorie de teren fiind înscrisă la cap. III, 

rândul 08 “sub alte forme”. 

 

Documente pentru dovada exploatării animale-

lor: -   documente generale : 

  adeverinţa emisă de către medicul veterinar 
de liberă practică împuternicit, care atestă că 
toate bovinele, ovinele şi caprinele din exploataţie, 
identificate și înregistrate, detaliate pe crotalii, sunt 
cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, 
prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a 
celor transmisibile de la animale la om, protecţia 
animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 
înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi 
caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la 
zi. 

 procura notarială, în cazul în care fermierul 
persoană fizică împuternicește o persoană pentru 
depunerea cererii unice de plată în numele său sau 
pentru a-l reprezenta în relația cu APIA.  

 să deţină registrul individual al exploataţiei, 
completat şi actualizat, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1760/2000   

        

Documentele specifice care însoţesc cererea 
unică de plată pentru: schema decuplată de 
producţie, specia bovine, în sectorul lapte si 
schema decuplată de producţie, specia bovine, 

în sectorul carne : 

 copia de pe paşaportul fiecărui animal pentru 

care se solicită ANTZ/copie de pe documentele 

care atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru, în 

cazul exploataţiilor nou înfiinţate in perioada 17 

aprilie 2014 - 31.martie 2015 şi/sau pentru care nu 

s-a solicitat/beneficiat de primă în anii 2013 și 

2014; 
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 copia de pe dovada de înregistrare a 

solicitantului în sistemul de administrare a 

cotelor de lapte în anul de cotă 2014- 2015 

pentru fermierii care au solicitat ANTZ, precum şi a 

cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct, în 

cazul fermierilor noi-înregistraţi în sistemul de 

administrare a cotelor de lapte sau care nu au 

depus cereri în anii 2013 și 2014; 

 adeverinţa prin care se  recunoaşte statutul 

de crescător de bovine al solicitantului, eliberată 

de către o organizaţie a crescătorilor de bovine, 

legal constituită, cu reprezentativitate naţională sau 

de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal 

constituită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor 

de bovine cu reprezentativitate naţională. 

Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent dacă 

solicitantul este membru sau nu al organizaţiei/

asociaţiei respective. 

      Documentele specifice care însoţesc cererea 

unică de plată pentru sprijinul cuplat in sector 

zootehnic (SCZ) 

Sprijinul cuplat in sector zootehnic SCZ se 

acordă fermierilor activi, crescători de animale din 

speciile bovine, ovine/caprine în funcţie de efectivul 

de animale  solicitat de beneficiar, din categoriile: 

bivoliţe de lapte, ovine, caprine, taurine din rase 

de carne şi metişii acestora, vaci de lapte. 

     1. bivolitele de lapte : 

 copia de pe paşaportul fiecărei bivoliţe de 

lapte pentru care se solicită SCZ; 

 adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia 

acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

Registrului genealogic al   rasei, prin care se 

confirmă înscrierea bivoliţelor, pentru care 

se solicită sprijin cuplat, în Registrul genea-

logic al rasei, avizată de către Agenţia Naţio-

nală pentru Zootehnie "Prof. Dr. G. K. Cons-

tantinescu", denumită în continuare ANZ, 

după caz. 

    2. ovine si caprine este adeverinţa eliberată de 

asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi 

menţinerea  Registrului genealogic al rasei, prin care 

se confirmă înscrierea femelelor ovine şi/sau berbe-

cilor de reproducţie sau femelelor caprine şi/sau ţa-

pilor de reproducţie, pentru care se solicită SCZ, în 

Registrul genealogic al rasei, începând cu anul de 

cerere 2016. 

     3. taurine din rase de carne si metisii acestora  

 copie de pe paşaportul fiecărui animal pen-

tru care se solicită SCZ, existent în exploataţie 

la data depunerii cererii unice de plată; 

 adeverinţa eliberată de ANZ care certifică 

rasele de carne şi metişii acestora, prin veri-

ficarea datelor din certificatele de origine, 

buletinele de însămânţări artificia-

le/adeverinţele de montă naturală, precum şi 

înscrierea în Registrul genealogic al rasei 

incepand cu anul 2015; 

 documente care atestă ieşirile animalelor 

din exploataţie, dacă este cazul, conform 

prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010 

pentru animalele din categoriile tauri din ra-

sa de carne, tineret mascul şi/sau femel din 

rase carne şi tineret mascul şi/sau femel 

metis cu rase de carne. 

       4. vacile de lapte : 

 copie de pe paşaportul fiecărei vaci de 

lapte pentru care se solicită SCZ; 

 adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia 

acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea  

Registrului genealogic al rasei, prin care se 

confirmă înscrierea vacilor de lapte, pentru 

care se solicită SCZ, în Registrul genealogic 

al rasei, avizată de ANZ,începand cu anul 

2015, după caz, cu excepţia vacilor de lap-

te din zonele montane prevăzute de subm-

ăsura 13.1 a PNDR 2014 - 2020, definite 

prin anexa nr. 8.2 "Metodologie desemnare 

zone eligibile M.13" şi prezentate în anexa 

nr. 8.2 "Lista zonelor eligibile M.10, M.11, 

M.13", în baza prevederilor art. 32 alin. (1) 

lit. a) şi art. 32 alin. (2) din Regulamentul 

(UE) nr. 1.305/2013, care trebuie să fie îns-

crise în Registrul genealogic al rasei înce-

pând cu anul de cerere 2016; 

 copie de pe contractul cu un cumpărător, 

valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, 

sau de pe documentele fiscale care să 

ateste livrarea laptelui, respectiv facturi fis-

cale şi/sau fila/filele din carnetul de comer-

cializare a produselor din sectorul agricol în 

cazul vânzărilor directe. 

 

CLAUZA DE REVIZUIRE-CAMPANIA 2015 

 

În baza prevederilor art. 46 al Regulamentului 
(CE) nr. 1974/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare, fermierii care au angajamente în desfă-
şurare în cadrul Măsurii 214-PNDR 2007-2013 pot 
accesa în anul 2015 Clauza de revizuire, în scopul 
adaptării acestor angajamente la noul cadru juridic. 
In acest sens, în campania 2015, până la termenul 
final de depunere a cererilor unice de plată, fermierii 
semnează un document adiţional la angajamentul 
iniţial (Declaraţie privind adapatarea/neadaptarea 
angajamentelor) prin care:      
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a) - fie închid angajamentele în cazul neac-
ceptării cerinţelor din noul cadru juridic, fără a fi 
necesară restituirea sumelor plătite în perioada de 
desfăşurare a angajamentelor respective, în 2015 
fermierii nu vor putea semna noi angajamente în 
cadrul măsurilor, submăsurilor, pachetelor sau vari-
antelor prevăzute de PNDR 2014-2020, ale căror 
condiţii modificate au constituit motivul accesării Cla-
uzei de revizuire. 

b) - fie acceptă să continue angajamentele cu 
respectarea cerinţelor din cadrul juridic aferent noii 
perioade de programare 2014-2020 pe perioada 
rămasă până la finalizarea celor 5 ani din angaja-
mentul anterior. 

Schema de minimis pentru  agricultură ecologică  

 

Schema de minimis "Ajutor specific compensato-

riu acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în 

sistemul de agricultură ecologică" este reglemen-

tata de H.G nr. 864/2014 modificata si completata 

de H.G. nr. 219 din 29.04.2015. 

Cererile de solicitare pentru această schemă de 

minimis se pot depune până în data de 05 iulie 

2015, inclusiv. 

Beneficiarii sunt întreprinderile care deţin exploata-
ţii vegetale înregistrate în sistemul de agricultură 
ecologică, care se află sub contract cu un organism 
de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniu-
nii Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale, denumiţi în continua-
re beneficiari, respectiv producătorii agricoli persoa-
ne fizice, persoane juridice şi/sau persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale ori întreprinderi 
familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei 
de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfă-
şurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi între-
prinderile familiale, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Ajutorul de minimis se acordă beneficiarilor care 

au îndeplinit condiţiile de eligibilitate în anul de 

cerere 2013, în baza Hotărârii Guvernului nr. 

759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice 

pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în 

sectorul de agricultură ecologică, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi care au depus cerere de 

ajutor în anul 2013 pentru exploataţiile cuprinse în-

tre: 

    a) 0,30 ha şi 5 ha inclusiv; 

    b) 5,1 ha şi 20 ha inclusiv 

Cuantumul sprijinului financiar reprezentând aju-

tor de minimis care se acordă potrivit prezentei hotă-

râri este următorul: 

    a) 1.180 lei/exploataţie pentru exploataţiile cu-

prinse între  0,30 ha şi 5 ha inclusiv; 

    b) 845 lei/exploataţie pentru exploataţiile cu-

prinse între  5,1 ha şi 20 ha inclusiv. 

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acor-

dă unei întreprinderi nu poate depăşi suma de 

15.000 euro pe durata a 3 exerciţii financiare, în cur-

sul exerciţiului financiar actual şi în cele două exerci-

ţii financiare precedente. 

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii 

completează şi depun cererea pentru ajutorul de 

minimis în agricultură, la centrul judeţen al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultu-

ră, însoţită de următoarele documente: 

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate al/a titu-

larului, al/a administratorului sau al/a împuternici-

tului; 

 b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de 

oficiul registrului comerţului/certificatul de înregis-

trare fiscală, după caz; 

c) copie de pe documentele care fac dovada folosin-

ţei terenului; 

d) copii de pe fişele de înregistrare în agricultura 

ecologică a beneficiarului, din anul 2013, respec-

tiv din anul 2014, aprobate de Ministerul Agricul-

turii şi Dezvoltării Rurale; 

e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi 

un organism de inspecţie şi certificare, organism 

acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

f) o notificare emisă beneficiarului de către organis-

mul de inspecţie şi certificare, care să ateste ur-

mătoarele: 

      (i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de 

desfiinţare a contractului încheiat între benefi-

ciar şi organismul de inspecţie şi certificare; 

      (ii) beneficiarul se află în continuare integrat în 

sistemul de control al organismului respectiv; 

g) copie de pe certificatul de producător emis potrivit 
prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 
privind procedura de eliberare a certificatului de 
producător, cu modificările şi completările ulte-
rioare, sau copie de pe atestatul de producător 
emis în conformitate cu prevederile Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de regle-
mentare a pieţei produselor din sectorul agricol, 
după caz, pentru producătorii agricoli persoane 
fizice. 

De acest ajutor specific au beneficiat în anul 2013 
un număr total de 7 exploataţii agricole, din care  5 
exploataţii în sector vegetal, categoria între 0,30 – 
5 ha, cumulând o suprafaţa totală de 19,96 ha de 
teren agricol şi 2 exploataţii agricole in sector ani-
malier, la categoria sub 20 capete, cumulând un nu-
măr de 22 capete bovine. 
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Livrarea laptelui de la producător către prim-
cumparatorul de lapte -noi reglementări  

 
 
Reamintim operatorilor care achiziţionează lapte, 
precum şi producătorilor de lapte de vacă că înce-
pând cu 1 aprilie 2015 a fost eliminat regimul cotelor 
de lapte. 

Având în vedere eliminarea sistemului cotelor de lap-
te,au apărut noi reglementări legale privind livrarea 
laptelui de la producător către prim-cumparatorul de 
lapte, astfel: 

 orice livrare de lapte pe teritoriul României se poate 

realiza doar în baza unui contract încheiat între părţi; 

 durata contractului trebuie să 

fie de minim 6 luni; 

 orice livrare de lapte în afara 

contractului se sancţionează con-

form legii; 

 începând cu 1 mai 2015, ope-

ratorii economici care achiziţio-

nează lapte de la producători tre-

buie să declare până pe data de 

15 a fiecarei luni, cantitatea de 

lapte achiziţionată de la producă-

tori în luna precedentă; 

 pentru a putea rezista pe piaţa laptelui şi pentru a 

creşte puterea de negociere a preţului laptelui cu 

prim-cumparatorii, producătorii trebuie să se consti-

tuie în organizaţii de producători. 

 pentru a fi recunoscute, organizaţiile de producători 

din sectorul laptelui şi al produselor lactate trebuie să 

depună cererea de recunoaştere însoţită de docu-

mentele anexe la centrele judeţene APIA de care 

aparţin, conform HG nr.441/2014; 

 organizaţia de producători recunoscută poate nego-

cia contractele de livrare a laptelui crud în numele 

membrilor acesteia. 

 

       NOUTĂȚI LEGISLATIVE 

 
LEGE Nr. 104 din 14 mai 2015 privind aprobarea OUG nr. 
3/2015 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— Monitorul Oficial Nr. 331 din 14 
mai 2015. 
 
Printre cele mai importante reglementari aduse de 
actul normativ sunt: 

 La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 

    "(2) În cazul concesionării/închirierii unei suprafe-
ţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de 

animale, beneficiarii plăţilor pot fi: 

    a) asociaţia crescătorilor de animale, pe baza 
unui tabel centralizator care cuprinde acordul tuturor 
membrilor privind depunerea cererii unice de plată de 

către asociaţie, datele de identificare, codul de identifi-
care al exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al 
exploataţiilor, numărul de animale şi suprafaţa care revi-
ne pe fiecare membru al asociaţiei proporţional cu num-
ărul de animale deţinute şi hotărârea adunării generale 
a asociaţilor privind utilizarea fondurilor; 

    b) după un an de graţie, asociaţiile prevăzute la lit. 
a) constituite în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 
26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu mo-
dificările şi completările ulterioare, se vor transforma 
în grupuri de producători sau cooperative agricole 

conform prevederilor legislaţiei în vigoare." 

      La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un 
nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins: 

    "(21) În cazul pajiştilor permanente deţinute, în 
calitate de proprietari, de către formele asociative 
de proprietate asupra terenurilor cu vegetaţie forestieră, 
păşunilor şi fâneţelor, obşti de moşneni în devălmăşie, 
obşti răzeşeşti nedivizate, composesorate, obşti de 
cumpărare, păduri grănicereşti, păduri urbariale, coope-
rative, alte comunităţi şi forme asociative cu diferite de-
numiri, menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconsti-
tuirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agrico-
le şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu 
modificările şi completările ulterioare, beneficiarii plăţilor 
pot fi: 

    a) forma asociativă de proprietate, pe baza unui 
tabel centralizator care cuprinde acordul fiecărui 
membru deţinător de animale privind depunerea cererii 
unice de plată de către forma asociativă, datele de iden-
tificare, codul de identificare al exploataţiei zootehnice 
din Registrul naţional al exploataţiilor, numărul de ani-
male pe fiecare membru al formei asociative şi hotărâ-
rea adunării generale a asociaţilor privind utilizarea fon-
durilor; 

    b) membrii formei asociative de proprietate care 
asigură încărcătura cu animale pentru suprafaţa de-
ţinută în proprietate. Dovada utilizării legale a acestor 
suprafeţe de pajişti de către fiecare membru al formei 
asociative de proprietate o constituie copia titlului de 
proprietate al formei asociative şi centralizatorul care 
cuprinde acordul, datele de identificare, codul de identi-
ficare al exploataţiei zootehnice din Registrul naţional al 
exploataţiilor, numărul de animale deţinute de fiecare 
membru, precum şi suprafeţele repartizate membrilor de 
către forma asociativă şi hotărârea adunării generale a 
asociaţilor privind utilizarea fondurilor." 

 Termenul limita de depunere si modificare a cere-
rii unice de plata este  15 iunie 2015, fara penali-

zari. 

 S-a  introdus un nou capitol care reglemen-
tează mecanismele  de garantare , 
permițând fermierilor şi operatorilor economici 
înregistraţi în baza de date a APIA să utilizeze 
în activitatea agricolă şi cea de comerţ exterior 
scrisori, garanţii, credite, asigurări/asigurări de 
garanţie şi altele asemenea, emise de anumite 
instituţii financiare nebancare şi de anumite 

societăți de asigurare. 
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Măsurile pentru care se instituie mecanisme de 

garantare sunt următoarele: 

    a) schimburi comerciale de produse agricole cu ţări 
care nu fac parte din Uniunea Europeană, denumite în 
continuare ţări terţe; 

    b) promovarea produselor agricole pe piaţa internă 
şi pe pieţele ţărilor terţe; 

    c) promovarea vinurilor, în cadrul Programului naţio-
nal de sprijin al României în sectorul vitivinicol; 

    d) programul de restructurare/reconversie a plantaţii-
lor viticole; 

    e) finanţarea programelor operaţionale ale organiza-
ţiilor de producători în sectorul fructe şi legume; 

    f) intervenţia publică reglementată prin Regulamen-
tul (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei 
organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de 
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) 
nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 
ale Consiliului; 

    g) depozitarea privată reglementată prin Regula-
mentul (CE) nr. 1.308/2013; 

    h) măsurile Programului operaţional pentru pescuit 
şi ale Autorităţii de management pentru Programul 
operaţional pentru pescuit." 

 
 
OMADR 726/14 mai 2015  privind aprobarea Ghidu-
lui pentru practici agricole benefice pentru climă şi 
mediu în anul 2015. 

 
   Ghidul pentru practici agricole benefice pentru climă 
şi mediu în anul 2015 este utilizat de beneficiarii de 
sprijin în cadrul schemelor de plată pe suprafaţă, con-
form cererilor unice de plată pe care le depun la cen-
trele locale/judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură. 

  Ghidul pentru practici agricole benefice pentru climă 

şi mediu constituie o sinteză a aspectelor privind 
normele (condiţiile, regulile) pe care trebuie să le 
respecte fermierii în vederea accesării sprijinului în 
conformitate cu reglementările în vigoare.  
Prezentul ghid se adresează fermierilor şi funcţionarilor 
APIA, în scopul informării acestora cu privire la:  

 definirea elementelor ZIE = zone cu interes ecolo-
gic; 

 modalitatea de identificare şi delimitare a fiecărui 
element ZIE în parte;  

 condiţiile minime pentru fiecare element ZIE în par-
te (praguri minime/maxime pentru fiecare tip de 
element);  

 stabilirea stratului de referinţă pentru elementele 
ZIE  

 modul de măsurare a elementelor ZIE;  

 funcţionalitatea de calcul a factorilor de conversie 
şi legătura cu matricea de conversie din Anexa X 
la regulamentul (UE) nr. 1307/2013 (Regulamentul 
delegat (UE) nr. 1001/2014 al comisiei din 18 iulie 
2014 de modificare a anexei X la Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013).  

 definirea conceptului ”la dispoziţia fermierului” şi 
”niciodată la dispoziţia fermierului” pentru elemen-
tele ZIE  

 modul de numerotare şi codificare a elementelor 
ZIE  

 informaţiile stratului ZIE care fac posibile controale 
administrative încrucişate între zonele de interes 
ecologic declarate individual de către un beneficiar 
şi potenţialele zone de interes ecologic incluse în 
stratul ZIE.  

 
Forma pdf. a Ghidului poate fi vizualizata/descarcata 
accesand www.apia.org.ro sau la www.apiagorj.ro. 

 

Proiecte de acte normative 

 

Proiect de OUG de modificare a OUG nr. 34/2013 
privind organizarea, administrarea si exploatarea pajis-
tilor, precum si pentru modificarea si completarea OUG 
3/2015 pentru aprobarea schemelor de plati. 
 
 In OUG nr.3/2015 se folosește expresia de utilizator 
de pășuni și fânețe, iar în OUG nr. 34/2013 privind or-
ganizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor per-
manente şi pentru modificarea şi completarea Legii 
fondului funciar nr. 18/1991 nr.34/2013, utilizatorul de 
pășuni și fânețe este definit doar în legătură cu calita-
tea de crescător de animale.  
Proiectul de act normativ vizeaza completarea definiției 
utilizatorului de pășuni și fânețe, și cu fermierii care nu 
dețin animale, dar desfășoară activități agricole spe-
cifice categoriei de folosinţă păşuni şi fâneţe şi ca-
re o valorifică prin cosire cel puţin o dată pe an, 
astfel încât să se evite discriminarea fermierilor în ca-
zul accesării de către aceștia a măsurilor din cadrul 
noii PAC. 
Se propune modificarea art.7, alin. 2

1
 din OUG 3/2015, 

aprobata prin Legea 104/2015 in sensul in care forma 
asociativă de proprietate, pe baza copiei titlului de pro-
prietate al formei asociative și a unui tabel centralizator 
care cuprinde acordul fiecărui membru deținător de 
animale privind depunerea cererii unice de plată de 
către forma asociativă, datele de identificare, codul de 
identificare al exploataţiei zootehnice din Registrul Na-
ţional al Exploataţiilor și numărul de animale deţinute 
de fiecare membru, precum și suprafața utilizată de 
forma asociativă prin cosit sau pășunat, la care se an-
exează hotărârea adunării generale a asociaţilor 
privind utilizarea fondurilor;  
Se propune de asemenea modificarea art. 8 alin. (2

1
), 

in sensul in care după litera b) se introduce o nouă lit-
eră c) cu următorul cuprins: “cererile unice de plată pot 
fi depuse şi după data de 15 iunie, în termen de 25 de 
zile calendaristice, cu 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 

depusă până la data de 15 iunie, potrivit prevederilor 

art.13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 
640/2014”.  
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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. 

Hotararea de Guvern nr. 294 din 29 aprilie 2015 privind aprobarea 

Programului national de cadastru si carte funciara 2015—2020. 

 

Actul normativ stabileste cadrul normativ pentru realizarea 
inregistrarii sistematice a imobilelor in sistemul integrat de cadas-
tru si carte funciara la nivelul intregii tari in perioada 2015—2023 si 
presupune un proces complex care include urmatoarele activitati : 
realizarea de campanii de informare şi conştientizare publică a 
cetăţenilor, identificarea imobilelor şi a deţinătorilor, realizarea de 
măsurători cadastrale, colectarea actelor juridice de la deţinători, 
integrarea şi prelucrarea datelor şi întocmirea documentelor ca-
dastrale, afişarea publică a documentelor cadastrale, înregistrarea 
şi soluţionarea cererilor de rectificare formulate de proprietari/
posesori, actualizarea documentelor cadastrale şi deschiderea 
cărţilor funciare, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

Finanţarea Programului naţional se asigură din veniturile proprii 
ale Agenţiei Naţionale de Cadastru si Publicitate Imobiliara si se 
adreseaza proprietarilor, posesorilor ori altor categori de detinatori 
ai imobilelor.din Roamnia. 

Pentru fermierii, proprietari si utilizatori de terenuri agricole, preve-
derile actului normativ sunt deosebit de importante, intrucat vor fi 
alocate resurse financiare din buget national si comunitar, pentru 
desfasurarea activitatilor de identificare, masurare si inregistrare a 
terenurilor in cartea funciara, etapa absolut necesara pentru a pu-
tea beneficia de schemele de plati la nivel de exploatatie/ferma din 
fonduri comunitare si nationale prin Agentia de Plati si Interventie 
pentru Agricultura, incepand cu anul 2021 . 

 

Alte proiecte de acte normative in dezbatee pe site-ul MADR- 
www.madr.ro:  

 
 
- ORDIN de modificare și completare a Ordinului ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregis-
trarea operatorilor în agricultura ecologică; 
-ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului 

agricol pentru perioada 2015-(ordin comun MADR; MF; MDRA si INS) 

- HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1179/2014 pri-

vind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animale-

lor  

Acțiuni si termene :  mai  - iunie 2015 

 

09.06.2015 - finalizarea controlului la fata locului pentru institutiile scolare 

benefiare ale Programului lapte in scoli, semestru I, an scolar 

2014/2015;  

15.06.2015 - depunere cerere unica de plata, fara penalitati, campania 

2015; 

15.06.2015—modificari la cererea de plata, fara penalitati; 

 

15.06.2015—controlul in teren a parcelelor agricole digitizate, neconforme 

sub aspectul categoriei de folosinta sau in afara blocurilor 

fizice agricole; 

16.06—10.07.2015-depunere cerere unica de plata, cu penalitati, campa-

nia 2015; 

30.06.2015—termen final de plata a ajutoarelor specifice din zona defavo-

rizata, dn campania 2014, bovine/ovine/caprine. 

 

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

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