
                              

 

         Activitatea APIA Gorj în lunile   SEPTEMBRIE—OCTOMBRIE 2015  

 

Amenajamentele pastorale - conditie de eligibilitate in 
accesarea platilor incepand cu 2016  

Proiectele de amenajament  pastoral se întocmesc la nivelul  
fiecărui Unităţi Administrativ Teritoriale, de toţi  proprietarii de pajişti 
naturale, persoane juridice sau fizice, potrivit Ordonanţei de Urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi a H.G. nr. 78/2015 privind 
modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea 
prevederilor O.U.G. nr. 34/2013. 

 

Eliberare adeverinte - Campania 2015 

Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura (APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 septembrie 2015 
elibereaza adeverinte pentru beneficiarii Schemei de Plata Unica pe Suprafata si beneficiarii Platii redistributiva 
– Campania 2015, care intentioneaza sa acceseze credite pentru finantarea activitatilor curente de la Bancile 
care au incheiat Conventii cu Agentia. 
 

Despagubiri pentru seceta—2015  

In baza Ordinului ANAF nr. 2204/2015, persoanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual sau într-o 
formă de asociere, pe o suprafata de peste 2 ha, beneficiază de reducerea normei de venit, proporţional cu 
pierderea înregistrată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a unor fenomene meteorologice nefavorabile 
care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, se-
ceta, precum şi a celor produse de animalele sălbatice. 

Desfasurarea controlului la faţa locului 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că în 
această perioadă se desfăşoară controlul la faţa locului în vederea verificării suprafeţelor agricole 
declarate de fermieri  în cererile unice de plată pentru campania  2015.  

 

Acte normative de interes/ proiecte legislative: 

Ordinul ANAF nr. 2204/2015 privind aprobarea Procedurii de re-

ducere a normei de venit, in cazul activitatilor agricole, si pentru 

aprobarea unor formulare,  M.of. nr. 684 din 9 septembrie 2015  

LEGEA (R3)cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996*) - 
republicata in M.Of.Nr.720 din 24.09.2015   

Ordinul nr.1844/13.08.2015 al ministrului agriculturii si dezvoltarii 
rurale privind modificarea si completarea O.M nr.181/2012 pentru 
aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspectie si 
certificare in agricultura ecologica  (M.Of. 617/2015) 
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Amenajamentele pastorale -  

conditie de eligibilitate in accesarea platilor 

incepand cu 2016  

  

Proiectele de amenajament  pastoral se 
întocmesc la nivelul  fiecărei unităţi administrativ-
teritoriale, de toţi  proprietarii de pajişti naturale, 
persoane juridice sau fizice, potrivit Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor 

permanente şi a H.G.  
78/2015 privind 
modificarea şi 
completarea Normelor 
metodologice pentru 
aplicarea prevederilor 
O.U.G. nr. 34/2013. 

Amenajamentele 
pastorale  au drept scop  
stabilirea unui set  de 
măsuri şi acţiuni pentru 
fiecare  trup de pajişti 

naturale la nivelul fiecărui deţinător (persoană fizică 
sau juridică) din cadrul fiecărui teritoriu administrativ, 
pentru a se realiza  creşterea capacităţii de 
producţie şi, implicit, creşterea numărului de animale 

Apariţia  O.U.G. nr. 34/2013 şi  HG nr. 78/2015 a 
fost determinată de starea de degradare a pajiştilor  
naturale în România, prin: 

 instalarea de vegetaţie  lemnoasă nedorită pe 
arii extinse şi a vegetaţiei ierboasă invazive, 
nevaloroasă din punct de vedere al valorii 
nutritive; 

 declanşarea unor procese actuale, cu efecte 
negative asupra pajiştilor naturale – alunecări, 
eroziune, colmatări, revărsări de ape etc. 

 sărăcirea accentuată a solului în principalii 
nutrienţi, ceea ce a determinat scăderea 
capacităţii de producţie a pajiştilor naturale. 

Proiectul de amenajament pastoral cuprinde în 
mod obligatoriu, cel puţin următoarele elemente: 

 descrierea situaţiei geografice, topografice şi 
planul parcelar al pajiştilor aflate   pe teritoriul 
unităţii administrativ-teritoriale; 

 descrierea solului şi a florei; 

  capacitatea de păşunat a pajiştii; 

  lucrările de îngrijire şi îmbunătăţire a pajiştilor; 

  planul de fertilizare şi măsurile 
agropedoameliorative. 

Principalele lucrări  ce urmează a se executa, 
în funcţie de caracteristicile fiecărui trup şi parcelă 
de pajişti naturale, sunt: 

A.  Măsurile ameliorative generale care se 
aplică pe toate pajiştile afectate de diferiţi factori 
limitativi ai   producţiei sunt: 

 eliminarea excesului de umiditate; 

 combaterea eroziunii de adâncime şi 
alunecărilor solului; 

 corectarea reacţiei solului, respectiv aciditatea/
alcalinitatea, prin lucrări de amendare. 

B. Măsurile de refacere radicală a covorului 
ierbos care constau în: 

 curăţarea de muşuroaie, de vegetaţia ierboasă 
şi lemnoasă nevaloroasă şi de pietre; 

 distrugerea vechiului covor vegetal degradat; 

 îmbunătăţirea regimului de nutriţie a plantelor 
printr-o fertilizare corespunzătoare; 

 pregătirea patului germinativ; 

 reînsămânţarea cu amestecuri de plante 
furajere productive şi cu valoare furajeră 
ridicată; 

 întreţinerea pajiştii nou-înfiinţate 

C.  Lucrările de întreţinere a pajiştilor cuprind 
cel puţin: 

 distrugerea 
muşuroaielor, curăţarea 
de pietre, a vegetaţiei 
arbustifere nevaloroase, 
combaterea  buruienilor 
şi executarea lucrărilor 
de desecare; 

 combaterea eroziunii 
solului şi respectarea 
strictă a regulilor de exploatare raţională; 

 corectarea regimului aerohidric al solului; 

 lucrări de fertilizare cu îngrăşăminte chimice şi 
organice; 

 lucrări de regenerare a pajiştilor prin 
însămânţări şi supraînsămânţări executate atât 
primăvara, cât şi toamna, în funcţie de condiţiile 
de climă şi sol, cu respectarea măsurilor 
stabilite prin angajamentele pastorale. 

 Responsabilitatea punerii în aplicare a O.U.G. 
nr. 34/2013 privind executarea  proiectelor de 
amenajament  pastoral o au  conducerile 
administraţiilor locale, iar executarea acestora 
revine  grupului de lucru constituit în acest scop, 
format din specialişti de la Consiliile Locale, Oficiile 
pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, Camerele 
Agricole Judeţeane şi Direcţiile Agricole Judeţene, 
fiecare cu sarcini precis stabilite, astfel: 

 specialiştii de la Consiliile locale, pun la 
dispoziţie  planurile de lucru scara 1:5000 



pentru fiecare amplasament, cu detalii 
cadastrale şi topografice; 

 Oficiile pentru Studii Pedologice şi 
Agrochimice  execută studii pedologice şi 
agrochimice pentru stabilirea măsurilor agro
-pedo-ameliorative şi de îmbunătăţiri 
funciare, precum şi a planului de fertilizare, 
în vederea  fundamentării proiectului de 
amenajament pastoral; 

 specialiştii de la Consultanţa Agricolă 
Judeţeană întocmesc  proiectul de 
amenajament pastoral; 

 Ministerul Agriculturii – prin specialiştii de la 
Direcţiile Agricole Judeţene verifică datele  
tehnice  din proiect şi întocmesc un registru 
cu suprafeţele de pajişti – pe proprietari, pe 
U.A.T-uri şi centralizat, pe judeţ. 

Suprafaţa de pajişti naturale a judeţului Gorj în 
anul  2015 este de 124.000 ha, distribuită astfel: 

-    primării şi consilii locale   - aprox. 15.500 ha 

-    obşti şi composesorate    -  aprox. 8.770 ha 

-    asociaţiile crescătorilor de animale- aprox. 

     1.033 ha 

-     persoane fizice şi alte persoane juridice  - 

      aprox. 98.697 ha. 

Au fost executate studii pedologice  şi 
agrochimice pentru stabilirea  lucrărilor 
ameliorative  şi a necesarului de îngrăşăminte pe 
fiecare trup, în vederea fundamentării proiectului 
de amenajament pastoral doar pe 5.951 ha, 
reprezentând 4,8% din suprafaţa totală de 
124.000 ha. 

    Situaţia executării studiilor pedologice şi 
agrochimice pentru fundamentarea proiectelor 

de amenajament pastoral 

Din situaţia  prezentată, se constată că numai 
cinci primării au executat studiile de fundamentare 

a proiectelor de amenamajament pastoral 
(Muşeteşti, Tismana, Glogova, Bengeşti-Ciocadia 
şi Turceni), pe o suprafaţă de 2.745 ha. Aceeaşi 
documentaţie a mai fost solicitată şi de  şase 
obşti, din care cinci situate pe teritoriul Oraşului 
Novaci, iar pe teritoriul Comunei Crasna, o obşte.  

Este necesar ca administraţiile publice  locale, 
obştile/composesoratele, alţi deţinători de pajişti 
naturale, persoane fizice sau juridice,  să pună în 
aplicare  cadrul legislativ privind  întocmirea  
proiectelor de amenajament pastoral  cunoscându
-se faptul  că, începând cu anul 2016, Agenţia de 
Plăţi pentru Intervenţii în Agricultură nu mai 
acordă subvenţii pentru folosinţa „pajişti naturale” 
– fără proiect de amenajament pastoral. 

Proiectele de amenajamente pastorale se 
actualizează la o perioadă de 10 ani. 

Potrivit Legii 243/2011 pentru modificarea şi 
completarea  O.U.G nr. 38/2002 privind 
întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi 
agrochimice, singurele  unităţi  ce execută studii 
pedologice şi agrochimice la nivel naţional sunt 
Oficiile pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, 
iar. art. 12, alin. 3 din H.G. 78 /2015, reprezentând 
Normele de aplicare la O.U.G. nr. 34/2013, 
menţionează că studiile pedologice şi agrochimice 
pentru  fundamentarea proiectelor de 
amenajament pastoral le execută Oficiul pentru 
Studii Pedologice şi Agrochimice, iar întocmirea  
proiectelor,  Camera Agricolă Judeţeană Gorj. 

Având în vedere importanţa respectării 
cadrului legislativ în vigoare, interesul   
solicitanţilor pentru plăţile directe pe suprafaţă, cât 
şi necesitatea menţinerii şi îmbunătăţirii 
potenţialului productiv al suprafeţelor  de pajişti 
permanente din Judeţul Gorj, se impune o 
întâlnire de lucru, la nivel judeţean, in 
coordonarea Instituţiei Prefectului, si/sau a 
Consiliului Judeţean, a conducerile administraţiilor 
locale (primari şi secretari), cu reprezentanţii, 

instituţiilor cu atribuţii şi competenţe în  
în aplicarea prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi 
exploatarea pajiştilor permanente şi a 
Normelor Metodologice aprobate prin 
H.G. nr. 78 / 2015,  cu privire la  
implementarea  proiectelor de 
amenajament pastoral, respectiv,  Oficiul 
pentru Studii Pedologice şi Agrochimice, 
Camera Agricolă Judeţeană, Agenţia de 
Plăţi pentru Intervenţii în Agricultură – 
Centrul judeţean Gorj,  Direcţia 
judeţeana pentru Agricultură Gorj. 

Surse de informare : Oficiul de Studii 
Pedologice şi Agrochimice Gorj si Centrul 

Judeţean APIA Gorj 

Nr. 

crt. 
U.A.T. Entitatea Suprafaţa (ha) 

1 MUŞETEŞTI Primărie 26,13 

2 TISMANA Primărie 2000,00 

3 GLOGOVA Primărie 238,89 

4 BENGEŞTI CIOCADIA Primărie 236,00 

5 TURCENI Primărie 243,84 

6 NOVACI Obştea Banca Gilortului 404,00 

7 NOVACI Obştea Rădeiu 384,00 

8 NOVACI Obştea Cerbu 431,90 

9 NOVACI Obştea Paltinu 104,30 

10 NOVACI Obştea Coasta Petresei 232,53 

11 CRASNA Obştea ARC 1650,00 

  Total la data de 07.09.2015 5.951 ha 
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Eliberare adeverinte - Campania 2015 

 

Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura 
(APIA) informeaza ca, incepand cu data de 16 
septembrie 2015 elibereaza adeverinte pentru 
beneficiarii Schemei de Plata Unica pe 
Suprafata si beneficiarii Platii redistributiva – 
Campania 2015, care intentioneaza sa acceseze 
credite pentru finantarea activitatilor curente de la 
Bancile care au incheiat Conventii cu Agentia. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi 
Fondul National de Garantare a Creditului pentru 
Intreprinderi Mici şi Mijlocii garanteaza creditele 
acordate de banci fermierilor, in cadrul acestui tip 
de conventie. 

Toate conventiile incheiate intre Agentia de Plati 
şi Interventie pentru Agricultura, Banca şi Fondul de 
Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa 

www.apia.org.ro.  

Potrivit conventiilor, la solicitarea scrisa a fermieru-
lui, centrul judetean/local APIA unde acesta a 
depus cererea in Campania SAPS 2015 va elibera 
o Adeverinta prin care confirma faptul ca 
Beneficiarul a depus cererea unica de plata pentru 
schemele de plati directe pentru anul 2015 şi ca au 
fost finalizate controalele şi verificarile 
administrative asupra Cererii de plata a 
Beneficiarului, pana la data emiterii Adeverintei, 
conform reglementarilor in vigoare.  

Pot beneficia de aceasta adeverinta fermierii selec-
tati la controlul pe teren (clasic sau teledetectie) 
numai dupa finalizarea acestor controale. 

De asemenea, in adeverinta se va mentiona su-
prafata determinata pentru plata in cadrul schemei 
SAPS si platii redistributive şi faptul ca beneficiarul 
nu face obiectul excluderilor de la plata la data emi-
terii acesteia, precum şi ca indeplineşte conditiile 
generale pentru acordarea sumelor cuvenite, in 
conformitate cu legislatia in vigoare. 

Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma 
cuvenita aferenta SAPS si Platii redistributive, 
respectiv 72,69 euro/hectar euro/ha pentru SAPS 
si 5,00 euro/hectar pentru primele 5 ha si de 46,75 
euro/hectar pentru restul de 25 ha pentru Plata 
redistributiva, denominata in lei astfel: 

 pentru creditele acordate de Banca 
Creditoare pana la data de 
29.09.2015 inclusiv, la cursul leu/euro 
comunicat de Banca Centrala 
Europeana la data solicitarii creditului/
semnarii contractului de credit; 

 pentru creditele acordate de Banca 

Creditoare incepand cu data de 30.09.2015 
inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de 
Banca Centrala Europeana din data de 
30.09.2015. 

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltarii rurale nr. 703/ 23.07.2013 
privind aprobarea conditiilor in care se vor incheia 
Conventiile dintre institutiile financiare bancare si 
nebancare si Agentia de Plati si Interventie pentru 
Agricultura, in vederea finantarii de catre acestea a 
activitatilor curente ale beneficiarilor platilor derulate 
prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricul-
tura, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor 
aferente acordarii creditelor pentru beneficiarii plati-
lor directe, astfel incat dobanda finala aplicata 
beneficiarului nu poate depasi ROBOR 6M + 4%, 
iar comisioanele aferente creditului sa fie in limita 
de 1%. 

Serviciul Relatii Cu Publicul Şi Comunicare 

 

Despagubiri pentru seceta 2015 

 

In baza Ordinului ANAF nr. 2204/2015 publicat 
in M.Of. nr. 684 din 9 septembrie 2015, persoanele 
fizice care desfăşoară activităţi agricole, individual 
sau într-o formă de asociere, pe o suprafata de 
peste 2 ha cereale insamantate in primavara, plante 
oleaginoase sau cartof, pot beneficia de reducerea 
normei de venit, proporţional cu pierderea înregis-
trată, în cadrul anului fiscal curent, ca urmare a 
unor fenomene meteorologice nefavorabile care pot 
fi asimilate dezastrelor naturale, precum îngheţul, 
grindina, poleiul, inundaţiile, ploaia abundentă, se-
ceta, precum şi a celor produse de animalele săl-
batice, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele 
condiţii: 

a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de 
venit; 

b) pierderea afectează peste 30% din su-
prafeţele destinate producţiei agricole vegetale sau 
din animalele deţinute, pe fiecare categorie de pro-
duse vegetale sau categorie de animale; 

c) persoana fizică/asocierea fără personalitate 
juridică a depus formularul 221 "Declaraţie privind 

veniturile din activităţi 
agricole impuse pe bază 
de norme de venit  

Constatarea pagubelor 
şi evaluarea pierderilor 
se fac, la cererea per-
soanelor fizice /asocier-
ilor fără personalitate 
juridică, de o comisie 
numită prin ordin al pre-
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http://www.apia.org.ro


fectului judeţului, în conformitate cu dispoziţiile art. 
73 alin. (8) din Legea nr. 571/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Cererea  prevăzuta în anexa nr. 2 la ordin, se 
depune de persoana fizică/asocierea fără person-
alitate juridică la unitatea administrativ-teritorială pe 
raza căreia s-a întâmplat evenimentul, în cel mai 
scurt timp de la data producerii acestuia. În cazul 
pagubelor care privesc efective de animale, păsări 
sau familii de albine, la cerere se anexează şi certi-
ficatul sanitar-veterinar eliberat de medicul veterinar 
de liberă practică împuternicit, în care se pre-
cizează că pieirea s-a datorat efectelor produse de 
evenimentele anetmentionate. Cererea se depune 
pentru toate suprafeţele afectate şi animalele pier-
ite, deţinute pe raza unei unităţi administrativ-
teritoriale. 

După constatarea pagubelor şi evaluarea 
pierderilor, comisia constituită întocmeşte Procesul-
verbal de constatare şi evaluare a pagubelor. " 

Pentru a solicita reducerea venitului anual, per-
soana fizică/asocierea fără personalitate juridică 
depune la organul fiscal Cererea privind reducerea 
venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază 
de norme de venit, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin, 
pe perioada de prescripţie a dreptului de stabilire a 
impozitului pe veniturile agricole, aferent anului 
pentru care s-au înregistrat pierderile, la aceasta 
anexandu-se si procesul-verbal de constatare şi 
evaluare a pagubelor. 

După primirea cererii respective, organul fiscal 
verifică, pe baza documentelor depuse dacă sunt 
îndeplinite condiţiile prevăzute la pct. 1. si  în-
tocmeşte formularul "Referat privind reducerea 
venitului anual din activităţi agricole, stabilit pe bază 
de norme de venit", prevăzut în anexa nr. 2 la or-
din. 

Venitul anual se reduce utilizând norma 
de venit diminuată cu procentul de pierdere 
înregistrată, înscris în col. 5 din formularul 
"Proces-verbal de constatare şi evaluare a 
pagubelor" pentru fiecare categorie de pro-
duse vegetale şi/sau categorie de animale 
din cadrul unităţii administrativ-teritoriale 
afectată de evenimentele prevăzute la art. 
73 alin. (7) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Organul fiscal stabileşte veniturile core-
spunzătoare fiecărei activităţi agricole pen-
tru care s-a înregistrat pierdere şi care se 
încadrează în condiţia prevăzută la pct. 1 lit. 
b). 

La stabilirea veniturilor corespunzătoare 
fiecărei activităţi se vor avea în vedere infor-
maţiile înscrise în declaraţia privind veni-
turile din activităţi agricole impuse pe bază 
de norme de venit: suprafeţele destinate 
producţiei agricole vegetale/animalele 

deţinute, opţiunea contribuabilului privind încad-
rarea în limitele veniturilor neimpozabile, potrivit art. 
72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificările 
şi completările ulterioare. 

Organul fiscal calculează/recalculează venitul 
net anual, impozitul pe venitul din activităţi agricole 
şi emite formularul 260 "Decizie de impunere 
privind plăţile anticipate cu titlu de impozit pe 
venit/contribuţii de asigurări sociale de sănătate, 
precum şi privind obligaţiile de plată cu titlu de con-
tribuţii de asigurări sociale". În situaţia recalculării 
impozitului pe venitul din activităţi agricole, organul 
fiscal modifică decizia anterioară. În această 
situaţie, decizia de impunere cuprinde atât sumele 
stabilite anterior, cât şi sumele rezultate în urma 
reducerii venitului anual din activităţi agricole, sta-
bilit pe bază de norme de venit. 

Decizia de impunere se comunică contribuabilului, 
potrivit art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 
92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republi-
cată, cu modificările şi completările ulterioare. 

În situaţia în care, pe baza documentelor 
prezentate, organul fiscal constată că nu sunt înde-
plinite condiţiile prevăzute la pct. 1, cererea privind 
reducerea venitului anual din activităţi agricole, sta-
bilit pe bază de norme de venit, se respinge. 

 

Controlul suprafetelor de teren, in 

campania 2015 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) 
informează că în această perioadă se desfăşoară 
controlul la faţa locului în vederea verificării 
suprafeţelor agricole declarate de fermieri  în 

cererile unice de plată pentru campania  2015.  
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Nr. total fermieri esantionati la controlul pe teren, din 
care: 

                        
1.368 

- control clasic 54 

- control teledetectie 1.314 

- total suprafaţa supusă controlului 
6.227,48 

ha 

Din controlul prin teledetectie, dupa schema de plată 1.076 

Măsura  - 10 – Agromediu şi climă 53 

Măsura  - 11 – Agricultură ecologică 2 

Măsura  - 13-  Plăţi pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri   naturale sau cu alte constrângeri specifice 973 

Măsura 214 Plăţi compensatori de agromediu 48 

Control eco-condiţionalitate (ECO.), d.c. pe scopuri de 
control: 211 

Eco-condiţionalitate total (SMR + GAEC + conditii fito) 87 

Eco-condiţionalitate parţială (SMR 1 + SMR. 7) 88 

Control cu scop de agromediu    103 

Număr  parcele din eşantionul de control      5.420  

javascript:OpenDocumentView(225422,%204131839);


In prezent, se lucrează cu 4 echipe de control, 
iar 5 echipe de control sprijină desfăsurarea acestei 
activităţi în judeţul Caraş – Severin.  

Controlul clasic pe teren presupune inspec-
tarea fermelor selectate pentru control, in-
cluzând toate parcelele declarate de fermier şi 
solicitate la plată şi presupune următoarele acţi-

uni:  

 eligibilitatea pentru SAPS a suprafeţei 
declarate a parcelelor agricole în conformitate 
cu R.1307/2013, în particular art. 32 (2)-(6); 
aceasta include si verificarea menţinerii/
activităţii minime conform art. 4 (1)(c)(ii) al 
Regulamentului (UE) nr. 1307/2013; 

 verificarea activităţii minime menţionată la art. 
4(1)(c)(iii) este de asemenea valabilă, unde 
este cazul, pentru verificarea clauzei 
“fermierului activ”; 

 conformitatea cu suprafaţa minimă a parcelei 
agricole; 

 utilizarea declarată a suprafeţei în limitele 
prevăzute de regulament (pajişti permanente, 
sprijin cuplat pe suprafaţă, diversificarea 
culturilor, etc.) inclusiv tipurile de suprafeţe 
agricole declarate (adică păşune permanentă, 
teren arabil, cultură permanentă); 

 alte condiţii stabilite pentru a asigura faptul că 
parcelele declarate sunt într-adevăr parcelele 
pentru care fermierul este îndreptăţit să solicite 
sprijin, cât şi declararea tuturor parcelelor; 

 respectarea tuturor obligaţiilor privind practicile 
de ecologizare sau echivalente ce trebuie 
avute în vedere de către beneficiar, funcţie de 
schema accesată; 

 unde este cazul, conformitatea cu limitele 
stabilite la art. 44 şi 46 ale R. 1307/2013 
pentru exceptarea de la înverzire; 

 realizarea obligatorie a unei schiţe pentru fie-
care parcelă  măsurată  

 executarea de fotografii digitale pentru a docu-
menta realizarea controlului 

 completarea unui Raport de control pe suport 
de hârtie  

Pentru fiecare control la fața locului efectuat, 
inspectorii de teren intocmesc un raport de control 
care permite analizarea detaliilor controalelor 
efectuate și formularea unor concluzii privind 
conformitatea cu criteriile de eligibilitate, cu 
angajamentele și cu alte obligații. 

Ecocondiţionalitatea (conformitatea 
încrucişată) – ca parte componentă a PAC - este 
un mecanism care condiţionează acordarea 
sprijinului financiar din fonduri europene şi 

naţionale (plăţi directe, ajutoare naţionale 
tranzitorii, plăţi prin măsurile de dezvoltare rurală 
şi măsuri de piaţă), de respectarea unor norme 
obligatorii privind mediul, siguranţa alimentară, 
sănătatea animalelor şi a plantelor, bunăstarea 
animalelor, precum şi menţinerea terenurilor în 
bune condiţii agricole şi de mediu. 

Ecocondiţionalitatea cuprinde trei arii:  

1. bunele condiţii agricole şi de mediu 
(GAEC-urile),  

2. cerinţele legale în materie de gestionare 
(SMR-urile) şi  

3. cerinţele minime privind utilizarea îngrăşă-
mintelor şi a produselor de protecţie a 
plantelor. 

Potrivit art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 1306 
/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 
din 17 decembrie 2013 -  „Statele membre se 
asigură că toate terenurile agricole, în special cele 
care nu mai sunt exploatate în scopul producţiei, 
sunt menţinute în bune condiţii agricole şi de 
mediu. Statele membre definesc, la nivel naţional 
sau regional, cerinţele minime pentru bunele 
condiţii agricole şi de mediu (GAEC), în baza 
cadrului stabilit în Anexa III, ţinând seama de 
caracteristicile zonelor în cauză, în special de 
condiţiile pedologice şi climatice, de tipurile de 
exploataţii existente, de gradul de utilizare a 
terenurilor în cauză, de rotaţia culturilor, de 
practicile agricole şi de structura exploataţiilor”.  

Potrivit art. 93 şi 94, respectiv Anexei II din 
Regulamentul nr. 1306/2013, fermierii care solicită 
sprijin financiar trebuie să respecte: 

 Cerinţele legale în materie de gestionare 
(15 SMR-uri) şi  

 Standardele privind Bunele condiţii 
agricole şi de mediu ale terenurilor (7 
GAEC-uri, referitoare la următoarele 
domenii:  
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· Mediu, schimbări climatice şi bune 
condiţii ale terenurilor; 

· Sănătatea publică, sănătatea ani-
malelor şi sănătatea plantelor; 

· Bunăstarea animalelor.  

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi na-
ţionale, orice fermier care solicită plăţi directe 
trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate 
pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole 
din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor 
(inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai 
sunt folosite în scopul producţiei).  

N e r e s p e c t a r e a  n o r m e l o r  p r i v i n d 
ecocondiţionalitatea, ca urmare a unei acţiuni sau a 
unei omisiuni direct imputabile fermierului care a 
solicitat plăţi în cadrul schemelor şi măsurilor de 
sprijin menţionate la art. 3 alin. (1) 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 
excepţionale prevăzute de regulamentul menţionat. 

Prin excepție de la prevederile alin. (1)-(3), 
sancţiunile administrative pentru nerespectarea 
normelor de ecocondiţionalitate nu se aplică 
fermierilor care participă la schema de plată pentru 
micii fermieri, în conformitate cu prevederile art. 92 
din Regulamentul (UE) nr.1.306/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului. 

În cazul în care aceştia accesează şi pachete 
de agromediu, trebuie să respecte normele de eco-
condiţionalitate aferente acestor pachete.            

O r d i n u l  M A D R / M M A P / A N S V S A 
nr.352/636./54/2015 defineşte normele de ecocon-
diţionalitate ce trebuie respectate de fermierii 
români începând cu 1.01.2015, încadrate pe 
domenii şi aspecte. 

Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală apli-

cabile pe terenurile agricole  

În campania 2015, sunt prevăzute măsuri (cu finan-
ţare FEADR şi buget naţional) care vizează acor-
darea de plăţi compensatorii pe suprafaţă pentru 
utilizatorii de terenuri agricole, astfel: 

- Măsura 214 (M 214)-Plăţi de agro-mediu şi 
climă – prevăzută în PNDR 2007-2013 (cu fi-
nanţare din alocarea FEADR 2007-2013) - 
pentru angajamentele aflate în desfăşurare 

- Măsura 10 (M 10) - Agro-mediu şi climă - pre-
văzută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din 
alocarea FEADR 2014-2020) - pentru angaja-
mentele noi 

- Măsura 11 (M 11) -Agricultura ecologică - pre-
văzută în PNDR 2014-2020 (cu finanţare din 
alocarea FEADR 2014-2020) - pentru angaja-
mentele noi 

Măsura 13 (M 13) - Plăţi pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 
constrângeri specifice - prevăzută în PNDR 2014-
2020 (cu finanţare din alocarea FEADR 2014-2020) - 
pentru angajamentele noi. 

Platile de agromediu (A.M.) vor fi acordate 
fermierilor care şi-au  asumat şi respectă, în mod 
voluntar, angajamente de agro-mediu, conform 
cărora vor respecta bunele condiţii agricole si de 
mediu, cerinţele minime pe suprafaţa întregii 
exploataţii si cerinţele specifice aferente unuia sau 
mai multe  pachete disponibile pentru care aplica pe 
suprafaţa pe care solicita sprijinul, pentru o perioada 
de 5 ani de la data semnării angajamentului. 

Fermierii care au în desfăşurare angajamente în 
cadrul Măsurii 214 pentru suprafeţe agricole situate 
în unităţi administrativ-teritoriale (UAT-uri) care, în 
noua perioadă de programare (faţă de desemnările 
anterioare), au suferit sau nu modificări în ceea ce 
priveşte eligibilitatea zonelor pentru pachetele de 
agro-mediu, trebuie să aplice cerinţele specifice şi 
cerinţele de bază (minime) prevăzute de Măsura 
214, urmând ca celelalte reguli aplicabile schemelor 
de plată pe suprafaţă să fie cele prevăzute de 
legislaţia naţională aplicabilă în anul 2015 (ex: 
condiţiile de eligibilitate, normele de eco-
condiţionalitate etc. stabilite prin OUG nr. 3/2015, cu 
modificările şi completările ulterioare, Ordinul MADR 
nr. 619/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, Ordinul MADR, MMAP, ANSVSA nr. 352, 
636, 54 / 2015).  

Suprafaţa solicitata în cererea de plata în cadrul 
Măsurii 10 din PNDR 2014 – 2020, pentru pachetele 
P1, P2, P3, P6, P7, obligatoriu trebuie sa fie aceeaşi 
pentru toata perioada de 5 ani, respectiv aceleaşi 
parcele situate în aceleaşi blocuri fizice (judeţ – 
localitate – cod sirsup – nr. bloc fizic – nr. parcela – 
categorie de folosinţa – suprafaţa).  Aplicanţii pentru 
pachetelor P4 (culturi verzi) şi P5 (adaptarea la 
efectele schimbărilor climatice) pot schimba anual 
suprafaţa pentru care aplica acest pachet cu alte 
suprafeţe localizate în cadrul aceleiaşi ferme, dar cu 
condiţia menţinerii valorii de suprafaţa declarata în 
primul an de angajament. 

Fermierul are obligaţia de a completa şi semna 
în caietul de agromediu declaraţia privind 
respectarea cerinţelor minime pe toată suprafaţa 
exploataţiei, pe toata durata celor cinci ani de la 
data semnării angajamentului şi ca va completa si 
actualiza cu date reale caietul de agromediu.  
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In cazul în care solicitantul refuză sau 
restricţionează accesul în exploataţie a 
reprezentanţilor APIA pentru efectuarea 
controlului la faţa locului, cererea prin care s-a 
solicitat sprijin pe suprafata devine neeligibilă. 

 

Acte normative de interes: 

 

Ordinul ANAF nr. 2204/2015 privind aprobarea Pro-
cedurii de reducere a normei de venit, in cazul 
activitatilor agricole, si pentru aprobarea unor 
formulare, publicat in M.of. nr. 684 din 9 sep-
tembrie 2015 (prezentat in paginile 4-5 

LEGEA (R3)cadastrului si a publicitatii imobil-
iare nr. 7/1996*) - republicata in M.Of.Nr.720 din 
24.09.2015   

Ordinul nr.1844/13.08.2015 al ministrului agricul-
turii si dezvoltarii rurale privind modificarea si com-
pletarea O.M nr.181/2012 pentru aprobarea 
regulilor privind organizarea sistemului de inspectie 
si certificare in agricultura ecologica  (M.Of. 
617/2015) 

 

La Cap. III     Atribuţiile organismelor de inspecţie 
şi certificare aprobate,  Art. 6 - (1) Obligaţiile organ-
ismelor de inspecţie şi certificare faţă de operatorii 
care desfăşoară activităţi în sectorul de agricultură 

ecologică s-a inserat litera k1 unde este prevazut: 

 

“   k1) prin excepţie de la prevederile lit. k), pentru 
anul 2015 termenul de eliberare a anexei la 

documentul justificativ este 30 octombrie;” 

 

Urmare acestui fapt, in Campania 2015 termenul 
limita de depunere la APIA a master certificatului 
insotit de anexa (conform anexei 5 din acest ordin) 

este 30 octombrie  

  

Proiecte de acte normative aflate in dezbatere 

pe site-ul MADR  

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

 HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea 
Hotărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru apro-
barea Programului naţional apicol pentru perioada 
2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a 
valorii sprijinului financiar  

Cateva  modificarile aduse de Proiectul de act nor-
mative: 

 se abroga actiunea a) din  cadrul anexei 1 capi-
tolul II a PNA  2014-2016 referitoare la asis-
tenta tehnica pentru apicultori/grupuri e apicul-
tori  

 redenumeste actiunea b) din combaterea 
vaarozei  in “combaterea agresorilor şi a bolilor 
specifice stupilor, în special a varoozei “. 

 de asemenea, in anexa 2—normele de aplicare 
a PNA pentru perioada 2014-2016, se in-
sereaza noi reglementari  privind documentele 
depuse de beneficiar, privind perioada de 
achizitionare a medicamentelor, etc. 

 

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea 
unor acte normative privind scheme de ajutor 

de stat care se acordă în agricultură  

 

 Modificarea HG nr.1174/2014 privind insti-
tuirea unei scheme de ajutor de stat pentru re-
ducerea accizei la motorina utilizată în agricul-
tură 

Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la 
efectuarea lucrărilor mecanizate în agricul-
tură se modifică de la 21 de euro/1.000 de litri la 
99,498 lei/1.000 de litri, iar subvenția nu va mai fi 
influențată de cursul leu-euro.  

Suma alocata pentru plata ajutorului de stat in anul 
2015 este de maximum 270.697,250 mii lei si se 
asigura de la bugetul de stat, in limita prevederilor 
bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dez-
voltarii Rurale pe anul 2015, mai precizeaza docu-
mentul. 

Modificari cu privire la documentele necesare pen-
tru a putea beneficia de subventionarea motorinei 
folosita in agricultura: 

Cererea va fi insotita de originalul sau copia 
adeverintei emisa de Primarie, conform inscrisurilor 
din Registrul agricol, sau va cuprinde informatii 
privind suprafetele si culturile mentionate in cere-
rea de plata unica pe suprafata depusa la APIA si 
pe care solicitantul le exploateaza pâna la sfârşitul 
fiecarui an calendaristic aferent solicitarii, in cadrul 
schemelor de plati pe suprafata, in cursul anului de 
cerere. 

In situatia in care solicitantul a depus adeverinta 
emisa de Primarie, odata cu cererea de plata unica 
pe suprafata si aceasta cuprinde datele prevazute 
in paragraful anterior, adeverinta isi pastreaza val-
abilitatea. 

- continuare in pagina 9 - 
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Sef Serv. Masuri Specifice:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati                  Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  
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Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -                   Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                       Florin MURU 

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  
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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. 

 

In situatia exploatarii in cursul anului de cerere și a altor suprafete 
și culturi, altele decât cele prevazute initial, solicitantul are obligatia 
sa depuna o adeverinta emisa de Primarie, in original sau copie, 
conform inscrisurilor din Registrul agricol sau va cuprinde informatii 
privind suprafetele și culturile in cauza, se mai mentioneaza in ac-
tul normativ. 

 

ORDONANŢĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole 
comune, a politicii comune de pescuit şi a politicii maritime inte-
grate la nivelul Uniunii Europene şi a fondurilor alocate de la 
bugetul de stat pentru perioada de programare 2014 -2020 şi pen-
tru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul 
garantării  

Proiectul de ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul financiar gen-
eral pentru gestionarea în lei şi euro a asistenţei financiare neram-
bursabile alocate României în calitate de stat membru al Uniunii 
Europene precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei 
asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient 
al fondurilor provenite din Fondul European de Garantare Agricolă, 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,  şi Fondul 
European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime pentru perioada de 
programare 2014-2020. 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi comple-

tarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004  

Proiectul de act normativ prevde modificari privind definitia coop-
erativelor agricole acordand posiilitatea asimilarii acestora cu fer-
mierul activ, in  vederea accesarii subventiilor agricole. 

De asemenea, se reglementeaza modul de valorificare a produc-
tiei, posibilitatea de a fi membru al unei cooperative agricole, etc… 

 

Acțiuni și termene :  septembrie –octombrie  2015 

 

21.09.2015— Demararea procedurilor de eliberare a adeverintelor 

             de creditare in contul platilor pe suprafata, campania 2015; 

23.09.2015— finalizarea controlului la fata locului in sector 

zootehnic—ovine/caprine pentru schemele de plata 

ANT O /ANT C si SCZ O/SCZ C; 

30.09.2015—finalizarea activitatilor de introducere in sistemul 

informatic a datelor privind efectivele de animale si  

                   schemele de plata accesate in campania 2015; 

15.10.2015  - finalizarea actiunii de  control clasic pe teren si 

pentru ecoconditionalitate  a fermierilor in Camp.2015; 

16.10.2015— demararea actiunii autorizare la plata in avans a 

cererilor care nu au fost esantionate la controlul pe 

teren si nu fac parte din UAT-urile implicate in 

teledetectie. 

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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