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Autorizarea la plată în avans a fermierilor, în campania 2015 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că în această 

săptămână va autoriza la plată în avans fermierii care au depus cereri de plată în cadrul Schemei Unice 

de Plată pe Suprafaţă (SAPS) şi a Măsurii 2014 (M 214)– Plăţi compensatorii de Agromediu, campania 

2015. 

Despagubiri pentru seceta—2015 

Comisia Europeană (CE) a aprobat în 17 noiembrie 2015, schema de ajutor SA. 43393 (2015/N) – privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteo-
rologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015. 

Decizia CE confirmă faptul că Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2015 respectă prevederile Orientărilor Uniunii Euro-
pene privind ajutoarele de stat în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale pentru perioada 2014-2020. 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2015 se aplică până la data de 31 decembrie 2015. 

Eliberare adeverinte pentru creditarea activitatilor agricole, in sector animalier - Campania 2015 

Agentia de Plati şi Interventie pentru Agricultura (APIA)  va elibera adeverinte privind finantarea capitalului de 

lucru  pentru desfasurarea activitatilor curente in sectorul zootehnic de catre beneficiarii  ajutoarelor nationale 

tranzitorii in sectorul zootehnic la speciile  bovine si ovine/caprine 2015 incepand cu data de 25.11.2015. 

 Plata rentei viagere 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat plata rentei viagere aferentă 

anului 2014, pentru diferența de 45.458 beneficiarii care au optat pentru plata prin mandat poștal.  

 

 Acte normative de interes/ proiecte legislative: 

HOTĂRÂREA  nr. 900 din 27 octombrie 2015 privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru 
stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi 
pentru măsuri de piaţă în agricultură, precum şi a ajutoarelor 
specifice care se finanţează din Fondul european de garan-
tare agricolă (M.Of. 816/.3.11.2015) 

Proiect de hotarare pentru modificarea și completarea Ho-
tărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional Apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de aplicare, 
precum şi a valorii sprijinului financiar 

Proiect de hotarare pentru modificarea şi completarea H.G.nr. 
1872 din 22 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor me-
todologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 

Programul Național de investiții în infrastructura de irigații. 
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Autorizarea la plată în avans a fermierilor, în 

campania 2015 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează 

că în această săptămână va autoriza la plată în 

avans fermierii care au depus cereri de plată în 

cadrul Schemei Unice de Plată pe Suprafaţă 

(SAPS) şi a Măsurii 2014 (M 214)– Plăţi 

compensatorii de Agromediu, campania 2015. 

Potrivit art.1 din Regulamentul (UE) nr. 1748 din 30 

septembrie 2015, de derogare pentru anul de cerere 

2015, de la art. 75, alin. (1), al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, statele membre pot 

plăti în avans până la 70% in cazul plăţilor directe 

indicate în anexa I la Regulamantul (UE) nr, 

1307/2013 şi de până la 85% în cazul sprijinului 

acordat în cadrul dezvoltării rurale mentionat la art. 

67, alin (2) din Regulamantul (UE) nr.1306/2013.  

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 900 din 

27 octombrie 2015, privind reglementarea unor 

măsuri financiare temporare pentru stimularea 

gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru 

agricultură aferente schemelor de plăţî directe şi 

măsuri de piaţă în agricultură, precum şi ajutoarelor 

specifice care se finanţează din Fondul European de 

Garantare Agricolă, sistemul informatic a fost pregatit 

pentru deschiderea sesiunii de avans pentru Schema 

de Plată Unică pe Suprafaţa (SAPS şi pentru Măsura 

214 – Plăţi de Agromediu, in perioada 17 – 

30.11.2015. 

Pentru anul 2015, cuantumul schemelor pentru care 

se face plata în avans, este următorul: 

77,42 euro/ha pentru Schema de Plată Unică pe 

Suprafaţa (SAPS); 

124 euro/ha pentru  Măsura - 214 “Plăţi pentru 

agromediu – pachetul 1- pajişti cu înaltă 

valoare naturală ; 

58 euro/ha pentru Măsura 214 “Plăţi pentru 

agromediu – pachetul 2- practici agricole 

tradiţionale ; 

209 euro/ha pentru Măsura 214 “Plăţi pentru 

agromediu – pachetul 3.1- pajişti importante 

pentru pasări, varianta 1 Crex Crex: 

130 euro/ha pentru Măsura - 214 “Plăţi pentru 

agromediu – pachetul 4- culturi verzi; 

In conformitate cu  art.1 din Regulamentul (UE) nr. 

1748 din 30 septembrie 2015, România ca stat 

membru al UE, va calcula sa sumă de plată cuvenită 

fermierilor pentru  Schema de Plată Unică pe 

Suprafaţa (SAPS), un procent de 69,75%, iar pentru 

Măsura - 214 “Plăţi pentru agromediu, un procent de 

84%. 

Plăţile pentru Schema de Plată Unică pe Suprafaţa 

(SAPS) se vor face la cursul de schimb de 4,4176 

lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală 

Europeană în data de 30 septembrie 2015 şi publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 

din 01 octombrie 2015; 

Plăţile pentru Măsura - 214 “Plăţi pentru agromediu  

se vor face la cursul de schimb de 4,4828 lei 

pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală 

Europeană în data de 31 decembrie 2014 şi publicat 

în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 

01/01 din 06 ianuarie 2015 

Aşadar, vom acorda fermierilor judeţul Gorj, pentru 

plata în avans, următoarele cuantumuri, funcţie de 

schema de plată şi anume : 

53,4198 euro/ha (236 lei/ha)  pentru Schema de 

Plată Unică pe Suprafaţa (SAPS); 

104,16 euro/ha (466,93 lei/ha) pentru  Măsura - 

214 “Plăţi pentru agromediu – pachetul 1- 

pajişti cu înaltă valoare naturală ; 

48,72 euro/ha (218,40 lei/ha) pentru Măsura 214 

“Plăţi pentru agromediu – pachetul 2- practici 

agricole tradiţionale ; 

175, 56 euro/ha (787 lei/ha) pentru Măsura 214 

“Plăţi pentru agromediu – pachetul 3.1- pajişti 

importante pentru pasări, varianta 1 Crex 

Crex: 

109,20  euro/ha (489,52 lei/ha) pentru Măsura - 

214 “Plăţi pentru agromediu – pachetul 4- 

culturi verzi; 

Autorizarea fermierilor la plata în avans presupune 
finalizarea controalelor administrative menționate la 
articolul 74 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, şi 
anume : 

  Actiuni pentru asigurarea completitudinii datelor în 
baza de date electronică conform  dosarului cererii 
de plata, Campania  2015: 
- validarea cererilor initiale; 
- introducerea în baza de date a documentelor de 
modificare M1, M2, M3 şi de corectare S1 şi S2; 

  Introducerea în baza de date a documentelor 
atasate la cererea de plata:   

 adeverinta conforme cu Registrul Agricol si 
Tabelul centralizator pentru identificarea fără 
echivoc a parcelelor agricole utilizate;  

 copia dupa Hotararea adunarii generale a 
asociatiilor formei asociative de proprietate in 
indiviziune, privind utilizarea fondurilor/Copie 
dupa Hotararea adunarii generale a membrilor 



asociatiei crescatorilor de animale, privind      
utilizarea fondurilor;  

 cererea de renuntare la schema mic fermier, 
campania 2015; 

 cererea de aderare la schema mic fermier; 

 documentele privind depozitarea/valorificarea 
fânului; 

 lista nominala a utilizatorilor de pajisti 
permanente. 

Acţiuni de finalizarea a controalelor administrative îna-
inte de începerea plăţii în avans pentru SAPS. si M 
214. şi anume: 

 finalizarea controalelor administrative care 

includ controalele încrucișate, a înregistrării în 

baza de date IACS a rezultatelor clarificărilor 

cu fermierii, a suprapunerilor de parcele, a 

dosarelor pentru care s-a generat eroarea 

LPIS_0014 şi gestionarea erorilor astfel încat 

dosarele să fie aprobate, efectuat D1 si A1 

după caz;  

  asigurarea corectitudinii şi completitudinii 

procesării informaţiilor din baza de date IACS, 

respectiv luarea de măsuri în cazul neconcor-

danţelor constatate;  

 realizarea corectă a  verificărilor încrucișate 
care se aplică parcelelor şi animalelor care fac 
obiectul măsurii de ajutor pentru care se 
acordă sprijinul, pentru a se evita acordarea 
de plăţi necuvenite;  

 tot în acest scop se  asigură  corectitudinea 
instrumentarii erorilor specifice axei 2 si efec-
tuarea corectă a trasabilitatii parcelelor aflate 
sub angajament de agromediu; 

 finalizarea controlului administrativ  prin instru-
mentarea erorilor blocante.  
 

In Judeţul Gorj, pentru Schema de Plată Unică pe 

Suprafaţa (SAPS), vor fi autorizaţi la plată 18.845 

fermieri pentru o suprafată eligibilă de aproximativ 

74.904,79 ha. iar pentru  Măsura - 214 “Plăţi pentru 

agromediu (cele patru pachete aplicabile), un număr 

de 464 fermieri, cu o suprafaţa de aproximativ 11.276 

ha. 

 

Despagubiri pentru seceta—2015 

www.madr.ro 

Comisia Europeană (CE) a aprobat în 17 noiembrie 
2015, schema de ajutor SA. 43393 (2015/N) – 
privind instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru compensarea pagubelor cauzate de 
fenomenul meteorologic de secetă severă mani-
festat în perioada aprilie – septembrie 2015. 

Decizia CE confirmă faptul că Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 45/2015 respectă prevederile Orientărilor Uniunii 
Europene privind ajutoarele de stat în sectoarele agri-
col și forestier și în zonele rurale pentru perioada 
2014-2020. 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 45/2015 se aplică până la 
31 decembrie 2015. 

 

 Acordarea ajutorului de stat pentru suprafetele 
agricole afectate de secetă, în anul 2015 

 
Centrul judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA. Gorj) informează potenţialii 

beneficiari că până în data de 02.12.2015 se pot 

depune cererile aferente schemei de ajutor de stat 

pentru compensarea pagubelor cauzate de 

fenomenul meteorologic secetă severă în perioada 

aprilie-septembrie 2015. 

Beneficiarii ajutorului de stat  sunt producătorii 
agricoli care îşi desfăşoară activitatea în producţie 
agricolă primară, respectiv: 

 producători agricoli persoane fizice care deţin 
atestat de producător emis în baza Legii nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de 
reglementare a pieţei produselor din sectorul 
agricol; 

 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, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 producători agricoli persoane juridice, precum şi 
orice forme asociative cu sau fără personalitate 
juridică, constituite conform legii. 

Criterii de eligibilitate: 

 să deţină proces-verbal de constatare şi evaluare 
a pagubelor, încheiat în perioada cuprinsă între 1 
aprilie 2015 şi 20 octombrie 2015, conform legislaţiei 
pentru situaţiile de urgenţă, semnat de membrii 
comisiei şi în care să fie înscrise cel puţin informaţii 
privind cultura, suprafaţă calamitată, precum şi 
procentul de calamitare de peste 30%; 

 să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cerere 
unică de plată aferentă anului 2015. 

Nu sunt eligibili schemei beneficiarii care sunt 
declaraţi de APIA neeligibili pentru schema de 
plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2015, în 
urma controlului administrativ. 

Plăţile compensatorii se acordă pentru pierderile de 
venit survenite la următoarele culturi: porumb boabe, 
floarea-soarelui, soia, cartof, sfeclă de zahăr, 

legume în câmp, plante de nutreţ, păşuni şi fâneţe. 

Cererea  de solicitare a ajutorului  de stat se 
depune la Centrele locale sau Centrele judeţean 
Gorj ale APIA unde solicitantul  a depus  cererea 
unica de plata pentru anul 2015, însoţită de 
următoarele documente: 

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

2. copie a atestatului de producător, după caz; 

3. copie a certificatului de înregistrare la Oficiul 
Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional 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; 

4. copie a procesului-verbal de constatare şi 
evaluare a pagubelor; 

5. document cont  bancar  deschis la instituţii de 
credit pentru persoanele fizice 

6. document aferent  contului  deschis la Trezoreria 
Statului pentru  persoane juridice. 

 

Procedura de primire, verificare si control a cererilor 

de ajutor se stat pentru pagubele cauzate de seceta, 

cuprinde o serie de reglementări, dintre care enu-

merăm pe cele mai relevante pentru fermieri : 

 Atestatului de producator poate fi eliberat fer        

mierilor până în ultima zi de depunere a cererii de 

solicitare a ajutorului de stat; 

 Termenul limita de primire a cererilor este data 

02.12.2015, intrucat ultima zi de depunere, 

30.11.2015, este nelucratoare; 

 Procesul-verbal de calamitate este considerat ca 

fiind valabil daca  este semnat de membrii comisiei 

în care să fie înscrise cel puțin informaţii privind cul-

tura, suprafaţă calamitată, precum şi procentul de 

calamitare de peste 30%; 

 În cazul în care, procesul verbal de constatare şi 

evaluare a pagubelor este colectiv şi conţine doar 

numele şi prenumele persoanelor cu suprafeţele 

calamitate, fară datele de indentificare ale acestora, 

se solicită Primăriei,  o lista cu datele de identificare 

(CNP) care se anexează de APIA la Procesul verbal 

de constatare şi evaluare a pagubelor aferent. Lista 

eliberată de Primarie care cuprinde datele de iden-

tificare ale solicitanţilor trebuie să respecte aceeaşi 

ordine (acelaşi nr.crt. înscris în PV colectiv) cu cea 

din Procesul verbal de constatare şi evaluare a 

pagubelor; 

 Documentele ce insotesc cererea de plata sunt 

prezentate şi în original, în vederea certificării de 

reprezentantul APIA, prin înscrierea pe copie a sin-

tagmei "conform cu origi-

nalul". 

 

Nu sunt eligibili 

schemei beneficiarii care  nu 

au depus o cerere de plata 

unica sau sunt declaraţi de 

APIA neeligibili  pentru 

schema de plată unică pe 

suprafață aferentă anului 

2015, în urma controlului ad-

ministrativ. 

     In cazul schimbarii statutului juridic al titularului 

exploatatiei,  în situatia in care procesul verbal de 

constatare şi evaluare a pagubelor este al PF, dar 

ulterior s-a  transformat in PFA, conform OG 

nr.44/2008, cererea de solicitare a ajutorului de stat 

va fi depusă de către PFA . 

     În cazul in care atestatul de producător este emis 

pe numele soţiei (iar cererea unică este pe numele 

soţului), se va ataşa copie după certificatul de casato-

rie şi declaraţie din partea soţiei că nu va solicita spri-

jin şi ca lucrează terenul împreună cu soţul.  

       In cazul in care in procesul -verbal nu este men-

tionat blocul fizic, coloana 4 se completeaza conform 

datelor din cererea unica. Coloanele (4), (5) şi (6), 

după caz (din tabelul aferent documentelor ataşate 

cererii de solicitare) se bifează de către reprezentan-

tul APIA care preia cererea, în dreptul coloanei core-

spunzătoare „DA/NU/Nu este cazul” 

      Se verifică existenţa atestatului de producător ca 

document ataşat cererii de solicitare  şi corespon-

denţa dintre titularul acestuia şi solicitantul ajutorului 

de stat (atestatele să fie emise pe numele solicitantu-

lui. În cazul in care atestatul de producător este emis 

pe numele soţiei (iar cererea unică este pe numele 

soţului), se va ataşa copie după certificatul de casato-

rie şi declaraţie din partea soţiei că nu va solicita spri-

jin şi ca lucrează terenul împreună cu soţul. 

      APIA, prin reprezentanţii Compartimentului in-

specţii/Serviciul control pe teren, în anul 2016, efec-

tuează controale pe teren  la beneficiarii persoane 

juridice care deţin bilanţ contabil, pe un eşantion de 

minim 5%, dar nu mai puţin de 10 beneficiari; 

      În situaţia în care în urma controalelor prevăzute 

mai sus, rezultă că pierderea de venit calculată pe 

baza datelor contabile este inferioară ajutorului de 

stat acordat, acesta se recuperează, cu dobânzi şi 

penalităţi calculate de la data încasării ajutorului, con-

form legislaţiei specifice. 

 
CUANTUMURILE MAXIME ale ajutorului de stat în 
         funcţie de categoria beneficiarului 

- lei/ha – 
La Centrul Judeţean APIA Gorj şi la Centrele locale 

component, sunt aşteptaţi un numar de 4.664 fer-

mieri, pe o suprafață totala 5.830,47, hectare, din 
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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, potrivit date-

lor comunicate de Instituția Prefectului Judelui Gorj 

și Direcția Judeţeana pentru Agricultură Gorj la Cen-

trul Operativ pentru situații de urgență din cadrul 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Până la data de 24.11.2015 au fost depuse un nu-

măr de 125 cereri însumând o suprafaţa afectată de 

aproximativ  545 ha.  

De asemenea, fermierii pot primi despagubiri 

pentru seceta prin reducerea a normei de venit 

(aspect prezentat  si in nr. 9 al Buletinului Infor-

mativ al APIA  central Judetean Gorj, disponibil 

si online pe www.apiagorj.ro) 

In baza Ordinului ANAF nr. 2204/2015 publicat in 

M.Of. nr. 684 din 9 septembrie 2015, persoanele 

fizice care desfăşoară activităţi agricole, individ-

ual 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 săl-

batice, dacă sunt îndeplinite, cumulativ, urmă-

toarele 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. 

    

 Eliberare adeverinte pentru creditarea 

activitatilor agricole - Campania 2015 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) informează beneficiarii pentru ajutoarele na-

ţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la spe-

ciile bovine, ovine - caprine, că, incepand cu  data 

de 25.11.2015, eliberează adeverinţe pentru cei 

care intenţionează să acceseze credite pentru finan-

ţarea activităţilor curente in sector zootehnic, de la 

băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Cred-

itele oferă producătorilor agricoli posibilitatea uti-

lizării de resurse financiare, necesare activităţilor 

curente, pâna la efectuarea, de către APIA, a plăţii 

primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care 

sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN –  SA 

(FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului 

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN –  SA 

(FNGCIMM) garantează maxim 80% din valoarea 

creditelor acordate de bănci fermierilor. 

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermieru-

lui, APIA eliberează o adeverinţă de înregistrare a 

fermierului prin care confirma: 

 că beneficiarul a depus si a solicitat prin cererea 

unica de plata - ANT, sectorul zootehnic la speciile 

bovine, ovine – caprine, pentru anul 2015,  

 numarul de animale solicitate  pe tipul de schema; 

 ca beneficiarul a atasta cererii toate documentele 

prevazute de legislatia in vigoare. 

De asemenea, în adeverinţă se precizează că bene-

ficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la 

data emiterii adeverinţei și că beneficiarul a atașat 

cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în 

vigoare 

 suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT în sector 

zootehnic, schema decuplata de productie,  specia 

bovine este de 300 lei/cap de animal. 

 suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT în sector 

zootehnic, schema cuplata de productie,  specia 

ovine / caprine este de 20 lei/cap de animal. 

Recomandam potenţialilor beneficiari interesaţi să 

îşi aleagă Creditorul  numai după un studiu atent al 

condiţiilor de creditare impuse de fiecare Bancă 

(creditoare),  pentru a obţine condiţiile de creditare 

cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai 

bine  profilului exploataţiei sale. 

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor afer-

ente acordării creditelor pentru  beneficiarii ajutoare-

lor naţionale tranzitorii, astfel încât dobânda finală 

aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M 

+ 4%, inclusiv comisioanele aferente creditului de 

maximum 1%.  
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Acte normative de interes 

HOTĂRÂRE Nr. 900 din 27 octombrie 2015 privind 
reglementarea unor măsuri financiare temporare 
pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alo-
cate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi di-
recte şi pentru măsuri de piaţă în agricultură, precum şi 
a ajutoarelor specifice care se finanţează din Fondul 
european de garantare agricolă 
 

În vederea stimulării gradului de absorbţie a fondurilor 
alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi 
directe pentru agricultură, a măsurilor de piaţă şi inter-
venţie în agricultură, precum şi a ajutoarelor specifice 
care se finanţează din Fondul European de Garantare 
Agricolă (FEGA), Prin HG 900/2015, se aprobă, până 
la finele anului 2015, alocarea temporară din venituri 
din privatizare de către Ministerul Finanţelor Publice a 
sumei de 1.616.000 mii lei, în echivalent euro, Minis-

terului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

Avansul privind plata unică pe suprafaţă aferentă 

anului 2015 corespunde unui cuantum al plăţii unice 

pe suprafaţă de minimum 77,42 euro/ha.  

Decontarea plăţilor reprezentând cheltuieli aferente 
schemelor de plăţi directe, a ajutoarelor specifice şi 
măsurilor de piaţă şi intervenţie se efectuează de către 
APIA prin virament în contul beneficiarului până la data 

de 30 noiembrie 2015. 

 

   Proiecte de acte normative 

www.madr.ro, 

 

HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Ho-
tărârii Guvernului nr.1050/2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional Apicol pentru perioada 2014-
2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii 
sprijinului financiar 
 
Conform art.8 din Regulamentul nr.1366/2015 de com-
pletare a Regulamentului (UE) nr.1308/2013 al Parla-
mentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 
ajutoarele din sectorul apicol, „statele membre îşi pot 
modifica programele apicole aprobate înainte de 1 ianu-
arie 2014 pentru a include noile măsuri privind sectorul 
apicol enumerate la articolul 55 alineatul (4) din Regula-
mentul (UE) nr. 1308/2013.”  
1.În acest sens, prin prezentul proiect, se introduce 
decontarea tuturor medicamentelor folosite pentru 
tratarea albinelor, deoarece această măsură este prevă-
zută în Regulamentul (UE) nr.1308/2013 al Parlamentu-
lui European şi al Consiliului, la art.55, alin.(4), lit.b), 
respectiv „combaterea agresorilor şi a bolilor specifice 
stupilor, în special a varoozei”. 
 
2. În urma controalelor efectuate de către reprezentanții 
instituțiilor naționale și europene cu atribuții în verifi-
carea modului de derulare a măsurilor prevăzute în Pro-
gram, la recomandarea acestora, s-a introdus obliga-
tivitatea formelor asociative de a deține la sediul 
acestora și documentele prevăzute de legislația 

națională de constituire și funcționare a formelor asocia-
tive, în funcție de forma de organizare a acestora. 
 
3. De asemenea, au fost clarificate aspectele referi-
toare la:  

 achiziţionarea produselor fie direct de către apicul-
tor, fie prin intermediul formei asociative, 

 documentele de achiziție a produselor și cele de 
efectuare a plății, în funcție de modalitatea de 
achiziție a produselor, direct sau prin intermediul 
formei asociative, 

 denumirea facturilor de achiziție și a documentelor 
de efectuare a plății, în sensul eliminării termenului 
„fiscal”, conform terminologiei utilizate în Codul de 
procedură fiscală, 

 înregistrarea în registrul la sediul formei asociative a 
cererii unice de solicitare și a documentelor justifica-
tive, 

 medicamente, în sensul că acestea se 
achiziționează de la furnizori autorizați conform 
legislației sanitare veterinare în vigoare, 

 neeligibilitatea furnizorilor de medicamente, funduri 
de stupi pentru control, funduri de stupi antivarooa, 
mătci, roiuri pe faguri familii de albine sau de stupi 
ca beneficiari ai măsurii pentru care sunt furnizori în 
Program, 

 obligativitatea apicultorului sa identifice stupii după 
achiziționarea familiilor de albine prin Program, 

 obligativitatea apicultorului să unifice familiile de 
albine deținute, conform tehnologiei apicole, înainte 
de a depune cererea unică de solicitare pentru 
achiziționarea familiilor de albine, prin Program. 

4. Având în vedere că în tehnologia apicolă se pot folosi 
și alte tipuri de stupi, funduri de stupi pentru control sau 
funduri de stupi antivarooa decât cele ale căror cerințe 
tehnice au fost descrise în Ghidul de bune practici pen-
tru apicultură aprobat în anul 2011, se elimină obliga-
tivitatea utilizării tipurilor de stupi, funduri de stupi pen-
tru control sau funduri de stupi antivarooa prezentate în 
ghidul menționat anterior. 

5. Pentru a nu mai îngreuna activitatea apicultorilor, s-a 
eliminat condiția de eligibilitate și documentul justifica-
tiv aferent referitoare la faptul că tratamentele familiilor 
de albine cu medicamente trebuie să se desfăşoare pe 
baza unui calendar întocmit anual de apicultor, aprobat 
şi urmărit de reprezentanţii formei asociative, deoarece, 
conform prospectului medicamentului și în funcție de 
anotimp, fiecare apicultor, își realizează singur calenda-
rul tratamentelor. 

6. Se modifică detaliile de demarcare dintre Progra-
mul Național Apicol 2014-2016 și Programul 
Național de Dezvoltare Rurală 2014- 2020 în ceea ce 
privește interdicția de accesare simultană a celor două 
programe, în vederea armonizării complete cu Capitolul 
14 și cadrul de implementare al PNDR, astfel încât să 
se evite dubla finanțare din fonduri naționale și fonduri 
europene. Menționăm că aceste modificări se aplică 
pentru anul al treilea din Programul Național Apicol 
2014- 2016, respectiv 16 octombrie 2015 – 15 octomb-
rie 2016, pentru achizițiile care se fac începând cu data 
de 1 martie 2016 până la data limită de depunere a cer-
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erii, 1 august 2016, fără a genera discriminări între api-
cultori, posibili beneficiari ai Programului. 

 
HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea 
H.G. nr. 1872 din 22 decembrie 2005 pentru apro-
barea Normelor metodologice de aplicare a Legii 
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004 
Programul Național de investiții în infrastructura de 
irigații. 
 
Actul normativ reglementeaza aspecte financiare, 
organizatorice si strategice privind reabilitarea in-
frastructurii de irigatii pentru perioada 2016-2020. 
 

Astfel, MADR va primi în perioada 2016-2020 suma de 
1,015 miliarde euro necesară reabilitării infrastructurii 
principale de irigaţii, după cum urmează: în anul 2016, 
145 milioane euro, urmând ca în următorii 4 ani fon-
durile alocate să crească cu circa 17% anual astfel 
încât, să se atingă plafonul aprobat aferent programu-
lui de investiţii.  
 
În vederea stabilirii obiectivelor infrastructurii principale 
de irigaţii care vor fi supuse reabilitării prin sumele 
specificate,  Agenţia va elabora Programul Naţional 
de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii, 
denumit în continuare PNI, care va cuprinde:  
a) obiectivele de irigaţii care trebuie reabilitate  
b) criteriile de prioritizare a realizării obiectivelor  
c) prioritizarea realizării obiectivelor  
d) propuneri privind extinderea suprafeţelor irigate 

gravitaţional din surse de apă alternative 

Pentru coordonarea implementării PNI în cadrul 
MADR, se va constitui un Grup de lucru numit prin or-
dinul ministrului. Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri 
Funciare va prezenta PNI spre analiză Gupului de lu-
cru antementionat. Acesta va elabora un Raport, care 
va cuprinde concluziile şi propunerile desprinse în 
urma anlizei PNI şi îl va supune analizei şi aprobării 
unui Comitet Interministerial alcătuit din reprezentanţi 
cu putere de decizie din Ministerul Finanţelor Publice, 
Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Mediului Apelor 
şi Pădurilor, Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Admin-
istraţiei Publice Secretariatul General al Guvernului, 
Ministerul Agriculturii Dezvoltarii Rurale  
(9) Comitetul Interministerial va analiza şi decide asu-
pra propunerilor Grupului de lucru privind PNI . 
 
Actul normativ mai aduce si modificari privind natura 
juridica a terenurilor, tarife de livrare a apei, etc. 
 
Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare admin-
istreaza, exploateaza, investeşte, întreţine şi repară 
infrastructura de îmbunatatiri funciare din 
domeniul public si privat al statului, din cadrul 
amenajarilor de îmbunatatiri funciare declarate de 
utilitate publica.  
O amenajare de îmbunatatiri funciare sau o parte 
autonoma functional a unei amenajari de îmbunatatiri 
funciare este declarata de utilitate publica potrivit 
urmatoarelor criterii care se îndeplinesc cumulativ  

a)deserveste o colectivitate de proprietari sau de utili-
zatori de teren şi asigura suprafeţei de teren calitatile 
necesare utilizarii potrivit destinatiei sale,conditii care 
fara interventia Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Fun-
ciare nu ar putea fi realizate  
b)este, din punct de vedere tehnic, în stare de func-
tionare  
c)sursele de finantare pentru exploatarea, întretinerea 
si reparatiile amenajarii sunt asigurate;  
d)în cazul amenajarilor de îmbunatatiri funciare, altele 
decât cele de irigatii, valoarea pagubelor evitate 
acopera costurile anuale de exploatare, întretinere si 
reparatii  
e)exploatarea, întretinerea si reparatiile amenajarii 
contribuie la protectia mediului înconjurator şi a obiec-
tivelor sociale şi economice  
  
Odata cu întocmirea planurilor anuale de exploatare, 
întretinere si reparatii ale amenajarilor de îmbunatatiri 
funciare declarate de utilitate publica, ANIF evalueaza 
îndeplinirea criteriilor prevazute si înainteaza ministeru-
lui propuneri în vederea aplicarii art. 38 alin. (1) din 
lege. Pe baza propunerilor ministerului, Guvernul ap-
roba lista amenajarilor de îmbunatatiri funciare sau a 
partilor de amenajare declarate de utilitate publica si 
lista acelora carora li se retrage recunoasterea de utili-
tate publica. În termen de 60 de zile de la data re-
tragerii recunoasterii de utilitate publica, ANIF înain-
teaza ministerului propuneri fundamentate de aplicare 
a masurilor prevazute la art. 38 alin. (2) din lege. Pâna 
la aplicarea prevederilor art.38. alin.2, din lege ANIF 
asigura paza amenajarilor de îmbunatatiri funciare, 
cheltuielile aferente fiind suportate de la bugetul de 
stat, în conditiile art. 38 alin.  
  
 Conform contractului multianual sau sezonier se plăt-
eşte un tarif de livrare a apei pentru irigaţii.  
 
 Tariful de livrare a apei pentru irigaţii va acoperi costul 
apei, costurile de transport al apei de la sursă sau la 
priză la punctul de livrare a apei pentru irigaţii, prin in-
termediul infrastructurii de irigaţii din domeniul public şi 
domeniul privat al statului, aflată în administrarea 
Agenţiei. Costurile de transport includ cheltuielile cu 
energia electrică şi termică pentru pomparea apei. 
Tariful de livrare a apei pentru irigaţii nu cuprinde cos-
turile de întreţinere şi reparaţii, care se acoperă din 
abonamentul pentru irigaţii şi/sau fonduri ale Agenţiei. 
Sumele încasate din tariful de livrare a apei pentru iri-
gaţii şi rămase neutilizate la finele anului se reportează 
în anul următor.”  
Elementele de calcul ale tarifului de livrare a apei pen-
tru irigaţii se calculează pe unitatea de volum de apă 
livrată de furnizor la punctul de livrare a apei pentru 
irigaţii şi se aprobă prin ordin al ministrului.  
 Agenţia percepe tarife pentru desecare, la solicitarea 
beneficiarilor, până la aplicarea abonamentului de iri-
gaţii şi desecare.  
 Abonamentul se calculează şi se plăteşte distinct pen-
tru fiecare dintre componentele/ categorii de lucrări. 
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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. 

Plata rentei viagere 

www.apia.org.ro 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că 
a finalizat plata rentei viagere aferentă anului 2014, pentru 
diferența de 45.458 beneficiarii care au optat pentru plata prin man-
dat poștal.  
Suma totală plătită este de 47.728.081,81 lei, cu sursă de finanţare 
de la bugetul național.  
Reamintim că Agenția a plătit în perioada iunie – septembrie 2015, 
suma de 17.813.521,93 lei pentru un număr de 15.809 rentieri care 
au optat pentru plata prin virament bancar.  
 
Renta viageră agricolă este reglementată de Legea 247/2005 privind 
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Ordinului 
Ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale şi al Ministrului 
finanţelor publice nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI „Renta viageră agri-
colă” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii 
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi com-
pletările ulterioare.  
Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani plătită rentierului agri-
col care înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane 
aflate în proprietatea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică 

persoanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier până la data 

de 31 decembrie 2009 inclusiv).  
Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând cu data de 01 mar-
tie până la data de 31 august a fiecărui an, rentierii se vor prezenta 
personal ori prin mandatar la oricare centru judeţean al APIA în vede-
rea solicitării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în baza 
cărora se va plăti renta viageră agricolă. 
  
In judetul Gorj, au fost vizate un numar de 66 carnete de rentier 
pentru o suprafata arendata de 100 ha si 135,14 ha suprafata in-
strainata, pentru care s-a alocat suma totala de 18.185,85 euro, 
respectiv 80.828,53 lei. 

 

 

Acțiuni și termene :  noiembrie—decembrie 2015 

 

25 noiembrie— derararea actiunilorde eliberare a adeverintelor de  

creditate a capitalului de lucru in sector animalier (ANTZ), 

bovine/ovine/caprine; 

 

30 noiembrie—termen limita pentru autorizarea la plata si efectuarea 

platii in avans in sector vegetal 

 

02 decembrie - termen depunere cerere pentru sprijinul acordat 

producatorilor agricoli afectati grav de efectele secetei  in 

aprilie-septembrie 2015. 

 

03 decembrie —termen de finalizare a controlului privind derularea 

Programului de distributie a fructelor in unitatile scolare; 

31 decembrie—termen de decontare a ajutoarelor de stat pentru 

efectele secetei din vara anului 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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