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Programul Naţional de Dezvoltare Rurala (PNDR)  2014-2020. Prezentare generală. 

PNDR 2014-2020 (finanţat din FEADR )  susţine dezvoltarea strategică a spaţiului rural prin abordarea următoarelor obiecti-
ve strategice: 

restructurarea și creşterea viabilităţii exploataţiilor agricole; 

gestionarea durabilă a resurselor naturale și combaterea schimbărilor climatice; 

diversificarea activităţilor economice, crearea de locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și servicii-

lor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii. 

Au fost aprobate 15 masuri de dezvoltare rurală cu o alocare financiară de 9.47 mld. Euro (8.12 mld 
FEADR și 1.34 mld contribuţie naţională) 
 

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

In M.Of. nr.386/03.06.2015, s-a publicat O.U.G. nr.15/2015 care modifică termenele de depunere a cereri-

lor unice de plată,  modifică definiția utilizatorilor de păşuni şi fâneţe şi clarifică modalitatea prin care se 

dovedeşte calitatea de fermier activ de către fermierii care nu au mai depus cereri de plată la APIA în anii 

precedenţi. 
 

Stadiul primirii cererilor unice de plata în Campania 2015, la APIA Gorj 

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, și 25 de zile calendaristice după aceasta dată, cu 
penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere. La data apariției publicaţiei, erau depuse 17.975 cereri  
unice pentru o suprafață totală de 71.680  ha. 

 

Plata schemelor de plăţi pentru zonele defavorizate –zootehnie (ovine,caprine, bovine) 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  informează că, în aceste zile, se efectuează plata 
aferentă ajutorului specific acordat  crescătorilor de bovine, ovine și caprine din zona defavorizată,  pentru anul de cerere 
2014, cu finanţare din Fondul European pentru Garantare în Agricultură. 
 

Depunere cerere anuală de sprijin in cadrul PNA 2014-2016  

Până la data de 01 august 2015, se poate depune cererea anuală și 
documentele însoțitoare, în cadrul Programului Naţional Apicol 2014-2016.  
 

Zonele eligibile pentru Masurile 10, 11 și 13 din PNDR  

In data de 19.06.2015, MADR a publicat lista zonelor eligibile pentru Masurile 
10, 11 și 13 din PNDR– Agromediu și clima, Agricultura ecologica , respectiv  
Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte  constrângeri specifice 
 

Acte normative de interes/ proiecte legislative: 

 ORDONANTA DE URGENTA Nr. 15 din 27 mai 2015 pentru modificarea 
art. 2 lit. d) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organi-
zarea, administrarea și exploatarea pajiştilor  permanente și pentru modifica-
rea și completarea Legii fondului funciar  nr. 18/1991, precum și pentru modi-
ficarea și completarea Ordonanţei  de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru 
aprobarea schemelor de plăți  care se aplica în agricultura în perioada 2015-
2020 și pentru modificarea  art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societatile 
agricole  și alte forme de asociere în agricultura (M.Of.386/ 03 iunie 2015) 

ORDIN nr. 20/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) 
din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pieţei 
produselor din sectorul agricol (M.Of.Nr.70 din 27 ianuarie 2015). 
 
Proiect de ORDIN pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi formularistica necesară 
aplicării schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură  

Agentia de Plati și Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj 

Nr. 6, IUNIE 2015 

Programul Natțonal de Dezvoltare Ruralaă 2014-2020. 

Prezentare generală. 

2-4 

Campania de primire a cererilor unice de plată pentru 
anul 2015—Modificări legislative  

5-6 

Stadiul primirii cererilor unice de plată în Campania 
2015, la APIA Gorj 

6 

Plata schemelor de plăți pentru zonele defavorizate –

zootehnie (ovine,caprine, bovine) 

6-7 

Depunere cerere anuală de sprijin in cadrul PNA 2014-

2016  

7 

Acte normative de interes/ proiecte legislative 7-8 

Zonele eligibile pentru Masurile 10 și 13 din PNDR 9 

Acțiuni și termene  iunie—iulie 2015 9 

Cuprins: 



Page 2 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.6,  IUNIE 2015  

PNDR 2014-2020 

(prezentare generala ) 

PNDR 2014-2020 (finanțat din 
FEADR )  susţine dezvoltarea strate-
gică a spaţiului rural prin abordarea 
următoarelor obiective strategice: 

 restructurarea și creşterea viabili-
tăţii exploataţiilor agricole; 

 gestionarea durabilă a resurselor naturale și com-
baterea schimbărilor climatice; 

 diversificarea activităţilor economice, crearea de 
locuri de muncă, îmbunătățirea infrastructurii și ser-
viciilor pentru îmbunătățirea calităţii vieţii. 

Aceste obiective sunt în acord cu cele definite în stra-
tegiile naţionale, în special cu Strategia de dezvoltare 
a sectorului agro-alimentar pe termen mediu și lung 
2020-2030, cu Politica Agricola Comuna și cu Strate-
gia Europa 2020.  

Îndeplinirea obiectivelor strategice din PNDR 2014-
2020 se va realiza prin 6 priorități de dezvoltare rurală: 

 Încurajarea transferului de cunoștințe și a inovării 
în agricultură, în silvicultură și în zonele rurale 
(P1); 

 Creșterea viabilității exploatațiilor și a 
competitivității tuturor tipurilor de agricultură în 
toate regiunile și promovarea tehnologiilor agrico-
le inovative și a gestionării durabile a pădurilor 
(P2); 

 Promovarea organizării lanțului alimentar, inclu-
siv procesarea și comercializarea produselor 
agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării 
riscurilor în agricultură (P3); 

 Refacerea, conservarea și consolidarea ecosiste-
melor care sunt legate de agricultură și silvicultu-
ră (P4); 

 Promovarea utilizării eficiente a resurselor și spri-
jinirea tranziției către o economie cu emisii redu-
se de carbon și rezilientă la schimbările climatice 
în sectoarele agricol, alimentar și silvic (P5); 

  Promovarea incluziunii sociale, reducerea sără-
ciei şi dezvoltare economică în zonele rurale 
(P6). 

MASURILE PNDR -  

15 masuri de dezvoltare rurala cu o alocare fi-
nanciara de 9.47 mld. Euro (8.12 mld FEADR și 

1.34 mld contribuție naţională) 

 

 M1 – Transfer de cunoştinţe și acţiuni de informa-
re: 67 mil.euro 

Obiectiv general: creşterea competitivităţii, utilizarea 
eficientă a resurselor și a tehnologiilor și proceselor 
inovative, imbunătățirea performanțelor. 

• sM 1.1. „Sprijin pentru formarea profesiona-
lă şi dobândirea de competenţe” 

• SM  1.2. „Sprijin pentru activităţi demonstra-
tive şi de informare” 

 

M2 - Servicii de consiliere: 71 mil.euro 

Obiectiv general : creşterea competitivităţii 
prin dezvoltarea capitalului uman. 

 

M4 – Investiţii în active fizice: 2,413 mil euro 

SM  4.1. „Investiţii în exploataţii agricole” - 1.19 mil. 
euro 

Beneficiari: fermieri, cooperative agricole, grupuri de 
producători constituite în baza legislației naționale în 
vigoare, care deservesc interesele membrilor. 

Obiectiv general: modernizarea exploataţiilor agricole. 

 

• SM  4.2. „Investiţii pentru procesarea/marketingul 
produselor agricole” - 555 mil. euro 

Beneficiari: întreprinderi, cooperative, grupuri de pro-
ducători constituite în baza legislației naționale în vi-
goare. 

Obiectiv general: procesarea și marketingul produse-
lor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire 
a Comunităţii Europene. 

 

• SM  4.3. „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea 
şi adaptarea infrastructurii agricole şi silvice   - 671 
mil. euro 

Beneficiari: 

Agricol: unităţi administrativ teritoriale şi/sau asociaţii 
ale acestora 

Silvic: Proprietari de pădure şi/sau asociaţiile acesto-
ra; unități administrativ-teritoriale şi/sau asociaţii ale 
acestora, proprietari de pădure; Administratorii fondu-
lui forestier de stat proprietate publică a statului. 

Irigații: Organizaţii/federaţii ale utilizatorilor de apă, 
constituite din proprietari/utilizatori de terenuri agrico-
le, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Obiectiv general: modernizarea și restructurarea in-
frastructurii. 

 

M6 – Dezvoltarea exploatatiilor / intreprinderilor: 

1,105 mld.euro 

sM 6.1 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri - 445 
mil. euro 

Beneficiari: - tânărul fermier în conformitate cu 
definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013, 
care se instalează ca unic șef al exploatației agricole; 

- persoană juridică în care un tânăr fermier în sensul 



art. 2 din R(UE) nr. 1305/2013 exercită un control 
efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile 
referitoare la gestionare, beneficii și riscuri financiare 
legate de exploataţie  și deţine cel puţin 50%+1 din 
acţiuni. 

Obiectiv general: reînnoirea generaţiilor şefilor ex-
ploataţiilor agricole care deţin competente adecvate; 
creşterea interesului generaţiilor de tineri de a se dez-
volta din punct de vedere profesional în zonele rurale. 

 

• sM 6.2 Sprijin pentru infiinatarea de activitati neagri-
cole în zonele rurale - -117.7 mil euro 

Beneficiari: fermieri sau membrii unei gospodarii agri-
cole care își diversifică activitatea prin înființarea unei 
activități non- agricole pentru prima dată; micro-
întreprinderi și întreprinderi mici isi propun activități 
non-agricole pentru prima dată; micro-întreprinderi și 
întreprinderi mici nou- înființate; 

Obiectiv general: facilitarea diversificării prin înfiinţa-
rea și dezvoltarea de microîntreprinderi și întreprin-
deri mici în sectorul non-agricol din zonele rurale. 

 

• sM 6.3. Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici -  
254 mil. euro  

(cuprinde angajamente  în derulare din PNDR 2007-
2013 pentru M141 - 77.6 mil. euro) 

Beneficiari: Fermieri care deţin în proprietate și/sau 
folosință o exploataţie agricolă încadrată în categoria 
de fermă mică, cu dimensiunea economică cuprinsă 
între 8.000 – 11.999 euro (Valoarea Producţiei Stan-
dard). 

Obiectiv general: dezvoltarea fermelor mici. 

 

• sM 6.4. Investiţii în crearea și dezvoltarea de 
activități neagricole - 174 mil.euro 

Beneficiari: Microîntreprinderi și întreprinderi mici 
existente și nou-infiintate, din spațiul rural; fermieri 
sau membri ai unor gospodarii agricole  care își diver-
sifică activitatea de bază prin înființarea sau dezvolta-
rea unei activități non-agricole în cadrul întreprinderii 
deja existente încadrabile în microîntreprinderi și în-
treprinderi mici. 

Obiectiv general: creşterea numărului de activităţi non
-agricole în mediul rural. 

 

 sM 6.5 Plati pentru fermierii eligibili în cadrul schemei 
pentru micii fermieri care-si transfera definitiv 
exploatatia altui fermier -  112 mil. euro 

Beneficiari: Fermierii ale căror exploataţii îndeplinesc 
condiţiile micii ferme  în cadrul schemei simplificate  
din Pilonul I  și care au aplicat cel puţin un an aceasta 
schema, conform titlului V din R (UE) 1307/2013  

Obiectiv general:facilitarea comasării terenurilor și 
restructurarea fermelor. 

M7 – Servicii de baza și reinnoirea satelor: 1,298 

mld.euro 

sM 7.2 Investiţii în crearea și modernizarea infras-
tructurii de baza la scara mica 

Beneficiari: Comunele și asociațiile acestora; ONG-
uri-pentru investiții în infrastructura educațională 
(gradinițe) și socială (afterschool). 

Obiectiv general:dezvoltarea infrastructurii de baza 
și a investiţiilor în zonele rurale. 

 

• sM 7.6 Investitii asociate cu protejarea patrimoniu-
lui cultural 

Beneficiari: comunele sau asociațiile acestora; ONG
-uri; unități de cult; persoane fizice autorizate și 
societăți comerciale care dețin în administrare obiec-
tive de patrimoniu cultural de clasă B, de utilitate 
publică 

Obiectiv general:conservarea moştenirii rurale și a 
tradiţiilor locale. 

 

M8 – Împădurire și perdele forestiere: 125 

mil.euro 

Beneficiari: deţinătorii publici și privați de teren agri-
col şi neagricol și formele asociative ale acestora. 

Obiectiv general: creşterea suprafeţei ocupate de pă-
duri la nivel naţional prin promovarea  împăduririi su-
prafeţelor agricole și neagricole. 

 

M9 – Înfiinţarea grupurilor de producători: 20 mil. 

euro 

Obiectiv general: valorificarea produselor membrilor, 
consolidarea puterii de negociere și integrarea produ-
cătorilor agroalimentari pe piaţă și la nivelul lanţurilor 
scurte de aprovizionare. 

 

M10 – Agromediu și clima: 1,070 mld.euro 

sM 10.1 ―Plăți de agromediu și climă‖ 

Beneficiari: fermierii utilizatori de terenuri agricole. 

Obiectiv general:practicarea unei agriculturi durabile 
care sa asigure gestionarea durabila a resurselor na-
turale 

Zone eligibile : în pagina 9. 

 

M11 – Agricultura ecologica: 236 mil.euro 

sM11.1 “Sprijin pentru conversia la metodele de agri-
cultură ecologică” 

sM 11.2 “Sprijin pentru menținerea practicilor de agri-
cultură ecologică” 

Beneficiari : fermierii înregistrați în sistemul de agri-

cultură ecologică. 

Obiectiv general: gestionarea durabila a resurselor 
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naturale 

Zone eligibile : în pagina 9. 

 

M13 – Plati pentru zone care se confrunta cu 
constrangeri naturale sau cu alte  constrangeri 

specifice: 1,355 mld.euro 

sM13.1. Plati compensatorii în zona montana; 

sM13.2. Plati compensatorii în zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale semnificative; 

sM13.3. Plati compensatorii în  zone care se confrun-
tă cu constrângeri specifice. 

Beneficiarii:  fermierii activi. 

Obiectiv general:compensare economica a dezavan-
tajelor 

 Zone eligibile : în pagina 9. 

 

M15 – Plati pentru silvomediu: 118 mil.euro 

sM 15.1 “Plăți pentru angajamente de silvo-mediu” 

Beneficiarii: A)Proprietarii de terenuri din Fondul Fo-
restier Național (FFN): 

- proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice 

- proprietate publică a unităţilor administrativ-
teritoriale 

- proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

B) Asociații cu personalitate juridică ale proprietarilor 
de terenuri din FFN. 

Obiectiv general:protejarea resurselor de sol forestier. 

 

M16 Cooperare - 31 mil.euro 

Obiective generale: identificarea de noi modalități de 
comercializare  a unui volum mai mare de produse 
proprii și dezvoltarea legăturilor dintre sectorul agro-
alimentar și turistic, prin aprovizionarea cu produse 
alimentare locale 

 

M 17 gestionarea riscurilor - 200 mil. euro 

Obiectiv general: stimularea implicării fermierilor în 
scheme de prevenire și gestionare a riscurilor prin 
intermediul fondurilor mutuale pentru agricultura. 

 

M19  - LEADER  - 636 mil. Euro 

sM 19.1 - Sprijin pregătitor 

sM 19.2 - Sprijin pentru implementarea acţiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală 

sM 19.3 - Pregătirea și implementarea activităţilor de 
cooperare ale Grupului de Acţiune Locală 

sM 19.4 - Sprijin  pentru cheltuieli de funcţionare și 
animare 

Beneficiari: Gal-urile existente / nou-autorizate, con-

stituite conform OG 26/2000; entități juridice private/
publice. 

Obiectiv  general: dezvoltarea teritorială echilibrată. 

 

M 20   - Asistență tehnică, inclusiv Rețeaua 

Națională de Dezvoltare Rurală  - 209,8 mil. euro 

 

Subprogram dedicat sectorului pomicol - aprox. 

371 mil euro 

 

sM 4.1 a  - Investiții în exploatații agricole - 303 mil. 
euro 

Beneficiari: fermieri, grupuri de producători și coope-
rative 

 

sM 4.2 a - Investiții în procesarea și marketingul pro-
duselor pomicole - 47 mil. euro 

Beneficiari: întreprinderi, grupuri de producători și 
cooperative 

 

M16a - Cooperare - 16 mil. Euro 

Beneficiari: grupurile operaționale, fermieri, microîn-
treprinderi și întreprinderi mici; organizații neguverna-
mentale înregistrate conform legislației naționale; 
consilii locale; unități școlare, sanitare, de agrement și 
de alimentație publică. 

 

sM 9.1 a - grupuri de producători în sector pomicol - 5 
mil. euro 

Beneficiari: grupurile de producători din sectorul po-
micol care se încadrează în definiția IMM-urilor și re-
cunoscute oficial de către autoritatea competentă du-
pă 1 ianuarie 2014 și înainte de solicitarea sprijinului. 

Obiectiv general: sprijinirea și promovarea pomicultu-
rii. 

 

Campania de primire a  cererilor unice  

de plata pentru anul 2015.  

Modificări legislative 

 

 Campania de primire a  cererilor unice de plata 
pentru anul 2015 este în derulare. 

Cererile unice de plată se depun la centrele judeţene 
ale APIA pentru fermierii care solicită o suprafaţă de 
peste 50 hectare teren agricol şi la centrele locale ale 
APIA pentru fermierii care solicită o suprafaţă de pâ-
nă 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 
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şi naţionale. Se va depune o singură cerere, chiar 
daca fermierul deține suprafeţe de teren în diferite 

localităţi sau judeţe.  

 

Modificări legislative  

In M.Of. nr.386/03.06.2015, s-a publicat Ordonanţa 
de Urgenţă a Guvernului O.U.G. nr.15/2015, care 
modifica O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajistilor permanente și 
pentru modificarea și completarea Legii fondului fun-
ciar  nr.18/1991, precum şi pentru modificarea şi 
completarea O.U.G. 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. 

Ordonanţa modifică termenele de depunere a 
cererilor unice de plată, în concordanţă cu pre-
vederile regulamentelor europene, 
stabileşte condiţiile de eligibilitate 
pe care trebuie să le îndeplinească 
fermierii, inclusiv formele asociati-
ve ale fermierilor,utilizatorii de pă-
şuni şi fâneţe, şi clarifică modalita-
tea prin care se dovedeşte calitatea 
de fermier activ de către fermierii 
care nu au mai depus cereri de pla-
tă la APIA în anii precedenţi. 

 
In ceea ce priveşte DEPUNEREA 
CERERII UNICE DE PLATA 2015: 

  data finala pentru depunerea 
cererii unice, a cererilor de 
ajutor sau a cererilor de plata, 
pentru notificarea modificărilor 
cererii unice sau ale cererii de 
plata și data finala pentru ce-
rerile de alocare a drepturilor 
la plata sau de creştere a valorii drepturilor 
la plata în cadrul schemei de plata de baza 
pentru anul 2015, este data-limita de 15 
iunie la centrele APIA, FARA 

PENALIZARI; 

 cererile unice de plata pot fi depuse și 
dupa data de 15 iunie, în termen de 25 de 
zile calendaristice, cu o reducere de 1 % 
pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la ca-
re fermierul ar fi avut dreptul daca cererea 
unica de plata ar fi fost depusa pana la data 
de 15 iunie, în acest an. 

 
Astfel, fermierii vor putea depune cererea unica 
de plata pentru anul 2015 (inclusiv modificări, co-
recturi, actualizări etc.) pana la data de 15 iunie 
a.c. fără penalizări, după aceasta data cererea 
putând fi depusa, timp de 25 de zile, cu o reduce-
re de 1% pentru fiecare zi calendaristica de întâr-
ziere. 

 

In ceea ce priveşte UTILIZATORII DE PASUNI și 
FANETE: 
Articolul 2 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organiza-
rea, administrarea și exploatarea pajiştilor perma-
nente, cu modificările și completările ulterioare, litera 

d) se modifica și va avea următorul cuprins:  

"d) utilizator de pășuni și fânețe:  

 crescător de animale, persoana fizica, având 
animalele înscrise în Registrul naţional al exploataţii-
lor (RNE)/ crescător de animale, persoana juridica 
de drept public sau de drept privat, constituita con-
form prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul 
civil, republicata, cu modificările ulterioare, având 
animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în 
RNE, care desfășoară activități agricole specifice 
categoriei de folosinţa pasuni și fanete, conform cla-
sificării statistice a activităţilor economice în Uniunea 
Europeana pentru producţia vegetala și animala, 
care deţine legal dreptul de folosinţa asupra suprafe-

ţei agricole și care valorifica pă-
şunea prin păşunare cu efective 
de animale sau prin cosire cel 
puţin o data pe an; sau 

 persoana fizica ori persoana 
juridica de drept privat care are 
la dispoziţie, în condiţiile legii, 
suprafaţa agr ico la,  care 
desfășoară activități agricole 
specifice categoriei de folosinţa 
pășuni și fâneţe și care o valori-
fica prin cosire cel puţin o data 
pe an.". 

 
Astfel, utilizatorii terenurilor 
din categoria de folosinţa 
pășuni / fânețe vor putea de-
pune cererea unica de plata 
pentru terenurile în cauza fără 

a fi obligaţi sa dețină și animale pentru păşuna-
rea acelor suprafeţe de teren, cu obligaţia de a 
dovedi activitatea agricola minima de cosit cel 
puţin o data pe an, prin valorificarea/depozitarea 
fanului rezultat.  

 In cazul cosirii și valorificării fanului cosit,  docu-
mentul solicitat fermierilor, persoane fizice  este cel 
reglementat de OMADR nr. 20/2015 privind punerea 
în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglemen-
tare a pieţei produselor din sectorul agricol 
(prezentat în paginile 7-8). 
 
In ceea ce priveşte fermierii care NU AU DEPUS 
CERERI UNICE DE PLATA în ANUL ANTERIOR: 
La articolul 6, din O.U.G. 3/2015 pentru aprobarea 
schemelor de plaţi care se aplica în agricultura în 
perioada 2015 – 2020 și pentru modificarea Art.2 din 
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole și alte 
forme de asociere în agricultura, alineatul (10) se 

modifica și va avea următorul cuprins:  

"(10) Fermierii persoane juridice care nu 
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au depus cereri unice de plata în anul anteri-
or, calculul estimat al plaţilor directe depăşind 
plafonul de 5.000 euro, pot dovedi calitatea 
de fermier activ potrivit prevederilor alin. (4) 
sau (4¹)." 

 
La articolul 7 / O.U.G. 3/2015, alineatul (21), litera a) se 
modifica și va avea următorul cuprins:  

"a) forma asociativa de proprietate, pe baza 
copiei titlului de proprietate asupra terenurilor 
aparţinând formei asociative și a unui tabel 
centralizator care cuprinde acordul fiecărui 
membru detinator de animale privind depune-
rea cererii unice de plata de către forma aso-
ciativa, datele de identificare, codul de identi-
ficare al exploataţiei zootehnice din Registrul 
naţional al exploataţiilor și numărul de anima-
le deţinute de fiecare membru, precum și su-
prafaţa utilizata de forma asociativa prin cosit 
sau păşunat, la care se anexează hotărârea 
adunării generale a asociaţiilor privind utiliza-
rea fondurilor".  

 
Informatii suplimentare: 
Legislaţia completa referitoare la depunerea cererii uni-
ce de plata pentru anul 2015 poate fi consultata atât pe 
pagina oficiala web a Agenţiei, la adresa http://
www.apia.org.ro/ro/formular-cerere-unica-de-plata-
legislatie. 

 

Stadiul depunerii cererilor unice de plata 

 la APIA Gorj 

 

In perioada 8 aprilie – 15 iunie 2015, la APIA Gorj, 
au fost depuse fără penalităţi, în cadrul Campaniei 
2015 de primire a cererilor unice, un număr de 15.726 
cereri de plată, pentru o suprafaţă declarată de 
60.738,53 ha, respectiv 53.889,69 ha, suprafaţă solici-
tată la plată. 

Au fost înregistrate în Sistemul Integrat de Adminis-
trare şi Control (IACS) un număr de 1.585 cereri numai 
pentru schemele de plăţi în sector animalier, fără teren. 

Procentul cererilor depuse în perioada fără penali-
zări este de 67,17% faţa de numărul total de cereri de-
puse în campania 2014, respectiv 23.412 cereri şi de 
69,35 % din suprafaţă înregistrată în anul anterior 
(87.581,56 ha). 

Începând cu data de 16 iunie se vor aplica penalităţi 
de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere, iar du-
pă data de 10  iulie 2015, cererile de plată nu mai sunt 
admise la calcul. 

Apreciem că în intervalul 16 iunie – 10 iulie 2015, 
vor mai fi depuse aproximativ 3.000 cereri, cu o supra-
faţa totală solicitată la plată de peste 18.000 hectare. 
Pana la data de  29 iunie 2015, s-au  mai depus 
2.249 cereri cu penalitati, pentru o suprafață de 
10.941 ha. Concomitent cu primirea cererilor unice de 
plată cu penalităţi, funcţionarii publici din cadrul Centru-
lui judeţean APIA Gorj, responsabili de dosare, vor ope-
rat în baza de date IACS, un număr de peste 7.500 ane-
xe ale cererilor în sector animalier şi vor verifica toate 
cererile sub aspectul respectării conformității cu norme-

le legale şi  procedurale în vigoare. 

Până la termenul limită de 10 iulie 2015, se vor ope-
ra şi verifica toate cererile unice de plată depuse de fer-
mieri în campania 2015 şi vor fi finalizate  şi alte activi-
tăţi aferente şi anume: 

 eliminarea inconsistenţelor din cererile de plată;  

 finalizarea efectuării controalelor şi introducerii 
în sistemul informativ a anexelor 17 a şi 17 b 
(parcele digitizate de fermieri în blocuri fizice 
neagricole sau în afara blocurilor fizice);  

 rezolvarea suprapunerilor şi supradeclarărilor 
de blocuri fizice şi/sau parcele agricole. 

 

 
Plata schemelor de plăţi pentru zonele defavorizate 

–zootehnie (ovine,caprine, bovine) 
 

APIA Gorj informează că, in zilele de 29 si 30 iunie 
2015, se efectuează plata aferentă ajutorului specific 
acordat  producătorilor pentru ovine si caprine din 
zona defavorizata.  pentru anul de cerere 2014, în su-
mă totală de 659.945,02 lei (149.640,61 euro) cu sursă 
de finanţare FEGA (Fondul European pentru Garantare 
în Agricultură). 

In județul Gorj, de acest ajutor beneficiază un număr 
total de  300 crescători de animale pentru  un efectiv 
de 43.627 animale eligibile, respectiv  ovine si caprine, 
efectiv femel. 

Cuantumul ajutorului specific calculat pentru ovine şi 

caprine este de 3,43 euro (15,13) lei/cap animal,  

Reamintim că numărul cererilor depuse de solicitanti în 
conformitate cu prevederile  HG 786/2013 privind cereri-
le de ajutor specific acordat producatorilor pentru ovine 
si caprine din zona defavorizata, a fost de  352 cereri, 
pentru un număr de 53.410 capete.  

Numărul de animale cu nereguli constatate  urmare a 
controalelor administrative şi la faţa locului, a fost de 
9.783 capete, ceea ce reprezintă 18,31% din total ani-
male solicitate la plată. 

De asemenea, tot în aceste zile se efectuează plata 
aferentă ajutorului specific acordat producătorilor 
de lapte şi carne de vită din zonele defavorizate, 
pentru anul de cerere 2014, în sumă totală de 
2.796.239,46 lei (634.039,15 euro) cu sursă de finanţa-
re FEGA (Fondul European pentru Garantare în Agricul-
tură). 

De acest ajutor beneficiază un număr total de 1.917 
crescători de animale pentru  un efectiv de 7.514 
animale eligibile, respectiv  7.435 vaci de lapte şi 79 

taurine din rase de carne şi metişii acestora. 

Numărul total de animale cu nereguli a fost de  530  
capete din care 484 capete vaci de lapte şi 46 capete 
taurine de carne şi metisi din rase de carne.  

Valoarea reducerilor ca urmare a neconformităţilor con-
statate şi a neîndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor pe eco-
condiţionalitate, la specia bovine, este de 236.084,88 lei 
(53.531,56 Euro) 

Cuantumul ajutorului specific calculat pentru categoria 
vaci de lapte este de 82,09 euro, iar pentru categoria 
taurine din rase de carne şi metişii acestora cuantu-
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mul este de 300  euro. 

Valoarea ajutorului specific comunitar a fost calculată 
la cursul euro-leu stabilit de Banca Centrală Euro-
peană la ultima cotaţie a lunii septembrie (30.09.2014), 
respectiv 4,4102 lei. 

 

1 august, termen limita depunere cerere de spri-jin 

in cadrul PNA 2014-2016  

Până la data de 01 august 2015, se poate depune 

cererea anuală și documentele însoțitoare, în cadrul 

Programului Naţional Apicol (PNA) 2014-2016. 

Acesta a fost aprobat prin HG .1050/2013 pentru apro-

barea Programului national apicol pentru perioada 

2014 – 2016, a normelor de aplicare, precum si a valo-

rii sprijinului finan-ciar.  

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor 

din Programul apicol cu 50% din cheltuielile efectua-te 

de România pentru fiecare acţiune accesată, exclu-

zând TVA.  

Sprijinul financiar alocat atât din bugetul de stat cât și 

din bugetul UE prin Programul Naţional Apicol pentru 

perioada 2014 – 2016 este pentru următoarele măsuri:  

I. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de api-

cultori - Realizarea sistemului informatic pentru identifi-

carea stupilor prin decontarea atât a hard-ului, cât şi 

soft-ului, părţi ce compun acest sistem informatic.  

II. Combaterea varoozei, prin decontarea contravalo-

rii, fara TVA, a achiziţiei de medicamente şi funduri de 

stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa din 

apicultura convenţională şi din apicultura ecologică;  

III. Raţionalizarea stupăritului pastoral, prin decon-

tarea contravalorii, fără TVA, a achiziţiei de stupi în 

vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării 

acestora în pastoral;  

IV. Măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de 

ana-liză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii, 

prin decontarea contravalorii, fara TVA, a setului de 

bază de analize fizico-chimice care să ateste calita-tea 

mierii;  

V. Susţinerea refacerii efectivului de familii de albi-

ne pe teritoriul naţional, prin decontarea contravalorii, 

fara TVA, a achiziţiei de mătci, roi pe faguri şi familii de 

albine  

În cazul în care în urma controlului efectuat de repre-

zentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-

tură se identifică neconcordanţe între informaţiile furni-

zate în cererea de plată, documentele justificative şi 

situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică o re-

ducere a ajutorului cuvenit, proporţional cu neconformi-

tățile constatate. 

 

       Acte normative de interes 
 
ORDONANTA DE URGENTA Nr. 15 din 27 mai 2015 pen-
tru modificarea art. 2 lit. d) din Ordonanta de urgenta a Gu-
vernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajistilor  permanente și pentru modificarea și 
completarea Legii fondului funciar  nr. 18/1991, precum și 
pentru modificarea și completarea Ordonantei  de urgenta a 
Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plati  care se aplica în agricultura în perioada 2015-2020 și 
pentru modificarea  art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societatile agricole  și alte forme de asociere în agricultura 

(M.Of.386/ 03 iunie 2015). 

 

Printre cele mai importante reglementari aduse de actul 

normativ sunt: 

 Modificarea termenele de depunere a cererilor unice de 

plată, în concordanţă cu prevederile regulamentelor 
europene;  

 Completeaza definitia utilizatorului de pasuni și fanete; 

  şi clarifică modalitatea prin care se dovedeşte calitatea 
de fermier activ de către fermierii care nu au mai depus 
cereri de plată la APIA în anii precedenţi. 

(prezentata în paginile 1-2.) 

 
ORDIN nr. 20/2015 privind punerea în aplicare a prevederi-
lor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea 
unor masuri de reglementare a pietei produselor din secto-
rul agricol (M.Of.Nr.70 din 27 ianuarie 2015). 
 
Actul normativ aproba modelul carnetului de comerciali-
zare a produselor din sectorul agricol eliberat de primari 
persoanelor fizice care detin atestat de producator și 
desfasoara o activitate economica în sectorul agricol . 

Formularul cuprinde informatii privind datele de identificare 
ale producatorului agricol titular al atestatului de producator, 
precum și ale persoanei/persoanelor fizice care poate/pot 
utiliza carnetul de comercializare a produselor din sectorul 
agricol în afara titularului atestatului de producator, dupa 
caz, produsele gospodariei/fermei, suprafetele cultivate, 
efectivele de animale/familii de albine/cutii viermi de matase 
detinute, productiile estimate a fi destinate comercializarii.  

La nivelul fiecarei primarii se infiinteaza, se organizeaza și 
se gestioneaza Registrul de evidenta a carnetelor de co-
mercializare a produselor din sectorul agricol, pe suport 
hartie și în format electronic. 

 In situatia pierderii/distrugerii/furtului carnetului de comerci-
alizare a produselor din sectorul agricol, titularul/utilizatorul 
acestuia este obligat sa anunte în termen de 24 de ore uni-
tatea de politie cea mai apropiata, precum și autoritatea 
emitenta, care poate emite la cerere un alt carnet, operand 
mentiunea corespunzatoare în Registrul de evidenta a car-
netelor de comercializare a produselor din sectorul agricol. 
(+proiectul de modificare a acestui act normativ) 

 

Proiecte de acte normative 

Proiect de ORDIN privind modificarea și completarea  ordi-
nului comun al MADR și MDRAP nr.20/208/2015 pentru 
punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin.(1) din Legea 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare 
a pieței produselor din sectorul agricol 

Proiectul de act normativ adduce următoarele modificari: 

 lista produselor pentru care se solicită emiterea carnetu-
lui de comercializare va cuprinde „toate produsele vegetale 
rezultate din culturi de câmp, culturi în spaţii protejate, plan-
taţii, pepiniere, păşuni şi fâneţe, după caz, sau toate pro-
dusele şi subprodusele de origine animală, sericicole, api-
cole, inclusiv animalele vii, conservele de fructe şi/sau leg-
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ume şi/sau sucuri naturale, obţinute din fructele şi/sau 

legumele produse de solicitant, după caz”; 

titularul Atestatului de producător poate solicita şi elib-
erarea mai multor carnete de comercializare, în situaţia 
în care soţul/soţia, rudele/afinii de grad I optează pentru 
vânzarea simultană a produselor proprii; 

predarea zilnică/periodică a produselor proprii la cen-

trele de colectare/preluare nu este considerată vânzare. 
Producătorul nu completează file autocopiative din car-
netul de comercializare pentru fiecare predare, ci trebuie 
să deţină documentul de identitate şi Atestatul de produ-
cător. „Actul de comerț are loc atunci când se efectuează 
plata de către cumpărărtor, pentru totalul cantităților pre-
date. Numai în acest moment intervine obligația comple-
tării filelor autocopiative din carnetul de comercializare a 
produselor din sectorul agricol, respectiv rubricile vânză-
tor, cumpărător, produs, UM, cantitate vândută, preț pe 
unitate, suma totală plătită”, detaliază proiectul de act 
normativ. 

Transportul produselor de la centrele de colectare/

preluare la centre/fabrici de procesare sau la alte puncte 
de descărcare autorizate în vederea depozitării/
procesării/comercializării, va fi însoţit de documentele 
legale specifice transportului, precum şi de avizul de în-
soţire a mărfii, mai prevede proiectul elaborat de MADR. 

Documentul mai prevede că minim 40% din totalul 
spaţiilor de vânzare din pieţe rezervate exclusiv producă-
torilor agricoli persoane fizice pot fi ocupate de producă-
tori PFA, ÎI sau ÎF, care vând doar produse proprii, adică 
producătorii agricoli organizați în baza OUG 44/2008 
privind desfăşurarea activităţilor economice … PFA-urile 
care vând atât produse proprii, cât şi produse realizate 
de alte persoane nu vor beneficia de aceste spaţii.; 

este clarificat că pentru vânzările zilnice de produse 
proprii în pieţe şi târguri, producătorii nu trebuie să com-
pleteze file autocopiative din carnetul de comercializare. 
Acest lucru se poate face numai la solicitarea cumpărăto-
rilor operatori economici; 

La întâlnirea cu reprezentanţii Asociaţiei Administratorilor 
de Pieţe şi ai MADR, producătorii agricoli au mai spus că 
taxa pe tarabă nu ar trebui plătită iarna, dar şi că taxa de 
rezervare a tarabei li se pare ilegală. 
 
Proiect de ORDIN pentru aprobarea procedurilor speci-
fice de implementare şi control, precum şi formularistica 
necesară aplicării schemei de ajutor de stat pentru re-
ducerea accizei la motorina utilizată în agricultură  

 

Printre modificarile propuse de proiectul de act nor-

mativ sunt: 

 Începând cu 2015, producătorii agricoli persoane 
fizice vor trebui să se transforme în PFA sau între-
prinderi individuale ca să primească subvenţia pen-
tru motorină; 

 cererile de acord prealabil trebuie depuse astfel: 

- pentru acest an,/2015, fermierii vor avea 20 de zile de 
la intrarea în vigoare a prezentului ordin ca să depună 
cererea de acord prealabil la centrele APIA. Până la fina-
lul acestui an vor trebui să depună şi cererea pentru 
2016. 

- Pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019 și 2020, se depune 
o singură cerere anuală de acord prealabil pentru 
finanțare, în perioada 1-31 decembrie a anului calenda-
ristic anterior. 

- Prin excepție, beneficiarii pot depune cerere de acord 
prealabil pentru finanțare și în cursul anului calendaristic 
pentru care se solicită acordarea ajutorului de stat prin 
rambursare. În cerere se menționează trimestrul/
trimestrele pentru care se solicită acordul prealabil pentru 
finanțare. 

Formele asociative de administrare/de exploatare/de 
proprietate în comun a păşunilor şi fâneţelor precum 
composesorate, obşti de moşneni în devălmăşie, obşti 
răzeşeşti nedivizate, obşti de cumpărare, cooperative, 
alte comunitãţi şi forme asociative cu diferite denumiri pot 
solicita subvenţia pentru motorină, dar trebuie să depună 
la APIA şi o declaraţie pe propria răspundere a mem-
brilor prin care aceştia îşi declară suprafeţele şi afirmă că 
nu depun individual cereri pentru motorină cu acciză re-
dusă, pentru suprafeţele din cadrul formei asociative so-
licitate de asociaţie. 

De asemenea, pot primi ajutorul de stat pentru motorină 
şi organismele/organizațiile de cercetare, respectiv uni-
versităţi, institute naționale, staţiuni de cercetare-
dezvoltare, din domeniul agricol, indiferent de statutul lor 
juridic. 

 Acordul prealabil pentru finanțare se eliberează în 
maxim 15 zile lucrătoare de la data depunerii cererii, 
după care beneficiarii pot depune cereri de plată, 
însoţite de documente specifice pentru fiecare sector 
de activitate. 

 Pentru fiecare an calendaristic, cantitățile necesare 
de motorină pot fi achiziționate integral sau în tranșe, 
în funcție de opțiunea beneficiarilor. Producătorii 
agricoli pot solicita subvenţia pentru cantitatea de 
motorină prevăzută în acordul prealabil în maxim 
patru cereri de plată pe an, mai prevede proiectul de 
ordin elaborat de MADR. 

 

Proiect de ORDONANŢĂ de modificare şi completare a 
Ordonanţei nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţio-
narea grupurilor de producători, pentru comercializarea 
produselor agricole şi silvice  

 

Prezentul proiect de ordonanță asigură continuarea mă-
surilor de stimulare a formelor asociative existente, pre-
cum şi înfiinţarea şi susţinerea grupurilor de producători 
prin PNDR.  
 
Prin modificarea Ordonanţei nr. 37/2005 va fi posibilă în 
continuare recunoașterea grupurilor din sectorul fructelor 
şi legumelor, acestea urmând să primească sprijin finan-
ciar prin intermediul PNDR 2014-2020. Ca urmare, se 
impune eliminarea prevederilor cu privire la grupurile de 
producători recunoscute preliminar.  
Criteriile de recunoaştere a grupurilor de producători şi a 
organizaţiilor de producători vor fi prevăzute în normele 
de aplicare a prezentei ordonanţe.  
În condiţiile prezentei ordonanţe, perioada minimă de 
funcţionare a grupurilor şi organizaţiilor de producători nu 
poate fi mai mică de 12 luni de la momentul 
recunoașterii. 

Atribuțiile din domeniul silvic sunt gestionate de Ministe-
rului Mediului, Apelor şi Pădurilor - s-a impus modificarea 
textului de ordonanță, în sensul desemnării autorității 
competente în ceea ce privește recunoașterea și 
funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole și silvice. 
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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:                    

Ramona Popeanga  

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. 

Zonele eligibile pentru Masurile 10 și 13 din PNDR. 

 

In data de 19.06.2015, MADR a publicat lista zonelor eligibile pentru Masurile 
10, 11 și 13 din PNDR– Agromediu și clima, Agricultura ecologica , respectiv  
Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte  constrangeri specifice 

In județul Gorj, zonele eligibile  sunt:  

Sub-măsura 10.1. ―Plăți de agromediu și climă‖, in funcție de pachetele** 
care se pot solicita,  sunt următoarele: 

P1&P2 - Turcinesti, Novaci, Arcani, Baia de Fier, Bumbesti-Jiu, Bumbesti
-Pitic, Crasna, Lelesti, Musetesti, Pades, Pestisani, Polovragi, 
Runcu, Schela, Stanesti, Tismana 

P4      -   nivel național 

P5      -   Motru, Samarinesti, Slivilesti, Vagiulesti 

** Pachetul 1 – pajişti cu înaltă valoare naturală (HNV) 93 €/ha/an 

**Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu 

Pachetul 1): 

2.1 – lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe*100 €/ha/an 

2.2–lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente - fâneţe*21 €/ha/an 

**Pachetul 4 – culturi verzi  - 128 €/ha/an 

** Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice– 125 €/ha/an 

13.1 – Plăți compensatorii pentru zona montană. 86 €/ha/an  = Novaci,  
Baia de fier, Bumbesti-Jiu, Crasna,  Musetesti, Pades, Pestisani, Polovra-
gi, Runcu, Schela, Stanesti, Tismana 

13.2 – Plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale semnificative. 54 € /ha/an : Bustuchin,  Capreni, Hurezani, Licu-
rici, Prigoria, Rosia de Amaradia. 

 

Documentul poate fi accesat la adresa : http://www.madr.ro/informari-
dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/2128-lista-zonelor-
eligibile-pentru-masurile-de-mediu-si-clima-ale-pndr-2014-2020.html 

 

Acțiuni și termene :  iunie-iulie 2015 

 

30.06.2015—Termen final de plata a ajutoarelor specifice din zona defavoriza-

ta, din campania 2014, bovine/ovine/caprine; 

30.06.2015—Termen de plata a ajutorului de stat pentru motorina utilizata în 

agricultura, trim IV, 2014; 

30.06.2015—Termen de plata a ajutoarelor specifice pentru îmbunătăţirea 

calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, 

anul 2014 ; 

01.07.2015—Termen de control al cerinţelor de diversificare a culturilor ce se 

recoltează în lunile  iunie—iulie 2015, pentru fermierii care au 

accesat schema de plăţi benefice pentru clima și mediu; 

10.07.2015 - Finalizarea campaniei de primire a cererilor unice de plata 2015, 

cu penalități de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere; 

10.07.2015—Controlul în teren a parcelelor agricole digitizate, neconforme 

sub aspectul categoriei de folosinţa sau în afara blocurilor fizice 

agricole. 

31.07.2015—Depunerea  cererilor la formele asociative  pentru accesarea 

masurilor din Programul Național Apicol. 

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

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