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Despagubiri pentru seceta—2015 

Guvernul a aprobat vineri, 23.10.2015, la propunerea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o Ordonanță 
de urgență care prevede instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acordarea de compensaţii 
producătorilor agricoli afectaţi grav de efectele secetei severe produse în perioada aprilie – septembrie 2015.  În 
acest sens, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a transmis notificările oficiale privind aprobarea schemei 
de ajutor de stat către Comisia Europeană. 

31 octombrie 2015 — termen limită pentru depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în 

agricultura aferenta trimestrului III 2015 

 
Producătorii agricoli interesați pot depune cererea de rambursare pentru acordarea ajutorului de stat pentru 

motorina utilizată în agricultură, pentru trimestrul III al anului 2015, pana la 31 octombrie 2015, în baza 

prevederilor OMADR nr.1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice de implementare si control, precum 

si formularistica necesara aplicarii schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata in 

agricultura. 

Eliberare adeverinte pentru creditarea activitatilor agricole - Campania 2015 

Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura (APIA) continua actiunea inceputa la data de 16 septembrie 

2015  privind eliberarea adeverintelor  pentru beneficiarii Schemei de Plata Unica pe Suprafata si beneficiarii 

platii redistributive – Campania 2015, care intentioneaza sa acceseze credite pentru finantarea activitatilor 

curente de la Bancile care au incheiat Conventii cu APIA. 

 

 Acordarea platilor in avans— Campania 2015 

Incepand cu 16 octombrie 2015, Conform regulamentelor europene, APIA poate acorda plati in  avans   
reprezentand o cota parte din plata unica de suprafata (SAPS) si pentru angajamentele de agromediu. Avansul 
se poate acorda pana la 30 noiembrie. 

 

Acte normative de interes/ proiecte legislative: 

  
LEGE pentru modificarea și completarea Legii cooperației 

agricole nr.566/2004, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare 

a acesteia 

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. III alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea Normelor 
metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 
pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013. 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 

Legii viei şi vinului in sistemul organizării 

ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim – min-
istrului, ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1763/2014 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare 
a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pen-
tru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin al României în sec-
torul vitivinicol 2014 – 2018 
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Despagubiri pentru seceta—2015 

www.madr.ro 

Guvernul a aprobat vineri, 23.10.2015, la propunerea 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, o 
Ordonanță de urgență care prevede instituirea unei 
scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv acor-
darea de compensaţii producătorilor agricoli afec-
taţi grav de efectele secetei severe produse în pe-
rioada aprilie – septembrie 2015. Plăţile vor fi 

făcute până la finalul anului 2015. 

 În acest sens, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale a transmis notificările oficiale privind aprobarea 
schemei de ajutor de stat către Comisia Europeană. 

Plata compensatorie se va acorda diferenţiat, în 
funcţie de procentul de calamitare înscris în procesele 
verbale de constatare și evaluare a pagubelor și de 
categoria beneficiarului, având în vedere că în cazul 
persoanelor juridice costurile de producție sunt 
substanțial mărite (cheltuieli mai mari cu input-urile 
necesare respectării tuturor verigilor tehnologice, în-
registrare fiscală ca plătitori de TVA.) 

In urma monitorizării și evaluării situațiilor centraliza-
toare comunicate de către Instituția Prefectului Judelui 
Gorj și Direcția Judeteana pentru Agricultură Gorj la 
Centrul Operativ pentru situații de urgență din cadrul 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a rezultat 
că sunt afectați un numar de 4.664 fermieri, pe o 
suprafață totala 5.830,47, hectare, din care; 
5.060,27 ha porumb, 161,91 ha floarea soarelui, 
41,29 ha soia, 195,45 lucerna, 53,55 fanete, 275,55 
ha pasune, 7,62 ha legume, 1.27 ha cartof si 33,56 

plante de nutret. 

Pentru a reduce impactul pierderilor de venit asupra 
continuării activităţii producătorilor agricoli, ordonanța 
de urgență propune instituirea unei scheme de aju-
tor de stat, având ca obiectiv acordarea de com-
pensaţii producătorilor agricoli afectaţi grav de 
efectele secetei severe produse în perioada aprilie 
– septembrie 2015. 
  Schema respectă prevederile din cadrul secţiunii 
1.2.1.2, Capitolul 1, Partea II din „Orientările Uniunii 
Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agri-
col şi forestier şi în zonele rurale pentru perioada 2014
-2020 (2014/C 204/01) 
 
Aplicare = întreg teritoriul României. 
APIA, prin centrele judeţene/al municip-
iului Bucureşti - reprezintă Autoritatea 
competentă responsabilă cu implemen-
tarea schemei.  
Beneficiarii prezentei scheme sunt pro-
ducătorii agricoli care îşi desfăşoară 
activitatea în producţia agricolă primară, 
respectiv: 
a) producători agricoli persoane fizice 

care deţin atestat de producător emis în baza Legii 
nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de regle-
mentare a pieţei produselor din sectorul agricol; 
b) producători agricoli persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, 
constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 
nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor 
economice de către persoanele fizice autorizate, între-
prinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) producători agricoli persoane juridice, precum şi 
orice forme asociative cu/sau fără personalitate ju-
ridică constituite conform legii. 
Pentru a fi eligibili, beneficiarii prevăzuţi la alin. (1), 
trebuie să îndeplinească următoarele criterii cumula-
tive: 
a) să deţină proces verbal de constatare și 
evaluare a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă 
între 1aprilie 2015 și 20 octombrie 2015, conform 
legislației pentru situațiile de urgență, asumat de 
semnatari și în care să fie înscrise cel puțin informaţii 
privind cultura, suprafaţă calamitată, precum 
şi procentul de calamitare de peste 30%; 
b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere unică 
de plată aferentă anului 2015; 
 
Nu sunt eligibili schemei, beneficiarii prevăzuţi la 
alin. (1) care sunt declaraţi de APIA neeligibili pentru 
schema de plată unică pe suprafață aferentă anului 
2015, în urma controlului administrativ. 
Suprafața pentru care se acorda ajutorul de stat, 
aferentă fiecărei culturi, nu poate depăși suprafața 
determinată în urma controlului administrativ al 
cererii unice de plată pentru anul 2015. 
Se acordă plăți compensatorii pentru pierderile de 
venit survenite la următoarele culturi:porumb boabe, 
floarea soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, leg-
ume în câmp, plante de nutreţ, pășuni și fânețe. 
 
Ajutorul de stat reprezintă o plată compensatorie care 
acoperă cel mult 20% din pierderea devenit de 100% 
aferentă culturilor menționate la art. 4, plată compen-
satorie diferenţiată în funcţie de procentul de calami-
tare înscris în procesele verbale de constatare și 
evaluare a pagubelor, prevăzute la art. 3, alin. (2), lit. 
a) şi de categoria beneficiarului. 
 
Cuantumurile maxime ale ajutorului de stat în 
funcție de categoria beneficiarului: 
 
Cuantumurile maxime prevăzute scad proporţional în 
funcţie de procentul de calamitare. 
 



Modalitatea de acordarea a ajutorului 
Beneficiarii prevăzuţi in actul normativ  ale căror culturi 
au fost afectate de secetă severă şi care îndeplinesc 
condiţiile de eligibilitate depun la Centrul judetean/
Centrele locale APIA, până la data de 30 noiembrie 
2015, o cerere de acordare a ajutorului, conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de urmă-
toarele documente: 
a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică 

sau, după caz, împuternicire/procură notarială şi o 
copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat; 

b) copie a atestatului de producător, după caz; 
c) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul 

Național al Registrului Comerțului/Registrul na-
ţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în 
baza căruia îşi desfăşoară activitatea, precum şi 
copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/
reprezentantului legal; 

d) copie a procesului-verbal de constatare și 
evaluare a pagubelor; 

e) dovada coordonatelor bancare. 
 
Centrele judeţene ale APIA, respectiv al municipiului 
Bucureşti, verifica, stabilesc sume si beneficiari, 
intocmesc si transmit la APIA situatia centralizatoare 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 3. 
Autorizarea beneficiarilor și sumelor cuvenite, înregis-
trarea obligațiilor de plată se efectuează după primirea 
Deciziei (CE) privind aprobarea acordarii ajutorului de 
stat. 
APIA întocmeşte şi transmite MADR în baza cererilor 
aprobate de către centrele județene, respectiv al mu-
nicipiului Bucureşti, situația centralizatoare. 
 
Resursele financiare necesare aplicării schemei de 
ajutor prevăzută de prezenta OUG se asigură de la 
bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare ap-
robate cu această destinaţie MADR pe anul 2015. 
În situația în care sumele aprobate depășesc re-
sursele financiare disponibile prevăzute, valoarea spri-
jinului se reduce proportional pentru toți beneficiarii în 
vederea încadrării în suma totală aprobată. 
 
În anul 2016, APIA va  efectua controale pe teren la 
beneficiarii persoane juridice care deţin bilanţ contabil, 
pe un eşantion de minim 5%. În situaţia în care în 
urma acestor controale, rezultă că pierderea de venit 
calculată pe baza datelor contabile este inferioară aju-
torului de stat acordat, acesta se recuperează, cu 
dobânzi şi penalităţi calculate de la data încasării aju-
torului, conform legislaţiei specifice. 
 
Începând cu data primirii Deciziei (CE) privind apro-
barea acordării ajutorului de stat, se stabilește eligibili-
tatea beneficiarului și se poate constitui obligația de 
plată a acestui ajutor. 
 
In situația în care, anterior emiterii Deciziei (CE), co-
misia solicită modificări privind prezenta schemă de 
ajutor de stat, prevederile prezentei ordonanțe de 
urgență se modifică în consecință. 
 

De asemenea, fermierii pot primi despagubiri pen-

tru seceta prin reducerea a normei de venit (aspect 

prezentat  si in nr. 9 al Buletinului Informativ al 

APIA  central Judetean Gorj, disponibil si online pe 

www.apiagorj.ro) 

Astfel, In baza Ordinului ANAF nr. 2204/2015 

publicat in M.Of. nr. 684 din 9 septembrie 2015, per-

soanele fizice care desfăşoară activităţi agricole, 

individual sau într-o formă de asociere, pe o su-

prafata de peste 2 ha, beneficiază 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, seceta, 

precum şi a celor produse de animalele sălbatice, 

dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condi-

ţii: 

a) venitul net se stabileşte pe bază de norme de 

venit; 

b) pierderea afectează peste 30% din suprafeţele 

destinate producţiei agricole vegetale sau din ani-

malele deţinute, pe fiecare categorie de produse vege-

tale 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  

 

31 octombrie 2015 — termen limită pentru 

depunerea cererii de rambursare pentru motorina 

utilizată în agricultura aferenta trimestrului III 2015 

 

Producătorii agricoli interesați pot depune 
cererea de rambursare pentru acordarea ajutorului 
de stat pentru motorina utilizată în agricultură, 
pentru trimestrul III al anului 2015, pana la 31 
octombrie 2015, în baza prevederilor OMADR 
nr.1727/2015 pentru aprobarea procedurilor specifice 
de implementare si control, precum si formularistica 
necesara aplicarii schemei de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la motorina utilizata in agricultura. 

Beneficiari: persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, 
persoanele juridice, grupurile de producători, 
organizaţiile de producători, organizaţiile şi federaţiile 
organizaţiile de îmbunătăţiri funciare, persoane fizice 
cu condiţia ca, în termen de 60 zile lucrătoare de la 
data primirii notificării privind acordul prealabil pentru 
finanţare, dar nu mai târziu de data depunerii primei 
cereri trimestriale de acordare a ajutorului de stat prin 
rambursare, să se autorizeze ca persoane fizice 
autorizate sau întreprinderi individuale.   

Ajutorul de stat se acordă sub formă de 
rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi 

Page 3 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.10,  OCTOMBRIE 2015  



acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) 
pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor 
mecanizate în agricultură.  

În vederea efectuării lucrărilor mecanizate în agri-
cultură în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri 
funciare, în cursul fiecărui an calendaristic beneficiarii 
achiziţionează cantităţile necesare de motorină pe 
care le vor utiliza în acest scop şi solicită documen-
tele fiscale de vânzare emise de vânzător pe numele 
beneficiarilor. 

Pentru fiecare an calendaristic, cantităţile nece-
sare de motorină pot fi achiziţionate integral, sau în 
tranşe, în funcţie de opţiunea beneficiarilor ajutorul de 
stat prin rambursare. 

Documentele fiscale eliberate de vânzători pentru 
cantităţile de motorină reprezintă documente justifica-
tive care însoţesc, în copie, fiecare dintre cererile de 
plată ale beneficiarilor ajutorului de stat prin rambur-
sare. 

Cantităţile de motorină aferente fiecărei cereri de 
plată, pentru care se acordă ajutor de stat prin ram-
bursare, se determină de către reprezentanţii centre-
lor judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură sau al municipiului Bucureşti utilizând 
documentele prevăzute la alin. (3), prin scăderea suc-
cesivă din totalul cantităţii înscrise pe aceste docu-
mente, a cantităţilor de motorină aferente fiecărei cer-
eri de plată, până la concurenţa cantităţilor totale anu-
ale de motorină aprobate prin acordul prealabil de 
finanţare. 

Pentru fiecare an calendaristic, plata ajutorului 
de stat prin rambursare se solicită printr-un nu-
măr maxim de patru cereri de plată, fiecare dintre 
aceste cereri cuprinde cantităţile de motorină de-
clarate de solicitanţi ca fiind utilizate la lucrări mecani-
zate în perioada aferentă cererii, iar cantitatea totală 
de motorină aprobată anual în urma cererilor de plată 
pentru rambursare, nu poate depăşi cantitatea totală 
de motorină prevăzută în acordul prealabil pentru fi-
nanţare. 

Cererile de plată se depun în condiţiile prevăzute 
de art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014. 
Pentru anul 2015, prima cerere de plată în-
sumează cantităţile de motorină utilizate în tri-
mestrele I şi II ale anului 2015. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
determină cantităţile de motorină pentru care se 
acordă trimestrial ajutorul de stat sub formă de ram-
bursare, precum şi valoarea acestuia, în limita canti-
tăţilor totale anuale aprobate prin acordul prealabil 
pentru finanţare prin rambursare şi a bugetului anual 
aprobat cu această destinaţie în bugetul Ministerului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul preal-
abil pentru finanţare conform modelului prevăzut în 
anexa nr. 1a, întocmesc şi depun cereri de plată pen-
tru rambursare. 

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul preal-
abil pentru finanţare conform modelului prevăzut în 
anexa nr. 1b, întocmesc şi depun cereri de plată pen-
tru rambursare numai după ce au fost autorizaţi ca 
persoane fizice autorizate sau întreprinderi individu-

ale conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se 
depun însoţite de următoarele documente: 

    a) situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor 
pentru care solicită ajutorul de stat şi/sau producţia 
de ciuperci estimată, aferente perioadei pentru care 
solicită acordarea ajutorul (Erată G&G: ajutorului) de 
stat prin rambursare, al cărei model este prevăzut în 
anexa nr. 8; 

    b) documente care dovedesc cantitatea de ciu-
perci produsă, după caz; 

    c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de mo-
torină utilizate la lucrări mecanizate, aferente pe-
rioadei pentru care solicită acordarea ajutorul (Erată 
G&G: ajutorului) de stat prin rambursare, întocmită 
conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; 

d) copie a facturilor fiscale de cumpărare a mo-
torinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; 

 e) dovadă cont trezorerie; 
f) copie a documentelor de identitate şi/sau a 

documentelor de înregistrare, în cazul în care au in-
tervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil 
pentru finanţare; 

g) adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu 
suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au 
intervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil 
pentru finanţare; 

h) adeverinţă în original de la Direcţia pentru agri-
cultură judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie 
nobilă, în cazul în care au intervenit modificări faţă de 
cererea de acord prealabil pentru finanţare. 

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se 
depun însoţite de următoarele documente: 

a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 
utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă trimestru-
lui pentru care solicită acordarea ajutorul (Erată G&G: 
ajutorului) de stat prin rambursare, întocmită conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 9; 

b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a mo-
torinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; 

c) situaţia privind calculul efectivului ru-
lat/efectivului mediu realizat, întocmită de beneficiar şi 
vizată de medicul împuternicit de liberă practică, după 
caz, întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 10; 

d) dovadă cont trezorerie; 
 e) copie de pe cererea depusă de către apicultori 

la consiliul local în vederea asigurării acestora de 
vetre de stupină temporare sau permanente; 

f) copie a documentelor de identitate şi/sau a 
documentelor de înregistrare, în cazul în care au in-
tervenit modificări faţă de cererea de acord prealabil 
pentru finanţare. 

Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, cererile 
de plată se depun însoţite de următoarele docu-
mente: 

a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 
utilizate pentru irigaţii, aferentă perioadei pentru care 
solicită acordarea ajutorul (Erată G&G: ajutorului) de 
stat prin rambursare, întocmită conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 9; 
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b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a mo-
torinei emise de vânzător pe numele solicitanţilor; 

c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă 
pentru irigaţii, întocmită conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 11; 

d) copie a facturilor de apă din care să reiasă 
volumul de apă consumat de către beneficiar; 

e) situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de cul-
turi, aferentă perioadei pentru care se solicită ajuto-
rul de stat; 

f) dovadă cont trezorerie. 
    g) copie a documentelor de identitate şi/sau a 
documentelor de înregistrare, în cazul în care au 
intervenit modificări faţă de cererea de acord preal-
abil pentru finanţare; 
    Toate documentele, semnate şi ştampilate de so-
licitant, depuse în copie, vor purta sintagma 
"conform cu originalul", vor fi semnate şi ştampilate 
de către reprezentantul Agenţiei de Plăţi şi Interven-
ţie pentru Agricultură împuternicit cu verificarea şi 
avizarea solicitării. 

 Nu pot primi ajutor de stat producătorii agricoli 
aflati în una din următoarele situaţii: 

a) sunt consideraţi întreprinderi aflate în 
dificultate financiară, în sensul prevăzut de art. 3, 
alin (2) din HG. 1174/2014; 

b) sunt întreprinderi care se încadrează în 
prevederile art. 12 si 13 din HG. 1174/2014. 

Ajutor necuvenit reprezintă orice sumă care, în 
urma verificărilor efectuate de către APIA sau de 
către alte instituţii abilitate, se constată că a fost 
acordată beneficiarilor care nu au respectat 
prevederile legale. 

Beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de 
date nereale pe documentele de decontare aferente 
ajutorului de stat, au încasat sume de la bugetul de 
stat în mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor 
pentru o perioadă de trei ani. Totodată, sumele 
reprezentând ajutor necuvenit se recuperează de la 
beneficiarii ajutorului de stat. 

 Din cei 38 de fermieri carora li s-a emis acord 
prealabil, pentru la trimestrul III al anului 2015, pana 
in prezent, la APIA Gorj, s-au depus 16 cereri de 

rambursare.  

De asemenea, in aceste zile se efectueaza platile 
pentru beneficiarii care au depus cerere de 
rambursare pentru trimestrul I si II al anului 2015.  
La APIA Gorj, s-au depus  24 cereri: 

 sector vegetal—13 beneficiari pentru 
41.742.136 litri cu o valoare de 75.031, 43 

lei; 

 Sector zootehnic—11 beneficiari—5.899, 

494 litri in valoare de 10.604, 28 lei. 

 

 

 

       

 Eliberare adeverinte pentru creditarea 

activitatilor agricole - Campania 2015 

 

APIA continua actiunea inceputa la data de 16 sep-
tembrie 2015 privind eliberarea adeverintelor  
pentru beneficiarii Schemei de Plata Unica pe 
Suprafata si beneficiarii platii redistributive – 
Campania 2015, care intentioneaza sa acceseze 
credite pentru finantarea activitatilor curente de 
la Bancile care au incheiat Conventii cu APIA. 

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) nu-
mai 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 con-

formitate 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. 
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In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agri-

culturii 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 ve-

derea finantarii de catre acestea a activitatilor curente 

ale beneficiarilor platilor derulate prin Agentia de Plati si 

Interventie pentru Agricultura, Banca trebuie sa re-

specte nivelurile costurilor aferente acordarii creditelor 

pentru beneficiarii platilor directe, astfel incat dobanda 

finala aplicata beneficiarului nu poate depasi ROBOR 

6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sa fie in 

limita de 1%. 

Pana in prezent, au incheiat conventii cu APIA, in acest 

sens, urmatoarele institutii bancare: 

Raiffeisen Bank 
Transilvania 
BCR 
BRD 
CEC Bank SA 
Bancpost 
Creditcoop 
Libra Internet Bank 
Procredit Bank 
Crédit Agricole Bank 
Intesa Sanpaolo 
OTP 
Carpatica 
UniCredit 
Piraeus Bank 
Veneto Banca 
Good.bee Credit IFN SA 
EximBank 
Banca Feroviară 

Banca Româneasca 

Pana in prezent, la APIA Gorj, au solicitat adeverinta 

de creditare pentru un numar de  26 fermieri pentru 

o suprafata de 2.874,96 ha, din Schema unica de 

plata pe suprafata (SAPS) si 687,63 ha din plata re-

distributive, cu o suma aferenta de 966.844,64 lei.  

 

Acordarea platilor in avans— Campania 2015 

Conform art. 75 din Regulamentul UE 1306/2013,  plă-

ţile catre beneficiarii schemelor de sprijin se fac în pe-

rioada 1 decembrie - 30 iunie a anului calendaristic ur-

mător, în maximum două tranşe, în perioada men-

ţionată. 

Statele membre pot plăti, înaintea datei de 1 decembrie, 

dar nu înaintea datei de 16 octombrie, avansuri de 

până la 50 % în cazul plăţilor directe şi de până la 75 

% în cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării 

rurale. 

Plăţile nu se fac înainte de finalizarea verificării condi-

ţiilor de eligibilitate. Prin derogare, avansurile pentru 

sprijinul acordat în cadrul dezvoltării rurale pot fi plătite 

după finalizarea controalelor administrative în conformi-

tate cu articolul 59 alineatul (1) Reg.1306/2013. 

Asadar, in perioada 16 octombrie—30 noiembrie 2015, 

APIA poate acorda plati in  avans din SAPS  si  

agromediu, daca sunt indeplinite  conditiile si cerintele 

de acordare. 

In aceasta perioada, Centrul judetean APIA Gorj face 

eforturi in vederea finalizarii operatiunilor premergatoare 

autorizarii la plata in avans, si anume: operarea 

verificarea cererilor de plata, introducerea si verificarea 

cererilor de modificare, verificarea administrativa a 

cererilor de plata, verificare calitatii de fermier activ, 

controale pe teren etc. Conform declaratiilor existente in 

presa ale ministrului MADR, se avanseaza ca termen 

estimativ pentru demararea autorizarii la plata si ulterior 

efectuarii platilor in avans finalul lunii octombrie—

inceputul lunii noiembrie.  

 Pentru plata subventiilor, o suma de 850 de milioane 

de euro a fost pregatita de la bugetul de stat, conform 

Ministrului Agriculturii, Daniel Constantin. In acest an, 

fermierii romani vor incasa de la APIA subventii pe 

suprafata in valoare de 77,08 de euro pe hectar 

(SAPS), plata pentru inverzire fiind de 53,90 de euro pe 

hectar, potrivit secretarului de stat in MADR, Daniel 

Botanoiu. 

Pana in prezent, la nivelul APIA Gorj, stadiul actiunilor 
premergatoare autorizarii la plata este urmatorul: 

91,37 % - cereri de plata operate; 

85.44%  - cereri de plata verificate; 

Control clasic-56 exploatatii  cu 737 parcele din care: 

53 exploatatii proprii  cu 723 parcele 

3 exploatatii dispersate cu 14 parcele ( 2 exploatatii  

HD cu 14 parcele  si 1 exploatatie DJ cu 7 parcele ). 

Control Ecoconditionalitate / SMR 1 – 59 exploatatii 

Control Agromediu + Ecoconditionalitate – 28 

exploatatii cu 383 parcele 

Control ecoconditionalitate – 14 exploatatii cu 195 

parcele 

Total exploatatii controlate pe diverse scopuri : 157 

cu 1.315 parcele  

Exploatatii ramase de controlat 79 cu 908 parcele.  

Acte normative de interes 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru compensarea 

pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de 

secetă severă manifestat în perioada aprilie – 

septembrie 2015 (prezentata in paginile 2-3) 

 

Ordonanţa de urgență privind gestionarea financi-

ară a fondurilor europene nerambursabile aferente 

politicii agricole comune, a politicii comune de pescuit 
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şi a politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Euro-

pene şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 

perioada de programare 2014 -2020 şi pentru modifi-

carea și completarea unor acte normative din domeniul 

garantării. 

 

Tot în cadrul ședinței de vineri, 23.10.2015, Guvernul a 
aprobat Ordonanţa de urgență privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene nerambursabile 
aferente politicii agricole comune, a politicii comune 
de pescuit şi a politicii maritime integrate la nivelul Uni-
unii 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. 

Prin acest act normativ se reglementează fluxurile fi-
nanciare pentru gestionarea fondurilor europene alo-
cate României din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR), Fondul European de Ga-
rantare Agricolă (FEGA) şi Fondul European pentru 
Pescuit şi Afaceri Maritime (FEPAM), precum şi a con-
tribuţiei naţionale aferente. 

Astfel, se creează la nivel naţional cadrul legal pentru 
implementarea programelor destinate agriculturii, dez-
voltării rurale şi politicii de pescuit şi afaceri maritime, 
respectiv Programul Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) şi Programul Operațional pentru Pescuit și 
Afaceri Maritime (POPAM) şi se stabilesc mecanismele 
financiare necesare derulării fondurilor menţionate. 

În baza prevederilor acestei ordonanţe sumele alocate 
de Uniunea Europeană pentru agricultură, dezvoltare 
rurală, pescuit şi afaceri maritime pot fi accesate şi 
derulate pentru finanţarea obiectivelor de investiţii afer-
ente celor două programe gestionate de MADR în pe-
rioada 2014-2020, respectiv PNDR şi POPAM, pentru 
realizarea obiectivelor de politica agricolă comună şi a 
celor din domeniul pescuitului. Potenţialilor beneficiari 
le este asigurat accesul la sprijinul financiar cu respec-
tarea principiilor şi condiţiilor prevăzute în regulamen-
tele europene specifice programelor. 
În acest sens, în ceea ce privește PNDR, se asigură 
cadrul normativ ce permite Agenţiei pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale să semneze contractele de finanţare 
şi să efectueze plățile aferente cererilor de sprijin eligi-
bile pentru PNDR 2014-2020. 
Pentru campania 2015 a plăţilor directe pe suprafaţă 
este asigurată în acest sens posibilitatea efectuarii tu-
turor plăţilor (avans şi plata finală). 
 

   Proiecte de acte normative 

www.madr.ro, 

 

LEGE pentru modificarea și completarea Legii 

cooperației agricole nr.566/2004, precum şi pentru 

stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia 

Prin prezentul proiect se reglementează: 

 posibilitatea pentru Întreprinderile Individuale și 
Întreprinderile Familiale, constituite în baza 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2008 

privind desfăşurarea activităţilor economice de că-
tre persoanele fizice autorizate, întreprinderile indi-
viduale şi întreprinderile familiale, cu modificările 

 și completările ulterioare, să poată fi membri coop-
eratori ai unei cooperative agricole; 

 definiția cooperativelor de tip lit.e) de la art.6 din 
Legea cooperației agricole nr.566/2004; 

 posibilitatea cooperativei agricole, prevăzută la 
art.6 lit.e), de a primi drept de folosință asupra ter-
enurilor și efectivelor de animale ale membrilor 
cooperatori, în baza acordului scris dat de către 
aceștia și conform statului cooperativei; 

 definirea cooperativei agricole prevăzută la art.6 
lit.e), ca fermier, producător agricol și stabilirea 
modului de calcul a dimensiunii exploatației agri-
cole a cooperativei, respectiv cumulul dimensi-
unilor exploatațiilor membrilor cooperatori, aferente 
producției valorificate prin cooperativa agricolă și a 

 exploatației cooperativei; 

 ca în actul constitutiv și în statutul cooperativelor 
să fie evidențiate anumite elemente; 

 actualizarea valorii capitalului social al cooperative-
lor, având în vedere că în prezent se utilizează lei 
RON; 

 procentul minim obligatoriu de 50% din producția 
totală comercializată de fiecare membru/aferentă 
normei de venit, care trebuie comercializat prin 
cooperativa prevăzută la art. 6 lit. e), aferentă gru-
pei/grupelor de produse cu care acesta participă în 
cooperativa agricolă; 

 că producția destinată vânzării aferentă terenurilor 
și efectivului de animale cu care membrii participă 
în cooperativa agricolă prevăzută la art. 6 lit. e), 
trebuie să se valorifice integral prin intermediul 
cooperativei; 

 că totalitatea terenurilor și efectivelor de animale 
aferente producției valorificate prin cooperativa 
agricolă prevăzută la art. 6 lit. e) și a bunurilor 
acesteia se asimilează unei unități tehnico-
economice de sine stătătoare, conform statutului 
cooperativei; 

 că terenurile și animalele membrilor cu care par-
ticipă în cooperative agricolă prevăzută la art. 6 lit. 
e), trebuie identificate într-o anexă la statut; 

 câteva facilități fiscale în cazul cooperativelor agri-
cole, având în vedere contextul problemelor struc-
turale ale sectorului agricol, respectiv dimensiunea 
mică și fărâmițarea exploatațiilor, numărul mare de 
exploatații de mici dimensiuni etc., dar și a gradului 
redus de adaptare la cerinţele pieţei, asocierea și 
cooperarea dintre producători sunt esențiale în 
ceea ce privește consolidarea puterii de negociere, 
procurarea utilajelor și tehnologiilor agricole, 
creşterea gradului de acces la credite, introduce-
rea inovațiilor și a ideilor noi de management, cum 
ar fi: 

 reducerea cu 20% a impozitului pe profit în primii 5 
ani de activitate pentru cooperativele nou înființate, 
iar pentru cooperativele deja înființate pentru urmă-
torii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi; 

 scutirea membrilor de la plata impozitului pe veni-
turi în cazul persoanelor juridice microintreprinderi 
și de la plata impozitului pe norma de venit în cazul 
persoanelor fizice (pf, pfa, ii, if), pentru producția 
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valorificată prin/către cooperativa agricolă; 

 în cazul cooperativelor microîntreprinderi, acestea 
să plătească impozit pe profit și să fie scutite de la 
plata impozitului pe venituri; 

 scutirea de la impozitul pe proprietate a bunurilor 
imobile ale membrilor cooperatori aferente 
producției valorificate prin cooperativa agricolă; 

 scutirea membrilor cooperativelor de la plata im-
pozitului pe arendă în cazul terenurilor luate în 
arendă de către cooperative de la aceștia. 

 măsuri de aplicare în cazul cooperativelor agricole 
rezultate ca urmare a aplicării prevederilor art.7 
alin.(2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guver-
nului nr. 3/2015, respectiv: 

 contractele de concesionare/închiriere a 
suprafețelor de pajiști încheiate de asociațiile de 
crescători prevăzute art.7 alin.(2) lit. a) din Or-
donanţa de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, 
rămân legal valabile sub condiția menținerii mem-
brilor și a numărului de animale de la momentul 
încheierii contractelor, stabilindu-se o excepție de 
diminuare a acestuia cu maximum 10% corespun-
zător încărcăturii cu animale a unei suprafețe de 
maximum 30% din suprafața concesionată/
închiriată, în anumite condiții; 

 cooperativele agricole menționate anterior se sub-
rogă în drepturile şi obligaţiile asociațiilor de 
crescători în ceea ce privește contractele  conce-
sionare/închiriere a suprafețelor de pajiști. 

 interzicerea creării unor condiții în mod artificial, în 
vederea obținerii avantajelor reglementate de 
prezentul proiect. 

 că dispozițiile referitoare la procentul minim obli-
gatoriu de 50% din producția totală comercializată 
de fiecare membru/aferentă normei de venit, care 
trebuie comercializat prin cooperativa prevăzută la 
art. 6 lit. e), la facilitățile fiscal și la interzicerea 
creării unor condiții în mod artificial, în vederea 
obținerii 

 avantajelor reglementate de prezentul proiect, se 
aplică și grupurilor/organizațiilor de producători 
constituite conform prevederilor Ordonanței Gu-
vernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi func-
ţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole şi sil-
vice, cu modificările si completarile ulterioare. 

 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului in 

sistemul organizării 

 

Prin aceste norme metodologice se asigură aplicarea 
cadrului juridic şi a reglementărilor specifice 
producţiei, procesării, îmbutelierii, etichetării și 
comercializării produselor vitivinicole, cu respectarea 
legislaţiei nationale si europene in vigoare.  
 

ORDIN privind modificarea şi completarea Ordinului 
viceprim – ministrului, ministrul agriculturii şi dezvol-
tării rurale nr. 1763/2014 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de punere în aplicare 
a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţiilor 
viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programu-

lui Naţional de Sprijin al României în sectorul vitivini-
col 2014 – 2018 
 
Proiectul de Ordin, prevede pentru campania viticolă 
2015/2016 aprobarea unei sesiuni suplimentare de 
depunere a planurilor individuale, în perioada 1 - 23 oc-
tombrie 2015, iar dosarul complet al cererilor de finan-
ţare se depune la APIA până la 20 noiembrie 2015. 
 
Fiecare solicitant trebuie să depună la centrele judeţene 
APIA, până la data de 15 decembrie 2015, următoarele 
documente: 

 cerere/formularul-tip privind sprijinul pentru restruc-

turare/reconversie;  

 d o c u m e n t  d e  i d e n t i t a t e  f i n a n c i a r ă ; 

- copie conformă cu originalul a certificatului de în-
r e g i s t r a r e  l a  r e g i s t r u l  c o m e r ţ u l u i ; 
- copie conformă cu originalul a statutului, pentru 
persoanele juridice, şi eventuale acte adiţionale; 

 copie de pe actul de identitate, pentru persoane 

fizice; 

 după caz, împuternicire însoţită de copie a actului de 

identitate. 
Viticultorii vor trebui să facă dovada plăţilor către furnizori 
în 30 de zile de la încasarea sprijinului de la APIA. 
Beneficiarii vor avea obligaţia să depună la centrele jude-
tene APIA documentele justificative privind efectuarea 
tuturor plăţilor către furnizori, aferente măsurilor recep-
ţionate, în termen de 30 zile calendaristice de la în-
casarea sprijinului financiar de la APIA. 
Proiectul de ordin mai prevede că: 

sprijinul financiar maxim acordat pentru fiecare 

măsură eligibilă din cadrul programelor de restructurare/
reconversie a viilor va fi maxim 75% din valoarea cos-
turilor efective utilizate pentru realizarea acestora; 

include anexe cu măsurile eligibile şi sumele forfe-

tare aferente programelor de restructurare/reconversie şi 
lista lucrărilor de execuţie din cadrul programelor de re-
structurare/reconversie.  

vor fi eligibile măsuri de defrişare, proiectare, pre-

gătire teren, plantare şi instalare tutori şi instalare sistem 
de susţinere pentru conducere şi palisaj pentru progra-
mele de reconversia soiurilor şi reamplasarea parcelelor, 
respectiv măsuri de proiectare, instalare/înlocuire sistem 
de susţinere pentru conducere şi palisaj, modernizarea 
formei de conducere a viţei-de-vie prin trecerea de la 
cultura joasă la cultura semiînaltă şi înaltă şi moderniza-
rea sistemului de susţinere prin înlocuirea sârmelor prin 
instalarea a 3 rânduri de sârme din care minim 2 duble, 
la sistemul pentru conducere şi palisaj în vederea susţin-
erii butucilor şi conducerii lăstarilor pentru programele de 
modernizare a plantaţiilor viticole; 

sumele forfetare maxime pe care le pot primi benefi-

ciarii sunt cuprinse între 1.890 euro/ha şi 7.380 euro/ha 
pentru persoanele fizice şi 2.020 euro/ha - 8.170 euro/ha 
pentru persoanele juridice, în funcţie de măsurile eligibile 
din programele de reconversie sau modernizare a planta-
ţiilor de viţă de vie; 

toate programele de restructurare/reconversie se 

realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea planta-
ţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinurilor de cali-
tate cu denumire de origine controlată (DOC) şi a vinu-

rilor cu indicaţie geografică (IG), din regiunile viticole, 
podgoriile şi centrele viticole prevăzute în legislaţia na-

ţională în vigoare. 
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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. 

(continuare din pagina 8) 

 

HOTĂRÂRE pentru modificarea art. III alin. (1) din Hotărârea 
Guvernului nr. 78/2015 privind modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 
administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013. 
 
Se modifica termenul de intocmire si aprobare a amenajamentelor 

pastorale de catre consiliile locale.  

Proiectele de amenajamente pastorale prevăzute la art. 8 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2013, astfel cum au fost modificate şi 

completate prin HG78/2015, se aprobă, în condiţiile legii, de consiliile 

locale în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a HG 78/5012, 

adica   septembrie 2015.  Noul termen va fi 28 februarie 2015. 

 

Având în vedere faptul că în multe unitați administrativ teritoriale, 

proiectele de amenajamente pastorale nu au fost aprobate în termenul 

prevăzut de 6 luni, din cauza cheltuielilor pe care acestea le gene-

rează, sume care nu au fost prevăzute în bugetele locale, este nece-

sar să se creeze cadrul juridic necesar aprobării acestora prin regle-

mentarea unei noi perioade de elaborare și aprobare a proiectelor de 

amenajamente pastorale.  

 

Prin prezentul proiect se reglementează această perioadă cuprinsă 

între data publicării acestuia și 28 februarie 2016, deoarece, potrivit 

art.10 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente 

şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, 

cu modificările și completările ulterioare, „în vederea accesării fon-

durilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, utilizatorii de pajişti - 

fermieri activi, persoane fizice şi juridice, în calitate de proprietari şi/

sau deţinători legali ai dreptului de utilizare a terenului, au obligaţia, 

pentru anul 2015, să asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în 

oricare din zilele perioadei de păşunat, sau cosirea cel puţin o dată pe 

an a vegetaţiei. Începând cu anul 2016 este obligatorie aplicarea 

amenajamentului pastoral.” 

 

Acțiuni și termene :  octombrie—noiembrie 2015 

 

 30 octombrie— finalizarea actiunilor de control pentru derularea 

programului lapte in scoli, semestrul II, anul scolar 

2014/2015;     

31 octombrie—termen limita de depunere a cererii pentru motorina 

utilizata in agricultura 

01 noiembrie 20015—demararea actiunilor de autorizare la plata in 

avans a fermierilor 

30 noiembrie—termen limita pentru autorizarea la plata si efectuarea 

platii in avans in sector vegetal 

30 noiembrie  - termen depunere cerere pentru sprijinul acordat 

producatorilor agricoli afectati grav de efectele secetei  in 

aprilie-septembrie 2015. 

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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