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Activitatea APIA Gorj in lunile  MARTIE  - APRILIE 2016  

 

 “Fii fermier activ, depune cererea unică şi poţi obţine sprijin finan-

ciar”.“APIA te aşteaptă!” 

 

Campania de primire a cererilor unice de plata aferenta a anului 2016 

Campania de primire a cererilor unice de plată se va derula în perioada 01 

martie – 16 mai 2016 fără penalităţi, respectiv 17 mai - 10 iunie cu 

penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 

 

Schemele de plati care pot fi accesate in anul 2016   

Scurta descriere privind schemele de plăți directe și ajutoarele naționale 

tranzitorii, care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020, măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole. 

Ajutoare excepţionale cu caracter temporar  acordate fermierilor din 

sectorul creşterii animalelor 

S-a publicat HG 160/2016 privind acordarea  unor ajutoare excepţionale cu 

caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor. Sprijinul 

financiar este destinat fermierilor din sectorul laptelui şi produselor lactate 

şi cel al cărnii de porc şi se asigură din Fondul European de Garantare 

Agricolă – FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016 

Scheme de ajutor de stat ce se vor derula prin APIA  cu finantare FEADR si BN 

1. "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite” - Masura  nr. 8 din PNDR 2014-2020  - Investiții în 

dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor  

2. “Sprijin pentru angajamentele de silvomediu”  - Masura  nr. 15 din PNDR 2014-2020  Servicii de silvo-mediu, servicii cli-

matice și conservarea padurilor 

Norme de ecoconditionalitate 

Ecocondiţionalitatea  este un mecanism care conditioneaza acordarea sprijinului financiar din fonduri europene si nationale 

(plati directe, ajutoare nationale tranzitorii, plati prin masurile de dezvoltare rurala si masuri de piata), de respectarea unor 

norme obligatorii privind mediul, siguranta alimentara, sanatatea animalelor si a plantelor, bunastarea animalelor, precum si 

mentinerea terenurilor in bune conditii agricole si de mediu. Potrivit Regulamentului nr. 1306/2013 , normele privind 

ecoconditionalitatea cuprind: Cerintele legale in materie de gestionare (SMR)  

si  Bunele conditii agricole si de mediu ale terenurilor (GAEC). 

Noutati legislative 

OMADR 315/2016 privind modificarea şi completarea OMADR nr. 619/2015, 

respectiv a OMADR nr.249/2016. 

OMADR 331 /2016 modifica OMADR 249OMADR nr. 249 OMADR Nr.  

249/24.02.2016  privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru 

anul 2016  

HG 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la Regulamentul delegat 

(UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015 de acordare a unor ajutoare 

excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor 

ORDIN nr .195/ 431/15/2016 privind modificarea anexei la Ordinul MADR, al 

MMAP şi al preşedintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea nor-

melor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pen-

tru fermieri în România 
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“Fii fermier activ, depune cererea unică şi poţi obţine sprijin 

financiar”. “APIA te aşteaptă!” 

 

Campania de primire cereri unice de plata 2016 

 

Fermierii romani  vor putea depune în anul 2016, la 

sediile Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o sin-

gura cerere de plata pentru obtinerea subventiilor, fie ca sunt 

crescatori de animale, fie ca sunt fermieri din zona de productie 

vegetala.  Acestia trebuie sa fie fermieri activi. Modalitatea de 

verificare a criteriului de “fermier activ”, schemele de sprijin, 

condiţiile şi cerintele specifice fiecarei scheme, sunt reglemen-

tate de prevederile OUG. nr.3/2015, aprobată prin Legea 

104/2015, completată de Legea 16/2016 pentru aprobarea OUG 

nr. 15/2015, precum şi de Ordinul MADR nr. 619, modificat şi 

completat de  OMADR nr. 234/2016. 

Campania de primire a cererilor unice de plată se va 

derula în perioada 01 martie – 16 mai 2016 fără penalităţi, 

respectiv 17 mai - 10 iunie cu penalizări de 1% pentru fiecare zi 

lucrătoare de întârziere. 

Suprafata eligibila a exploatatiei trebuie sa fie de mini-

mum 1 ha, iar suprafata parcelei agricole de minim 0,3 ha, cu 

excepţia celor de culturi permanente (vită de vie şi pomi fruc-

tiferi), care au dimensiunea minimă de 0,10 ha.  In cazul 

fermierilor care primesc sprijin cuplat pentru culturile de legume 

cultivate in sere si solare, platile se acorda cu conditia ca 

suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau 

trebuie acordate plati unui fermier sa fie de minimum 0,3 ha. 

In judeţul Gorj, sunt programati si asteptati sa depuna cere-

rea unica de plata aferentă campaniei 2016, peste 23.400 fer-

mieri. Pana in prezent, s-au depus 4009 cereri pentru o suprafata 

de 10.580 hectare. 

 

Sprijinul finanaciar acordat fermierilor din Gorj,  prin 

APIA, în anul 2016,  

în concordanţă cu PAC 2015 – 2020 

 

I. Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor  

gestionate de APIA. 

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) 

2. Plata redistributivă 

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă, și 

mediu 

4. Plata pentru tinerii fermieri 

5. Schema de sprijin cuplat - în domeniul vegetal și 

zootehnic 

6. Schema simplificată pentru micii fermieri 

7. Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT), se acordă 

anual, în domeniul vegetal și zootehnic, in limita 

prevederilor bugetale ale MADR. 

       

 1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), definită 

prin art. 36, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi  

art. 10 din OUG. 3/2015, presupune acordarea unei plăți unice 

pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de 

producție, cuantumul calculându-se prin împărțirea plafonului 

anual alocat schemei la numărul total de hectare eligibile 

declarate la nivel național în anul respectiv, stabilită anual prin 

hotărâre de guvern. Pentru  anul 2015, cuantumul plăti SAPS, a 

fost stabilit la nivelul sumei de 77,42 Euro/ha, în echivalent. 

 2. Plata redistributivă, definită de art. 41, alin. (1) din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art.14 din OUG 3/2015. 

Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată 

fermierilor care au dreptul la  plata unică pe suprafață și se 

acordă gradual pentru primele 30 de hectare ale exploatației. 

Cuantumul plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă se 

stabilesc anual prin hotărâre de guvern. 

Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care și-au 

fragmentat exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în scopul 

de a beneficia de plată redistributivă și nici fermierii ale căror 

exploatații sunt rezultatul fragmentării respectivei fragmentări. 

Pentru anul 2015 cuantumul plăţii redistributive  a fost stabilit la 

nivelul sumei de 5 Euro/ha pentru exploataţiile cuprinse între 1 – 

5 ha şi de 46,75 Euro/ha, pentru cele cuprinse între 6 – 30 ha,  în 

echivalent. 

  

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi 

mediu (plata pentru inverzire sau ecologizare), definită de  art. 

43 alin. (1) din Reg.(UE) nr. 1307/2013 şi  art.17 din OUG. 

3/2015. 

Fermierii care au dreptul la SAPS, aplică în mod 

obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele practici 

agricole benefice pentru climă și mediu: 

diversificarea culturilor; 

menţinerea pajiștilor permanente existente; 

prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa 

agricolă (ZIE.). 

   Pentru  anul 2015, cuantumul plăti de înverziere sau 

ecologizare, a fost stabilit la nivelul sumei de 53,90 Euro/ha, în 

echivalent. 

 

4. Schema pentru tinerii fermieri, definită de art. 50 alin. 



(1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013 şi art. 22 din OUG 3/2015. 

Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți 

anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe 

suprafață și care: 

 se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca 

și conducători-şefi ai exploataţiei sau care s-au stabilit deja 

în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei 

cereri în cadrul SAPS, 

 au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii. 

Se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani din care 

se scade numărul de ani care au trecut între instalare și prima 

depunere a cererii pentru tineri fermieri. 

Cuantumul platii pe hectar se stabileste anual prin hotarare 

a Guvernului şi reprezintă 25% din cuantumul pe hectar al platii 

unice pe suprafata si se acorda pentru maximum 60 ha eligibile, 

declarate de fermier. Pentru  anul 2015, cuantumul plăti pentru 

tinerii fermieri, a fost stabilit la nivelul sumei de 19,35 Euro/ha, 

în echivalent 

   

5. Schema simplificată pentru micii fermieri, în 

conformitate cu art. 61 alin. (1) si (2) din Reg. (UE) nr. 

1307/2013, si art.26 din OUG 3/2015. se include automat în 

schema simplificată pentru micii fermieri, fermierul care depune 

o cerere unică de plată în anul 2016, este eligibil pentru SAPS și 

are dreptul la o plată anuală directă de maxim 1.250 euro, în 

funcție de suprafața și/sau numărul de animale eligibile pe care 

le deține în  exploatație. 

 Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care 

urmează să fie alocate fermierului în fiecare an, care includ  

SAPS, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, 

plata pentru tinerii fermieri și sprijinul cuplat. 

 Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri s-a 

putut face numai în anul 2015, pentru o perioadă de maxim 5 

ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru 

ani ulteriori anului depunerii cererii unice de plată.  

 

 6. Sprijinul  cuplat în sectorul vegetal - conform art. 52 

alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, se 

acordă numai în acele sectoare sau în acele regiuni în care 

anumite tipuri de agricultură sau anumite sectoare agricole care 

sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau 

de mediu sunt afectate de anumite dificultăţi (soia, lucernă, 

mazăre si faole boabe pentru industrializare,, cânepă pentru ulei 

şi fibră, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate 

si castraveţi  pentru industrializare cultivate în camp, legume 

cultivate în sere si solaria, cartofi timpurii, semitimpuri şi de 

vară, prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre destinate 

industrializării pentru obţinerea de produse alimentare 

nonalcoolice; 

Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii activi 

trebuie să îndeplinească condițiile generale de acordare a plăților 

la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui tip de sprijin. 

Pentru culturile sau plantațiile care se înființează începand 

cu anul 2016, fermierii trebuie sa facă dovada ca utilizeaza 

samanta si material saditor certificate cu exceptia fermierilor 

participanti la schema simplificata pentru micii fermieri. 

Cuantumurile acestor scheme de plăţi sunt diferenţiate de la o 

cultură la alta si se plătesc din Fondul European pentru 

Garantare Agricolă (FEGA). 

  

7. Sprijin cuplat în sector zootehnic (SCZ), se acordă 

fermierilor activi, crescători de animale, din speciile bovine, 

ovine/caprine și crescătorilor viermi de mătase, în funcţie de 

efectivul de animale solicitat de beneficiar, din următoarele 

categorii: 

a) bivoliţe de lapte; 

b) ovine ; 

c) caprine; 

d) taurine din rase de carne şi metişii acestora.  

e) vaci de lapte; 

f) viermi de mătase. 

 

8. Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT), în conformitate 

cu art. 37, alin.(1) şi (2) din Reg.(UE) nr. 1307/2013 şi art. 12 

din OUG 3/2015, reprezintă plăţi suplimentare care se acordă 

fermierilor din sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat 

de plăți naționale directe complementare în anul 2013.  

Condiţiile de acordare a ajutoarelor naţionale tranzitorii 

sunt identice cu cele autorizate pentru acordarea plăţilor aferente 

anului 2013 şi  se acordă fermierilor, crescători de animale din 

speciile bovine şi ovine/caprine, înscrişi în evidenţa APIA cu 

cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, 

pentru următoarele scheme în sector animalier: 

a) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în secto-

rul lapte;  

b) schemă decuplată de producţie, specia bovine, în secto-

rul carne; 

c) schemă cuplată de producţie, speciile ovine/caprine. 

  

II. Măsurile de Dezvoltare Rurala, delegate din PNDR 

2015 – 2020 şi gestionate de APIA.  

  

A. Măsura 10 –Agromediu şi climă (fosta Măsură 214) 

(cf. art. 28 din Regulamentul CE nr. 1305/2013)  

Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită 

anual, ca sumă fixă, acordată pe hectar şi reprezintă o 

compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare 

suportate de către fermierii care încheie angajamente voluntare 

pe care se angajează că le menţin pentru o perioadă de minimum 

5 ani de la data semnării acestora. 

 Pachetul 1 -pajişti cu înaltă valoare naturală –93 euro/ha/an 

Pachetul 2 -practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar 

adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1) 

Varianta 2.1-lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca 

fâneţe (variantă. nouă) –100 euro/ha/an 

Varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente 

utilizate ca fâneţe(varianta nouă)–21 euro/ha/an. 

Pachetul 3 –pajişti importante pentru păsări: 

Varianta 3.1 – crex crex –261 euro/ha/an 

Varianta 3.2 –Lanius minor şi Falco vespertinus –159 euro/ha/an 

Pachetul 4 –Culturi verzi–128 Euro/ha/an; 

Pachetul 5 –Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (pachet 

nou) –125 euro/ha/an 

Pachetul 6 –pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) –

282 euro/ha/an 

Pachetul 7 –terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 

gâsca cu gât roşu –250 euro/ha/an. 

 Pachetul 8 - cresterea animalelor de fermă din rase locale în 

pericol de abandon 

 

B. Măsura 11–Agricultură ecologică devine măsură de sine 

stătătoare, în locul Pachetului 5 din cadrul fostei Măsuri 214 
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(cf. art. 29 din Reg.  CE nr. 1305/2013) 

 

 Submăsura 11.1 -Sprijin pentru conversia la metodele de 

agricultură ecologică: 

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de 

nutreţ) –293 euro/ha/an; 

Pachetul 2 –Legume –500 euro/ha/an; 

Pachetul 3 –Livezi –620 euro/ha/an; 

Pachetul  4–Vii –530 euro/ha/an; 

Pachetul 5 –Plante medicinale şi aromatice -365 euro/ha/an. 

Pachetul 6 – Pajişti permanente aflate în conversie la agricultura 

ecologică – 124 euro/ha; 

 

Submăsura 11.2–Sprijin  pentru menţinerea practicilor de 

agricultură ecologică: 

Pachetul 1 –Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de 

nutreţ) 218 euro/ha/an; 

Pachetul 2  - Legume certificate ecologic - 431 euro/ha/an; 

Pachetul 3 –Livezi certificate ecologic –442 euro/ha/an; 

Pachetul 4—Vii certificate ecologic –479 euro/ha/an; 

Pachetul 5- Plante medicinale şi aromatice certificate ecologic – 

350 euro/ha/an; 

Pachetul 6. Pajişti permanente certificate ecologic – 111. euro/ha/

an. 

 

C. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (cf. art 

31, 32 din Reg. CE nr. 1305/2013) 

Submăsura: 13.1-Plăţi compensatorii în zona montană (fosta 

Măsura 211) - 86 euro/ha; 

Submăsura: 13.2 -Plăţi compensatorii pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative (fosta măsura 212) – 54 euro/ha; 

Submăsura: 13.3-Plăţi compensatorii pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri specifice (fosta 

măsura 212)–70 euro/ha. 

 

D. Măsura 214—Plăţi de Agro-mediu, pentru angajamentele 

aflate în desfăşurare din PNDR 2007—2013:  

Pachetul 1 - Pajişti cu înaltă valoare naturală – 124 euro/ha; 

Pachetul 2  - Practici agricole tradiţionale; – 58 euro/ha 

Pachetul 3  - Pajişti importante pentru păsări – 209 euro/ha; 

Pachetul 4  - Culturi verzi– 130 euro/ha; 

Pachetul 5  - Agricultura ecologică – 162 – 393 euro/ha; 

Pachetul 6  - Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.) – 

240 euro/ha; 

Pachetul 7  - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru 

gâsca cu gât roşu  (Branta Ruficollis ) – 171 

euro/ha. 

 

III.  Alte Programe şi Măsuri de sprijin gestionate prin 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

 

1. Programul Naţional Apicol; 

2. Bunăstarea animalelor : pachetul a) – porcine  

3.                                      : pachetul b) – păsări 

4. Programul de încurajare a consumului de lapte  în şcoli; 

5. Programul de încurajare a consumului de fructe proaspete şi 

măsuri adiacente, în scoli; 

6. Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată 

în agricultură; 

7. Renta viageră; 

8. Ajutorul de stat pentru decontarea primelor de asigurare a cul-

turilor agricole; 

9. Măsura 8 - Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îm-

bunătăţirea viabilităţii pădurilor; 

10.  Măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatice si de 

conservarea pădurilor; 

 

Ajutoare excepţionale cu caracter temporar  acordate 

fermierilor din sectorul creşterii animalelor 

 

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 202 din 18.03.2016 s-a publicat 

Hotărârea Guvernului nr. 160/2016 pentru distribuirea sumei 

stabilite în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al 

Comisiei din 15 octombrie 2015, de acordare a unor ajutoare 

excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul 

creşterii animalelor. 

Conform actului normativ, suma prevăzută pentru România este 

echivalentul în lei a 11.145.958 euro, calculat la rata de schimb din 

data de 17 octombrie 2015. 

Sprijinul financiar este destinat fermierilor din sectorul laptelui şi 

produselor lactate şi cel al cărnii de porc şi se asigură din Fondul 

European de Garantare Agricolă – FEGA, prin bugetul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2016. 

Suma prevăzută se distribuie după cum urmează: 

 echivalentul în lei a 8.773.154 euro pentru sectorul 

laptelui şi produselor lactate; 

 echivalentul în lei a 2.372.804 euro pentru sectorul de 

creştere a porcinelor. 

În sectorul laptelui şi produselor lactate, echivalentul în lei a sumei 

prevăzute  se acordă producătorilor de lapte care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) sunt înscrişi în sistemul cotelor de lapte la A.P.I.A., prin 

Compartimentul de administrare a cotelor de lapte, ca 

producători cu cote de livrări pentru anul de cotă 2014-2015, şi 

deţin cotă de livrări la data de 31 martie 2015; 

b) sunt în activitate, fapt dovedit prin existenţa unui contract 

încheiat pe o perioadă de minimum șase luni, valabil la data 

depunerii solicitării, cu un prim-cumpărător, şi deţin cel puţin 

un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, aferent 

contractului; 

c) producţia de lapte livrată pe beneficiar este de minimum 5 tone 

de lapte în anul de cotă 2014-2015. 

Pentru a beneficia de ajutorul financiar in sectorul laptelui şi 

produselor lactate, producătorii care au intrat în posesia 

exploataţiilor începând din anul de cotă 2014 - 2015 şi până la data 

solicitării acestuia, prin transfer definitiv de la producători care 

îndeplineau condiţiile prevăzute la lit. a) şi c), trebuie să 

îndeplinească condiţia prevăzută la lit. b). 

Suma cuvenită fiecărui producător, în cazul ajutorului financiar 

prevăzut, se calculează de către A.P.I.A. conform cantităţii de 

lapte livrate în anul de cotă 2014-2015, astfel: 

 240 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o 

cantitate de lapte cuprinsă între 5 tone inclusiv şi 20 de 

tone inclusiv; 

 12 euro/tonă pentru producătorul care a livrat o cantitate 

de lapte mai mare de 20 de tone şi până la 200 de tone 

inclusiv; 

 900 euro/beneficiar pentru producătorul care a livrat o 
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cantitate de lapte mai mare de 200 de tone. 

 În sectorul de creştere a porcinelor, suma prevăzută  se 

distribuie crescătorilor de porcine după cum urmează: 

 echivalentul în lei a 2.072.804 euro pentru activitatea 

de creştere şi îngrăşare din exploataţii; 

 echivalentul în lei a 300.000 euro pentru activitatea de 

reproducţie din exploataţii. 

 Pentru activitatea de creștere și îngrășare din exploatații, 

ajutorul financiar  se acordă crescătorilor de porcine care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a) deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru creşterea 

şi îngrăşarea porcinelor, înregistrate în RNE, Registrul 

Naţional al Exploataţiilor; 

b) au livrat direct sau prin terţi şi au clasificat porci în abatoare 

autorizate, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a 

carcaselor de porcine, bovine şi ovine, cu modificările şi 

completările ulterioare, în perioada 1 ianuarie-31 august 

2015. 

Pentru activitatea de reproducţie din exploataţii, ajutorul 

financiar  se acordă crescătorilor de porcine care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiţii: 

a) deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională Sanitară 

Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru 

reproducţie, înregistrate în RNE; 

b) au livrat şi/sau au transferat scroafe şi/sau scrofiţe de 

reproducţie în perioada 1 ianuarie - 31 august 2015. 

Suma cuvenită fiecărui producător agricol, în cazul ajutorului 

financiar prevăzut pentru crescătorii de porcine, se calculează 

de către A.P.I.A. astfel: 

a) se împarte suma prevăzută pentru activitatea de creştere şi 

îngrăşare din exploataţii, la efectivul de porci livraţi şi 

clasificaţi în abatoare autorizate, în perioada 1 ianuarie-31 

august 2015, dar nu la mai mult de 300 mii de capete pe 

beneficiar; 

b) se împarte suma prevăzută pentru activitatea de reproducţie 

din exploataţii, la efectivul mediu de scroafe şi/sau la 

efectivul de scrofiţe de reproducţie, livrate şi/sau transferate, 

în perioada 1 ianuarie-31 august 2015. 

 Pentru obţinerea ajutoarelor financiare producătorii agricoli 

trebuie sa depuna cererea la centrele judetene ale 

A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucuresti, însoţită de 

documente specifice, până la data de 8 aprilie 2016. 

Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea 

ajutorului financiar pentru sectorul laptelui şi produselor lactate 

sunt următoarele: 

a) copia contractului încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, 

valabil la data depunerii solicitării, cu un prim-cumpărător; 

b) cel puţin un document fiscal care să ateste livrarea laptelui, 

aferent contractuluiș 

c) documentele care atesta transferurile prevazute de art.4 din 

HG 160/2016, pentru producatorii care au intrat in posesia 

exploatatiilor prin transfer definitiv, in cazul in care nu au fost 

depuse la APIA. 

Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea 

ajutorului financiar sectorului de creştere a porcinelor sunt 

următoarele: 

a) copii de pe avizele de însoţire şi rapoartele de clasificare care 

să ateste sacrificarea în abatoare autorizate proprii, copii de pe 

facturile şi rapoartele de clasificare, care să ateste livrarea 

directă sau prin terţi şi clasificarea porcilor în abatoare 

autorizate, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015; 

b) copii de pe facturile de livrare a scrofiţelor de reproducţie, de 

pe avizele de însoţire a scrofiţelor de reproducţie de la o fermă la 

alta a aceluiaşi crescător, de pe actul de mutaţie a scrofiţelor de 

reproducţie la categoria scroafe; 

c) documentul de mişcare lunară şi cumulată a efectivelor de 

scroafe, în perioada 1 ianuarie-31 august 2015; 

d) fişa urmăririi activităţii la porcine, în perioada 1 ianuarie-31 

august 2015. 

Plăţile pentru ajutorul prevăzut se efectuează până la data de 30 

iunie 2016, potrivit art. 2 din Regulament. 

A.P.I.A. va pune la dispoziţia solicitanţilor formularele de 

cerere, care se completează, se depun, se înregistrează, se 

verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform 

procedurilor interne. 

La nivelul APIA Gorj, sunt asteptati circa 51 fermieri sa depuna 

cerere pentru acordarea sprijinului in sector lactate si produse 

lactate. 

 

Scheme de ajutor de stat ce se vor derula prin APIA  

 cu finantare FEADR si BN 

 

In baza acordului de delegare semnat intre AFIR, APIA si MMP 

– DGP , AFIR a delegat APIA  si MMAP-DGP pentru imple-

mentarea schemelor de ajutor de stat din PNDR 2014-2020 

privind: 

* “Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe 

împădurite ”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea 

zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”,  

* „Sprijin pentru angajamentele de silvomediu” aferenta Măsurii 

15 -  Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor,   

 

 Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru prima împădurire şi 

crearea de suprafeţe împădurite ” 

 

Împădurirea terenurilor agricole și neagricole este o măsură 

menită, în principal, să contribuie la reducerea concentrației de 

gaze cu efect de seră din atmosferă prin captarea CO2, la re-

ducerea eroziunii solului, cresterea retentiei apei in sol, precum 

și la adaptarea agriculturii din România la schimbările climatice 

așteptate, caracterizate prin creşterea temperaturilor medii anu-

ale şi scăderea volumului de precipitaţii.  

În vederea susținerii obiectivelor legate de conservarea 

biodiversității locale, beneficiarii Măsurii 8, pentru suprafețele 

de pădure nou înființate, pot aplica pentru sprijinul acordat în 

baza Măsurii 15 Plăți pentru anagajamente de silvomediu, numai 

după ce ultima lucrare de întreţinere prevăzută prin proiectul 

tehnic a fost executată . 

Sprijinul acordat prin această sub-măsură are ca obiectiv 

creşterea suprafeţei ocupate de păduri la nivel național prin pro-

movarea împăduririi suprafeţelor agricoleşi neagricole, contribu-

ind astfel la susţinerea sechestrării carbonului, adaptarea la efec-

tele schimbărilor climatice, reducerea eroziunii solului, 

îmbunătățirea capacității de retenție a apei, precum și la reface-

rea și conservarea biodiversității locale.  

Sprijinul acordat acoperă costurile legate de:  
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 lucrările de înființare a plantației, inclusiv costurile cu re-

alizarea proiectului tehnic de împădurire,  

 întreţinerea plantaţiilor pe o perioadă de maximum 6 ani 

până la închiderea stării de masiv,  

 efectuarea a doua lucrări de îngrijire a arboretelor după 

închiderea stării de masiv,  

 acoperirea pierderilor de venit agricol pentru o perioadă de 

12 ani pentru suprafața împădurită.  

 

In conformitate cu precizarile din fisele masurilor din PNDR 

2014-2020, lucrările de împădurire până la atingerea stării de 

masiv (maximum primii 6 ani) se execută în baza unui proiect 

tehnic care va respecta  Normele tehnice nr. 1 (în cazul realizării 

de trupuri de pădure) sau Normele tehnice nr. 2 (în cazul re-

alizării de perdele forestiere de protecție), precizate în capitolul 

Trimiteri la alte acte legislative, şi care va fi elaborat de per-

soane fizice sau persoane juridice de specialitate atestate de 

autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiec-

tarea şi/sau executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare 

din domeniul silvic.  

 

Formulele şi schemele de împădurire vor lua în considerare 

numai speciile forestiere din listele speciilor forestiere de arbori 

și arbuști utilizate în lucrările de împăduriri prezentate la capi-

tolul ”Informații specifice măsurii” .  

 

Materialul forestier utilizat la lucrările de împădurire trebuie să 

respecte prevederile legale în vigoare referitoare la producerea, 

comercializarea şi importul materialelor forestiere de repro-

ducere (precizate în capitolul Trimiteri la alte acte legislative  

 

Lucrările de înființare a plantațiilor forestiere se vor realiza în 

maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanţare.  

Următoarele categorii de teren nu sunt eligibile pentru sprijin 

prin această măsură:  

 terenuri grevate de sarcini şi gajuri cu deposedare în fa-

voarea unei terţe părţi, conform evidenţelor cadastrelor 

locale,  

 terenuri care fac obiectul unor litigii,  

 terenuri menţionate la momentul depunerii aplicaţiei în 

programe sau planuri naţionale sau locale de amenajare a 

teritoriului ca deservind un interes public major ,  

 pajişti naturale permanente, cu excepţia celor afectate, con-

form proiectului tehnic, de fenomene de degradare a solu-

lui, și anume: eroziune de suprafaţă foarte puternică şi ex-

cesivă, eroziune de adâncime (ogaşe, ravene, torenţi), 

alunecări active, prăbuşiri, surpări şi scurgeri noroioase, 

prezența aglomerărilor de pietriş, bolovăniş, grohotiş, stân-

cării şi depozite de aluviuni torenţiale, sărăturare sau acidi-

tate puternică, prezența nisipurilor mobile),  

 terenurile agricole pentru care există angajamente în deru-

lare pentru agro-mediu şi climă.  

 

Până la vârsta exploatabilității precizată în proiectul tehnic, 

suprafața care face obiectul proiectului de împadurire nu va mai 

putea beneficia de nicio plată acordată pe suprafață agricolă prin 

intermediul IACS. 

  

Sprijinul acordat prin această măsură este reprezentat de costuri 

standard, care se referă la:  

1. Prima de înființare a plantațiilor forestiere (denumită în 

cadrul măsurii Prima 1), care acoperă și costurile de re-

alizare a proiectului tehnic de împădurire  

2. Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă (denumită în 

cadrul măsurii Prima 2), pentru o perioada de 12 ani, pen-

tru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a planta-

ţiei forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit 

agricol ca urmare a împăduririi.  

 

Deținătorii de terenuri agricole și neagricole proprietate a statu-

lui și deținătorii de terenuri agricole și neagricole proprietate a 

unităților administrativ teritoriale (UAT) sau asociaţii ale aces-

tora, beneficiază numai de sprijinul acordat în baza Primei 1.  

Numai deţinătorii de terenuri agricole, încadraţi în categoria 

fermierilor activi (fermier activ conform notificării României în 

baza art.9 din Regulamentul (UE) 1307/2013) la momentul 

depunerii aplicației, pot beneficia de compensații pentru acoperi-

rea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi terenu-

rilor (componentă a Primei 2)  

Beneficiarii sprijinului prin această măsură sunt deţinătorii 

publici și privați de teren agricol şi neagricol și formele aso-

ciative ale acestora.  

În cazul terenurilor aflate în proprietatea statului, sprijinul se 

poate acorda doar dacă autoritatea care gestionează respectivele 

terenuri este un organism privat sau o unitate administrativ teri-

torială (UAT) de nivel LAU 2.  

 

Condiții de eligibilitate  

 Terenurile eligibile sunt cele agricole şi cele neagricole 

(conform definiţiilor prevăzute de fişa tehnică a măsurii) 

situate pe întreg teritoriul naţional.  

 Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea 

realizării de perdele forestiere de protecție va fi de cel 

puţin 0,5 ha iar suprafața compactă minimă împădurită va fi 

de cel puțin 0,1 ha.  

 Suprafaţa terenului propus pentru împădurire în vederea 

realizării de trupuri de pădure va fi de cel puţin 1 ha, iar 

suprafața compactă minimă împădurită va fi de cel puțin 

0,5 ha.  

 Persoanele juridice aflate în dificultate aşa cum sunt defi-

nite conform prevederilor Orientărilor privind ajutoarele 

de stat pentru salvarea și restructurarea întreprinderilor 

nefinanciare aflate în dificultate nu sunt eligibile.  

 Proiectele de împădurire pe terenurile aflate în siturile 

Natura 2000 trebuie să corespundă obiectivelor stabilite 

pentru aceste zone, fiind însoţite de Acord de mediu/Aviz 

Natura 2000.  

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 100% din 

totalul costurilor eligibile. 

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect, care 

înglobează toate costurile aferente Primelor 1 şi 2 care vor fi 

plătite pe toată durata de aplicare a contractului de finanțare, 

este de 7.000.000 euro  

Compensația pentru pierderea de venit se acordă numai benefici-

arilor care împăduresc terenuri agricole. Pentru terenurile nea-

gricole s-a considerat că nu există o pierdere de venit, acestea 

nefiind utilizate pentru obținerea de venit din agricultură  

 

Tabel cu valorile primelor anuale acordate pentru lucrarile de 

impadurire 
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Schema de ajutor de stat “Sprijin pentru angajamentele de 

silvomediu” 

Sprijinul acordat prin măsura Servicii de silvomediu, servicii cli-

matice și conservarea pădurilor are în vedere completarea 

măsurilor de conservare a biodiversității și a resurselor de sol pe 

terenuri forestiere din Fondul Forestier Național (FFN) aplicate prin 

sistemul actual de reglementare a gestionării pădurilor în România, 

prin promovarea de angajamente voluntare care să conducă la con-

solidarea gestionării durabile a terenurilor forestiere, contribuind 

suplimentar la conservarea și creșterea biodiversității, reducerea 

eroziunii solului, precum și la eforturile de combatere a schimbă-

rilor climatice. 

 

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, gestionarea tu-

turor suprafețelor din componența FFN, trebuie să urmeze 

prevederile amenajamentelor silvice. 

 Amenajamentele silvice sunt realizate în baza Normelor 

tehnice pentru amenajarea pădurilor (OM 1673/2000) care au 

în vedere promovarea a trei principii de gestionare a pădurilor, 

respectiv principiul continuității, principiul eficacității 

funcționale și principiul conservării și ameliorării 

biodiversității. 

 Amenajamentul silvic trebuie să asigure organizarea şi con-

ducerea pădurilor spre starea lor de maximă eficacitate poli-

funcţională, în conformitate cu multiplele obiective ecologice 

şi socialeconomice ale silviculturii, bazate pe conceptul zonării 

funcţionale şi promovarea conceptului sistemic în gospodărirea 

pădurilor. Suprafața minimă de fond forestier pentru care se 

întocmește un amenajament silvic este de 100 ha. Proprietarii 

care dețin păduri cu suprafețe mai mici de 100 ha se vor asocia 

în vederea îndeplinirii cerinței referitoare la suprafața minimă 

necesară pentru întocmirea unui amenajament silvic. 

 

Sprijinul acordat prin sub-măsura plăți pentru angajamente de 

silvo-mediu are în vedere promovarea de angajamente voluntare 

care depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul 

legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor și prevederile 

amenajamentelor silvice, cu scopul, în principal, de a reduce numă-

rul de intervenții silvotehnice în pădure și de a promova aplicarea de 

tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului 

(silvicultură cu impact redus). 

 

 

Particularitati  
Sub-Plățile de silvo-mediu vor fi acordate 

deținătorilor de terenuri forestiere din FFN care își 

asumă, în mod voluntar, angajamente de silvo-

mediu. 

Angajamentele încheiate de deținătorii de terenuri 

forestiere acoperă o perioadă de 5 ani de la data 

semnării acestora. 

Plăţile de silvo-mediu cuprind doar acele angaja-

mente care depăşesc cerințele obligatorii relevante 

prevăzute de legislația națională în domeniul silvic 

sau dreptul intern relevant. 

 

Cerințele specifice pachetelor propuse în cadrul sub

-măsurii sunt următoarele: 

 

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște 

1. Fiecare solicitant al sprijinului financiar delim-

itează o zona de liniște compactă de cel puțin 20% 

din totalul suprafeței eligibile angajate, delimitată 

prin limite parcelare/subparcelare. In cadrul zonelor 

de liniște, pentru perioada de angajament, vor fi 

permise doar lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor 

naturale, întreținere a culturilor și a semințișurilor până la re-

alizarea stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje si 

curățiri, precum și lucrări de reconstrucție ecologică care se 

continuă din perioada premergătoare angajamentului.  

2. Pe suprafața din angajament care nu face obiectul constituirii 

zonei de liniște se pot executa lucrările prevăzute de amenaja-

mentul silvic, avându-se în vedere ca pe perioada angajamentu-

lui să nu se intervină cu lucrări mai mult de o dată pe aceeași 

unitate amenajistică, cu excepția cazului în care este necesar să 

se efectueze lucrări de împădurire, ajutorarea regenerărilor natu-

rale, întreținere a culturilor și a semințișurilor până la realizarea 

stării de masiv, descopleșiri, degajări, depresaje si curățiri. În 

situația in care pe suprafața unei unității amenajistice din afara 

zonei de liniște are loc un fenomen ce impune recoltarea de 

produse accidentale I sau II, lemnul afectat va fi extras în 

condițiile legii. 

3. În situația în care pentru suprafața angajată, în afara zonei de 

liniște, exista unități amenajistice încadrate în tipul funcțional 

TII, pentru care în amenajament sunt prevăzute lucrări speciale 

de conservare, aceste lucrări se vor aplica, cu excepția recoltării 

de masă lemnoasă. 

 

 

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din 

rărituri 

 

Pachetul 2 poate fi aplicat doar în combinație cu Pachetul 1. 

Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează unitățile amena-

jistice pe care urmează să efectueze rărituri cu atelaje pe toată pe-

rioada de angajament. Unitățile amenajistice selectate trebuie să se 

regăsească in planul lucrărilor de îngrijire a arboretelor din amenaja-

mentul silvic, în secțiunea rărituri. Suma suprafețelor unităților 

amenajistice selectate nu poate depăși jumătate din suprafața totală a 

unităților amenjistice precizate în planul lucrărilor de îngrijire a 

arboretelor din amenajamentul silvic, în secțiunea rărituri. Suprafața 

anuală pentru care se poate solicita sprijin este de 20% din suprafața 

selectată (+/-10%). 

Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se angajează să con-

tracteze sau să efectueze lucrările de colectare a materialului lemnos 

folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, scos și apropiat pe 

suprafața parcursa cu rărituri ce face obiectul angajamentului, până 

la platform primara (punct de colectare a materialului lemnos). Lu-

crările de colectare trebuie să cuprindă cel puțin operația de adunat 

și una sau amândouă din operațiile de scos și apropiat. Distanța de 
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colectare pentru care se solicită sprijin trebuie sa fie de minimum 

100 m, iar cea maximă de 1000 m. Atelajele vor fi folosite avându-

se în vedere ca volumul arborelui mediu colectat să fie de cel mult 

0,3 m3. 

Beneficiarii sub-măsurii 8.1 Împădurirea și crearea de suprafețe 

împădurite vor putea aplica pentru sub-măsura 15.1 Plăți pentru 

angajamente de silvo-mediu numai după executarea ultimei lu-

crări de întreținere a plantației, considerat momentul închiderii 

stării de masiv, prevăzută în cadrul fișei sub-măsurii 8.1. 

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri este de tip compensa-

toriu. Sprijinul este acordat anual, ca sumă fixă, acordată pe uni-

tatea de suprafaţă (hectar) şi reprezintă o compensaţie pentru 

pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii 

de terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe o pe-

rioadă de 5 ani.. 

Beneficiari: 

 Proprietarii de terenuri din FFN, care pot fi: 

o proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice 

o proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale 

o proprietate privată a unităţilor administrativ-teritoriale 

Asociații ale proprietarilor de terenuri prevăzuți anterior. 

 

Costurile eligibile în cadrul acestei măsuri sunt constituite din cos-

turi standard, calculate pentru fiecare pachet pe baza evaluării cos-

turilor suplimentare şi a pierderilor de venituri, care depăşesc nive-

lul cerinţelor obligatorii relevante, înregistrate de deținătorii de ter-

enuri forestiere în urma asumării angajamentelor voluntare de silvo-

mediu. 

Costurile standard calculate pentru sub-măsura plăți pentru angaja-

mente de silvo-mediu nu 

includ costuri tranzacţionale şi investiţionale. 

 

Suprafața eligibilă: 

  Fac obiectul aplicării măsurii terenurile acoperite cu păduri si 

terenuri destinate împăduririi sau reîmpăduririi, cu excepția 

suprafețelor încadrate în tipul I funcțional (T I), cu condiția ca 

terenurile destinate împăduririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte 

mai mult de 15% din suprafața angajată. 

 Suprafața minimă pentru care se încheie angajamentul este de cel 

puțin 100 ha. 

  Suprafețele care fac obiectul angajamentului trebuie identificate 

în format electronic. 

 Suprafața trebuie să facă parte dintr-un amenajament silvic în 

vigoare. 

 

Conditii eligibilitate beneficiari.  

Solicitantul trebuie sa: 

 fie deținătorul unei suprafețe de teren forestier din cadrul FFN, 

localizată pe teritoriul României,  

 se angajeze să mențină angajamentul de silvo-mediu pentru o 

perioada de 5 ani, de la data semnării; 

 se angajeze să respecte cerințele specifice pachetelor de silvo-

mediu pentru care aplică. 

 sa dețină contract de administrare / prestări servicii silvice cu 

un ocol silvic autorizat. 

 să participe cu toată suprafață deținută de acesta într-o unitate 

de producție și/sau protecție. 

 

Principii privind stabilirea criteriilor de selecţie: 

  Principiul prevalării funcțiilor de protecție: se va acorda priori-

tate aplicațiilor pentru care indicatorul ”ponderea pădurilor 

situate în tipul funcțional T II în total suprafață angajată” este 

mai mare. 

 Principiul zonelor prioritare: se va acorda prioritate pădurilor 

situate în zone cu înaltă valoare naturală și care asigură servicii 

ecosistemice critice pentru protecția solului, a apei și a 

biodiversității (prioritizarea grupelor si subgrupelor function-

ale); 

 Principiul proprietății: se va acorda prioritate solicitărilor 

depuse de deținătorii de pădure persoane fizice sau asociații ale 

acestora. 

Principiile de selecție vor fi detaliate în legislația națională sub-

secventă și vor avea în vedere prevederile art. 49 al Regulamentului 

(UE) nr. 1305/2013 urmărind să asigure tratamentul egal al 

solicitanților, o mai buna utilizare a resurselor financiare și 

direcționarea acestora in conformitate cu prioritățile Uniunii în 

materie de dezvoltare rurală. 

Plată compensatorie cu o intensitate de 100% costuri publice. 

Plăţile compensatorii, calculate sub formă de costuri standard, 

acoperă integral pierderile de venituri şi costurile suplimentare esti-

mate, fiind următoarele: 

 Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște: 25 €/an/ha; 

 Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din 

rărituri: 103 €/ha/an (pentru suprafața anuală pentru care se 

solicită sprijin în cadrul Pachetului 2); 

 

În cazul pădurilor cu suprafețe de peste 500 ha, cuantumul veni-

turilor asigurate de valorificarea masei lemnoase recoltabile sub 

formă de produse principale și secundare cresc în mod progresiv, 

astfel ca profitabilitatea exploatației forestiere este, de asemenea, 

îmbunătățită, apărând astfel riscul unei potențiale supracompensări. 

Degresivitatea suportului financiar va fi aplicată pentru suprafețele 

mai mari de 500 ha. 

 

În România întocmirea amenajamentelor silvice este obligatorie 

pentru orice categorie de proprietar, indiferent de suprafața de fond 

forestier deținută. Toți beneficiarii măsurii trebuie să demonstreze 

că există amenajamente silvice în vigoare pe toată perioada angaja-

mentului și pe toată suprafața angajată. 

 

Implementarea pachetului 1 din cadrul sub-măsurii plăți pentru 

angajamente de silvomediu are în vedere renunțarea la recoltarea 

lemnului din tăieri de igienă și tăieri de conservare pe perioadele și 

suprafețele specificate de fișa măsurii. 

In practica curentă, bazata pe legislația națională, sunt aplicate o 

serie de lucrări, printre care relevante pentru măsura 15, pachetul 1, 

sunt: 

-Tăieri de igienă, anual; Volumul maxim care se poate recolta cu 

astfel de lucrări este de 1m3/an/ha. 

-Rărituri, periodicitate medie de 5-7 ani.  

-Tăieri de conservare, periodicitate medie de 7-10 ani,  

-Taieri de regenerare, 1 sau 2 intervenții pe deceniu.  

 

Pachetul 2 urmărește promovarea practicilor de efectuare a lu-

crărilor de rărituri cu atelaje în detrimentul mijloacelor mecanizate, 

care reprezintă practica curentă, urmărindu-se totodată respectarea 

legislației silvice relevante. 

Beneficiarii măsurii trebuie să respecte la nivelul întregii exploatații 

agricole standardele de ecocondiționalitate stabilite în temeiul titlu-

lui VI capitolul I din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, prevăzute 

în legislaţia naţională. 

O descriere mai detaliată a cerințelor obligatorii relevante prevă-

zute de legea națională a pădurilor sau de dreptul intern rele-

vant și a practicilor uzuale specifice fiecărei cerințe de manage-

ment poate fi găsită și în tabelul de mai-jos. 

Detaliile necesare privind data de depunere a proiectelor, docu-

mentele  si procedurile de urmat vor fi publicate ulterior, dupa ap-

robarea, prin act normativ, a schemelor de ajutor  de stat mention-

ate. 
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Norme de ecoconditionalitate 

 

Ecocondiţionalitatea  este un 

mecanism care conditioneaza acordarea 

sprijinului financiar din fonduri europene 

si nationale (plati directe, ajutoare 

nationale tranzitorii, plati prin masurile de 

dezvoltare rurala si masuri de piata), de 

respectarea unor norme obligatorii privind 

mediul, siguranta alimentara, sanatatea 

animalelor si a plantelor, bunastarea 

animalelor, precum si mentinerea terenurilor in bune conditii 

agricole si de mediu. 

Scopul sistemului de ecoconditionalitate este acela de a 

contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile, printr-o 

sensibilizare mai puternica a fermierilor in legatura cu necesitatea 

respectarii acestor norme. 

Potrivit Regulamentului nr. 1306/2013 , 

normele privind ecoconditionalitatea 

cuprind: 

1. Cerintele legale in materie de 

gestionare (SMR)  

2.  Bunele conditii agricole si de mediu 

ale terenurilor (GAEC). 

 

Pentru anul 2016, normele privind 

ecoconditionalitatea cuprind si obligatia 

pastrarii raportului dintre suprafata 

terenurilor destinate pajistilor permanente si suprafata agricola 

totala, declarate de fermieri in anul 2007, numit raport de referinta. 

Potrivit prevederilor legislatiei europene si nationale, orice 

fermier care solicita plati directe si ajutoare nationale tranzitorii 

(ANT) trebuie sa respecte aceste norme pe tot pacursul anului, 

pe toate parcelele agricole din cadrul exploatatiei, indiferent de 

marimea lor (inclusiv pe cele neeligibile si pe cele care nu mai 
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sunt folosite in scopul productiei). 

Fermierii care participa la „Schema simplificata pentru 

micii fermieri” nu primesc sanctiuni administrative pentru 

nerespectarea eco-conditionalitatii. 

In cazul in care acestia acceseaza si pachete de agromediu, 

trebuie sa respecte normele de ecoconditionalitate aferente acestor 

pachete. 

  Normele de ecoconditionalitate ce trebuie respectate de 

fermierii români incepând cu 1.01.2016, sunt definite  Ordinul 

MADR/MMAP/ANSVSA nr.352/636/54/2015, modificat prin 

ordimul comun nr 195/ 431/15/2016, fiind incadrate pe domenii 

si aspecte, dupa cum urmeaza: 

 

Domeniul: Mediu, schimbari climatice, bunele conditii 

agricole ale terenurilor 

1.Aspectul: Apa 

SMR 1 – Protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati 

proveniti din surse agricole. 

GAEC 1 – Crearea/mentinerea benzilor tampon (fâsiilor de 

protectie) in vecinatatea apelor de suprafata. 

1. Se mentin fasiile de protectie existente pe terenurile 

agricole situate in vecinatatea zonelor de protectie a a 

pelor de suprafata stabilite in conformitate cu prevederile 

legislatiei in domeniu. Latimea minima a fasiilor de 

protectie este de 1 m pe terenurile cu panta de pana la 

12% si de 3m pe terenurile cu panta mai mare de 12%, 

panta terenului fiind panta medie a blocului fizic adiacent 

cursului de apa. 

2. In cazul in care pe terenul agricol situat in vecinatatea 

zonelor de protectie a a pelor de suprafata nu exista fasii 

de protectie, fermierul are obligatia infiintarii si 

mentineriiacestor fasii, in conformitate cu prevederile 

Codului de bune practici agricole. 

GAEC 2 – Respectarea procedurilor de autorizare, in cazul 

utilizarii apei pentru irigatii in agricultura —se respecta 

prevederile legale in acest sens.  

GAEC 3 – Protectia apelor subterane impotriva poluarii 

 Este interzisă poluarea apelor subterane prin deversarea di-

rectă sau prin descărcarea pe teren şi infiltrarea în sol a produselor 

ce conţin substanţe periculoase utilizate în agricultură. 

 

Aspectul: Sol si stoc de carbon 

GAEC 4 – Acoperirea minima a solului 

Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie acoperit cu culturi 

de toamnă şi/sau să rămână nelucrat după recoltare pe cel puţin 

20% din suprafaţa arabilă totală a fermei. 

GAEC 5 – Gestionarea minima a terenului care sa reflecte 

conditiile locale specifice pentru limitarea eroziunii. 

1. Lucrările solului, inclusiv semănatul, pe terenul arabil cu 

panta mai mare de 12%, cultivat cu plante prăsitoare, se 

efectuează dea lungul curbelor de nivel. 

2. Se menţin terasele existente pe  terenul agricol  la data de   

1 ianuarie 2007. 

GAEC 6 – Mentinerea nivelului de materie organica din sol, 

inclusiv interdictia de a incendia miristile arabile. 

1. Floarea-soarelui nu se cultivă pe acelaşi amplasament mai 

mult de 2 ani consecutiv. 

2. Este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe 

terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. 

 

 

Aspectul: Biodiversitate 

SMR 2 – Conservarea pasarilor salbatice 

SMR 3 – Conservarea habitatelor naturale si a speciilor de 

flora si fauna salbatica 

Aspectul: Peisaj, nivelul 

minim de intretinere 

GAEC 7 – Pastrarea 

elementelor de peisaj, 

incluzând arborii izolati si 

terasele existente pe terenul 

agricol, luând masuri 

adecvate pentru a preveni 

instalarea vegetatiei nedorite 

si asigurarea unui nivel 

minim de intretinere a terenului agricol 

1. Se păstrează elementele de peisaj, incluzând arborii izolaţi 

şi terasele existente pe terenul agricol. 

2. Fermierii trebuie să prevină instalarea vegetaţiei nedorite 

pe terenul agricol, inclusive pe terenul agricol necultivat. 

3. Pajiştile permanente se întreţin prin asigurarea unui nivel 

minim de păşunat de 0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor 

cel puţin o dată pe an. 

Domeniul: Sanatate publica, sanatatea animalelor si 

sanatatea plantelor 

1.Aspectul: Siguranta alimentara 

SMR 4 – Principii si cerinte generale ale legislatiei alimentare 

si proceduri in domeniul sigurantei produselor alimentare 

SMR 5 – Interzicerea utilizarii anumitor substante cu efect 

hormonal sau tireostatic si a substantelor betaagoniste in cresterea 

animalelor 

Aspectul: Identificarea si inregistrarea animalelor 

SMR 6 – Identificarea si inregistrarea suinelor 

SMR 7 – Identificarea si inregistrarea bovinelor 

SMR 8 – Identificarea si inregistrarea animalelor din speciile 

ovina si caprina 

Aspectul: Bolile animalelor 

SMR 9 – Prevenirea, controlul si eradicarea anumitor forme de 

encefalopatii spongiforme transmisibile (EST) 

Aspectul: Produse de protectie a plantelor 

SMR 10 – Introducerea pe piata a produselor de protectie a 

plantelor 

Domeniul: Bunastarea animalelor 

SMR 11 – Norme minime privind protectia viteilor 

SMR 12 – Norme minime de protectie a porcinelor 

SMR 13 – Protectia animalelor de ferma 

Constatarea respectarii sau nerespectarii cerintelor de 

ecoconditionalitate se realizeaza prin actiunile de control clasic pe 

teren, desfasurate de inspectorii APIA, respectiv ANSVSA, sau 

prin teledetectie, conform prevederilor legislatiei europene. 

Sanctiunile administrative pentru cazurile de nerespectarea 

SMR 11-13 privind bunastarea animalelor se aplica incepând cu 

data de 1 ianuarie 2016. 

Nerespectarea de catre fermieri a normelor de 

ecoconditionalitate conduce la reducerea platilor sau excluderea de 

la plata, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau 

mai multi ani, conform legislatiei europene si nationale (Reg. (CE) 

nr. 1306/2013 si OMADR pentru aprobare sistem de sanciuni 

pentru Campania 2016), cu exceptia cazurilor de forta majora sau 

circumstante exceptionale care au impiedicat respectarea acestor 

norme. 
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

Noutati legislative 

Prin OMADR 234/2016 au fost aduse o serie de modificari si completari  

Ordinului MADR 619/2015, cu impact asupra conditiilor de eligibilitate 

pentru accesarea schemelor de plati in perioada 2016-2020. Modificarile 

respective au fost sintetizate in Buletinul Informativ al APIA Gorj nr.2  

din februarie 2016, accesibil pe www.apiagorj.ro  

 

OMADR Nr. 315/2016 privind modificarea OMADR nr. 619/2015, 

precum si pentru modificarea anexelor 1 si 2 la 249/24.02.2016: 

Modificari/completari aduse la OMADR 619/2015, cu ultimele 

modificari si completari, inclusiv cele ale OMADR 234/2016: 

1. abroga alin.1 al art.78 , eliminandu-se astfel obligativitatea depunerii 

adeverintei de la medicul veterinar de catre solicitantii sprijinului 

cuplat in zootehnie; 

2. la art. 78 alin 3, este avansat termenul de 1 septembrie pentru 

depunerea la APIA a adeverintei eliberata de asociatia/agentia 

acreditata pentru infiintarea si mentinerea registrului genealogic al 

rasei, in cazul fermierilor care  solicita  sprijin cuplat pentru ovine, 

respectiv pentru caprine. 

Modificari/completari aduse OMADR 249/2016: sunt precizate rubrici 

din cererea de plata care nu se mai completeaza (Anexa 1—Cerere de 

plata 2016 Cap.IV, poz. 57A si 57B) sau care se abroga (Anexa 2—

Instructiuni de completare, partea V,  sectiunea Documente anexate 

cererii, paragraf “Sector zootehnic” si primul paragraf dupa ct.7.24, 

subsectiunea “documente specifice”) :   

 

OMADR 331/2016 privind modificarea anexei nr 2 la OMADR 249 / 

24.02.2016  privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată 

pentru anul 2016. 

In tabelele  1, 6, 7 si 8 sunt efectuate modificari in sensul introducerii si 

codului de cultură 9748, folosit pentru cultura de lucernă înfiinţată în 

anul de cerere 2016. 

 

HG nr.160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la 

Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 

2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar 

fermierilor din sectorul creşterii animalelor—M. Of. Nr. 199 din 17 

martie 2016— act normativ prezentat la paginile 4-5 

 

ORDIN nr 195/ 431/15/2016 privind modificarea anexei la Ordinul 

MADR, al MMAP şi al preşedintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pen-

tru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor 

şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 

 

Este modificata ultima parte a anexei - domeniul "Bunăstarea animalelor" 

  

Termene /actiuni martie  - aprilie 2016 

Incepand cu 01.03.2016 - depunerea/modificarea cererii unice  de plata, la Cen-

trul judetean/Centrele  locale APIA; 

-  incepand cu 01.03.2016 - vizarea carnetelor de rentier agricol; 

-  22 martie - 08 aprilie depunerea cererilor de sprijin exceptional pentru secto-

rul lapte, produse lactate, a   carnii de porc si de reproductie; 

- incepand cu 8 aprilie - autorizarea la plata finala a cererlor pe suprafata, Cam-

pania 2015.  
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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 

Consilier juridic:                                        Irina MARINCA  

Manager public:            Simona DOBRA 

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. 

Noutati legislative 

Prin OMADR 234/2016 au fost aduse o serie de modificari si completari  

Ordinului MADR 619/2015, cu impact asupra conditiilor de eligibilitate 

pentru accesarea schemelor de plati in perioada 2016-2020. Modificarile 

respective au fost sintetizate in Buletinul Informativ al APIA Gorj nr.2  

din februarie 2016, accesibil pe www.apiagorj.ro  

 

OMADR Nr. 315/2016 pentru modificarea OMADR nr. 619/2015, 

precum si pentru modificarea anexelor 1 si 2 la 249/24.02.2016 (M.Of. 

nr. 199 din 17 martie 2016): 

Modificari/completari aduse la OMADR 619/2015, cu ultimele 

modificari si completari, inclusiv cele aduse de OMADR 234/2016: 

1. abroga art.67, eliminandu-se astfel obligativitatea depunerii 

adeverintei de la medicul veterinar de catre solicitantii sprijinului 

cuplat in zootehnie; 

2. la art. 78 alin 3, in cazul solicitarii sprijinului cuplat pentru ovine, 

respectiv pentru caprine, este precizat termenul de 1 septembrie 

2016 pentru depunerea la APIA a adeverintei eliberate de 

asociatia/agentia acreditata pentru infiintarea si mentinerea 

registrului genealogic al rasei, avizata de catre ANARZ. 

Modificari/completari aduse OMADR 249/2016: sunt precizate rubrici 

din cererea de plata care nu se mai completeaza (Anexa 1—Cerere de 

plata 2016 Cap.IV, poz. 57A si 57B) sau care se abroga (Anexa 2—

Instructiuni de completare, partea V,  sectiunea Documente anexate 

cererii, paragraf “Sector zootehnic” si primul paragraf dupa pct.7.24, 

subsectiunea “documente specifice”) :   

 

OMADR 331/2016 privind modificarea anexei nr 2 la OMADR 249 / 

24.02.2016  privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată 

pentru anul 2016. M. Of. nr. 211 din 22 martie 2016 

In tabelele  1, 6, 7 si 8 sunt efectuate modificari in sensul introducerii  

codului de cultură 9748, folosit pentru cultura de lucernă înfiinţată în 

anul de cerere 2016. 

 

HG nr.160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la 

Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 

2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar 

fermierilor din sectorul creşterii animalelor—M.Of. nr. 202 din 18 

martie 2016— act normativ prezentat la paginile 4-5 

 

ORDIN nr 195/ 431/15/2016 privind modificarea anexei la Ordinul 

MADR, al MMAP şi al preşedintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pen-

tru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor 

şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România. M.Of. Nr. 184 din 11 

martie 2016. 

Este modificata ultima parte a anexei - domeniul "Bunăstarea animalelor" 

  

Termene /actiuni martie  - aprilie 2016 

 

 - incepand cu 01.03.2016 - depunerea/modificarea cererii unice  de plata, la   

   Centrul judetean/Centrele  locale APIA; 

-  incepand cu 01.03.2016 - vizarea carnetelor de rentier agricol; 

-  22 martie - 08 aprilie depunerea cererilor de sprijin exceptional pentru secto- 

    rul lapte, produse lactate, a   carnii de porc si de reproductie; 

- incepand cu 8 aprilie - autorizarea la plata finala a cererlor pe suprafata, Cam   

pania 2015.  

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

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