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Activitatea APIA Gorj in lunile  MAI  - IUNIE 2016  

           “Fii fermier activ, depune cererea unică şi poţi obţine sprijin financiar”.“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 – 10 iunie 2016, fără penalităţi, 

respectiv 11 iunie– 05 iulie cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 

La APIA Gorj, în perioada 01 martie – 31 mai 2016 au fost depuse 17.493 cereri unice de plată, pentru o suprafaţă de 

68.838,50 hectare.  

      Autorizarea la plata finală a fermierilor, Campania 2015 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) 

informează că, începând cu data de 13 mai 2016, a autorizat la plată finală fermierii 

care au depus cereri de plată in sector vegetal, în cadrul Schemei de plată benefică 

pentru climă şi mediu  - PPABCM (de înverzire sau ecologizare) şi Măsura 13 - 

Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice, campania  2015 
 

Ajutor execeptional in zootehnie—30 mai—6 iunie 2016 —sesiune de depunere cereri  

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 20.05.2016 s-a publicat Hotărârea 

Guvernului nr. 367/18 mai 2016 pentru modificarea şi completarea H.G. 160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în 

anexa la Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 2015, prin care se prelungeşte termenul 

de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, 

pentru perioada 30 mai – 6 iunie 2016. 

 

      Modificari legislative privind depunerea cererii unice de plata—Campania 2016 

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

adoptate prin acte normative recente mai multe reglementări legislative care modifică şi completează prevederile OUG 

nr.3/2015, precum şi ale OMADR nr.619/2015, cu referire la prelungirea perioadei de depunere a cererilor unice de plată 

în campania 2016, modificarea unor dispoziţii privind depunerea cererilor de către unităţile de cercetare ce desfăşoara 

activitate agricolă, precum şi de către asociaţiile crescătorilor de animale şi cooperativelor agricole, dar şi unele 

clarificări referitoare la eligibilitatea efectivelor de animale în perioada de retenţie, în cadrul schemelor accesate, cu 

referire la sprijinul cuplat. 

      Plati in sector zootehnic 

Guvernul a aprobat vineri 27 mai 2016, Hotararea de Guvern nr. 382 cu privire 

la  fondurile necesare pentru efectuarea de plăți pentru ajutoare în agricultură în 

valoare de peste 300 milioane de euro, destinate sectorului zootehnic. 

 

       Noutati legislative 

OMADR nr. 800/2016 privind modificarea şi completarea OMADR 619/2015  

OMADR nr. 809/2016 privind modificarea şi completarea OMADR 619/2015  

OMADR nr. 817/2016 privind modificarea şi completarea OMADR 619/2015  

HOTĂRÂRE nr. 367 / 2016 privind modificarea şi completarea HG nr.160/2016  

OUG nr. 17 / 2016 privind modificarea şi completarea OUG nr. 3/2015 

ORDIN nr. 804 / 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la OMADR nr. 181/2012  

Regulamentul  de punere in aplicare (UE) Nr. 761 / 2016 de derogare de la Regula-

mentul (UE) nr. 809/2014  
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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 

 

In perioada 01 martie – 31 mai 2016, au 

fost depuse 17.493 cereri unice de plată, 

pentru o suprafaţă de 68.838,50 hectare.  

 

Conform ultimelor modificari legislative, 

perioada de depunere fără penalizări a 

cererilor de plată va continua până la data 

de 10 iunie, inclusiv. 

La Centrul judeţean sunt programaţi fermierii care 

solicită o suprafaţă mai mare de 50 de hectare teren 

agricol sau solicita subventii aplicand numai ptr schemele 

de sprijin acordate in sectorul zootehnic, respectiv,   ptr 

animalele detinute, iar la Centrele locale, fermierii care 

solicită pentru o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 de 

hectare teren agricol, precum şi  pentru animalele aferente 

exploataţiei. 

Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 10 

iunie  2016, în termen de 25 de zile calendaristice, dar 

cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare. 

Solicitările depuse după data de 05 iulie 2016 nu mai 

sunt admise la plata, (iar fermierului nu i se acordă 

niciun fel de plată sau  sprijin.) 

Cererile unice de plată pot fi modificate pănă la data 

de  10 iunie 2016 inclusiv, fără penalităţi, iar în intervalul 

11 iunie - 05 iulie 2016 inclusiv, cu penalizări de 1% 

pentru fiecare zi lucrătoare; penalizarea se aplică doar  

cererii de modificare, respectiv, suprafeţei si/sau  

numarului de animale/schemei pentru care s-a solicitat  

modificarea  după acest termen.   

In judeţul Gorj sunt programati si asteptati sa depuna 

cererea unica de plata aferentă campaniei 2016, peste 

23.400 fermieri. 

Schemele directe de plată 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. 

Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 

terenurile agricole prevăzute în PNDR 2015-2020 - măsuri 

delegate: 

a) Măsura 10 – agro-mediu şi climă; 

b) Măsura 11 – agricultură ecologică; 

c)Măsura 13 – Plăți pentru zone care se confruntă cu  

contrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice  

Masura 214—din PNDR 2007—2013 

 

Autorizarea la plata finală a fermierilor 

Campania 2015 

 

  Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează 

că, începând cu data de 13 mai 2016, a autorizat la 

plată finală fermierii care au depus cereri de plată in 

campania 2015, plati aferente  sectorului vegetal, în 

cadrul Schemei de Plată 

benefică pentru climă şi 

mediu  (PPABCM—de 

înverzire sau ecologizare) şi 

Măsura 13 - Plăţi pentru zone 

care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu 

alte constrângeri specifice.   

Potrivit art. 75 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 

agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 352/78, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) 

nr. 485/2008 ale Consiliului, plătile se fac în cel mult 

două rate in cadrul anului financiar, în cursul perioadei 

care începe la data de 1 decembrie şi se încheie la data de 

30 iunie a anului calendaristic următor, 

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 216 

din 30 martie 2016 privind stabilirea pentru anul 2015 a 

cuantumului plăţilor unice pe suprafaţă, plăţi 

redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se 

aprobă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice 

pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri 

precum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor 

naţionale tranzitorii în sector vegetal pentru culturile 

amplasate pe teren arabil,  pentru anul 2015, acestea sunt 

stabilite astfel: 

Cuantumul de 100% din FEGA conform art. 4, din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 

agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 

1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, 

Cuantum –FEADR conform art. 59 alineatul (4), 

litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Par-

lamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 

2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 

1698/2005 al Consiliului. 



Nivelul schemelor pentru care se face plata finală 

in sector vegetal: 

 59,1277 euro/ha pentru inverzire (ecologizare) 

(PPABCM ; 

 86 euro/ha pentru Măsura 13.1 - Plăţi compensatorii 

în zona  montană (ANC_ZM ); 

 54 euro/ha pentru Măsura 13.2 - Plăţi compensatorii 

pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative (ANC_SEMN) 

 Plăţile  pentru înverzire sau ecologizare se vor face la 

cursul de schimb valutar 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 - 13  - Plăţi pentru zone care 

se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice,  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 

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finan-

ţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) şi din Bugetul Naţional, cofinanţare (BN), prin 

bugetul Ministerului Agriculturiişi DezvoltăriiRurale 

(MADR).  

In Judeţul Gorj de  platile pentru  înverzire sau 

ecologizare vor beneficia, aproximativ, 18.845 fermieri,  

pentru o suprafată eligibilă de  74.904,79 ha, iar pentru 

Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, 

vor beneficia, aproximativ,  5.800 fermieri. 

Ajutor execeptional in zootehnie 

30 mai—6 iunie 2016 —sesiune de depunere cereri  

 

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 387 din 20.05.2016 

a fost publicata Hotărârea Guvernului nr. 367/18 mai 

2016 pentru modificarea şi completarea H.G. 160/2016 

pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la 

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

octombrie 2015, prin care se prelungeşte termenul de 

acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter 

temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, 

pentru perioada 30 mai – 6 iunie 2016. 

Conform actului normativ, suma prevăzută pentru 

România este echivalentul în lei a 11.145.958 euro, 

calculat la rata de schimb din data de 30 septembrie 

2015, conform prevederilor art. 40 din regulamentul 

delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 

de completare a regulamentului (UE) nr. 1.306/2016 al         

Parlamantului European şi al Consiliului.  

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 6 luni, cu un 

prim-cumpărător sau a unei oferte scrise de a contracta 

făcute prin prim-cumpărător, valabil/ă la data depunerii 

solicitării, şi deţin cel puţin un document fiscal care să 

ateste livrarea laptelui, aferent contractului/ofertei de a 

contracta; 

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), din actul normativ. 

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 cantitate de lapte mai mare de 200 de tone. 

 II. În sectorul de creştere a porcinelor, suma 

prevăzută  se distribuie crescătorilor de porcine după cum 

urmează: 
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 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 creştere şi îngrăşare din 

exploataţii, ajutorul financiar  se acordă crescătorilor de 

porcine care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru 

creşterea şi îngrăşarea porcinelor, înregistrate în RNE, 

Registrul Naţional al Exploataţiilor; 

 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: 

 deţin exploataţii autorizate de Autoritatea Naţională 

Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor pentru 

reproducţie, înregistrate în RNE; 

 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: 

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; 

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 Centrul  judetean  

A.P.I.A. Gorj,   însoţită de documentele specifice prevazute 

de actul normativ. 

Documentele specifice care însoţesc cererea pentru 

acordarea ajutorului financiar pentru sectorul laptelui şi 

produselor lactate sunt următoarele: 

1.copia contractului încheiat pe o perioadă de minimum 

6 luni, cu un prim-cumpărător sau a unei oferte scrise de a 

contracta făcute prin prim-cumpărător, valabil/ă la data 

depunerii solicitării; 

2. cel puţin un document fiscal, care să ateste livrarea 

laptelui, aferent contractului/ofertei de a contracta; 

3. 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; 

4.copie BI/CI solicitant/reprezentant legal/imputernicit; 

5.dovada detinerii contului bancar completat in cerere; 

6.certificatul de inregistrare la Oficiul National al Reg-

istrului Comertului/certificatul de inregistrare fiscala, dupa 

caz; 

7.Procura  sau imputernicire notariala, pentru cazul in 

care este desemnata sa depuna cererea o alta persoana decat 

reprezentantul legal. 

Documentele specifice care însoţesc cererea pentru 

acordarea ajutorului financiar sectorului de creştere a 

porcinelor sunt următoarele: 

 copii  ale avizelor 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; 

 copii  ale facturilor 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; 

 documentul de mişcare lunară şi cumulată a 

efectivelor de scroafe, în perioada 1 ianuarie-31 august 

2015; 

 fişa urmăririi activităţii la porcine, în perioada 1 

ianuarie-31 august 2015. 

In situaţia în care beneficiarii din unul dintre sectoare, 

nu utilizează in totalitate plafonul alocat pentru care s-au 

depus cereri, diferenţa se redistribuie în cadrul aceluiaşi 

sector, către aceiaşi beneficiari eligibili şi cuantumul unitar 

alocat pe beneficiar/cantitate de producţie realizată în 

perioada de referinţă se recalculează în sensul creşterii 

acestuia, cu 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plăţii. 

Plăţile pentru ajutorul exceptional se efectuează 

până la data de 30 iunie 2016, potrivit art. 2 din 

Regulamentul delegat (UE) nr 2015/1.853 al Comisiei din 

15 octombrie 2015. 

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

de cereri care se completează, se depun, se înregistrează, se 

verifică şi se centralizează la centrele judeţene, conform 

procedurilor interne. 

La nivelul APIA Gorj au fost depuse în prima sesiune 

31 de cereri, în intregime în sectorul de lapte şi produse 
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lactate,  din cei  51 fermieri  aşteptaţi. 

Modificari legislative privind depunerea cererii 

unice de plata—Campania 2016 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură  (APIA Gorj) informează 

că au fost adoptate, prin acte normative recente, mai 

multe reglementări legislative care modifică şi 

completează prevederile OUG nr.3/2015, precum şi ale 

OMADR nr. 619/2015, cu referire la prelungirea 

perioadei de depunere a cererilor unice de plată în 

campania 2016, modificarea unor dispoziţii privind 

depunerea cererilor de către unităţile de cercetare ce 

desfăşoara activitate agricolă, precum şi de către 

asociaţiile crescătorilor de animale şi cooperativelor 

agricole, dar şi unele clarificări referitoare la eligibilitatea 

efectivelor de animale în perioada de retenţie, în cadrul 

schemelor accesate, cu referire la sprijinul cuplat in 

sectorul zootehnic. 

Adoptarea acestor acte normative permite fermierilor 

depunerea cererilor unice de plată, in Campania 2016, 

fară penalităţi, până la data limită de 10 iunie 2016, inclu-

siv.  Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 

10 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o re-

ducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare, a sumelor la 

care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de 

plată ar fi fost depusă până la data de 10 iunie.  

Modificările la cererile unice de plată se depun până 

la data-limită de 10 iunie, fără penalităţi şi după data de 

10 iunie, în termen de 25 de zile calendaristice, cu o re-

ducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la 

care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de 

plată şi/sau modificările cererii unice de plată ar fi fost 

depuse până la data limită de 10 iunie. 

Având  în vedere că o serie de unități de cercetare nu 

beneficiază de prevederile OUG nr. 3/2015, deși 

desfășoară activitate agricolă, au fost  modificate unele 

dispoziții din cadrul ordonanței, astfel încât să se extindă 

gama potențialilor beneficiari ai plăților cu: universitățile, 

institutele, stațiunile didactice, fermele de cercetare și 

producție agricolă, staţiunile de cercetare-dezvoltare din 

domeniul agricol și alte organisme și organizaţii de 

cercetare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor 

juridic sau de modul lor de finanţare.  

Incepând cu anul de cerere 2016, în cazul concesion-

ării/închirierii unei suprafeţe de pajişti de către o aso-

ciaţie de crescători de animale, constituită în condiţiile 

Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii 

şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulte-

rioare, beneficiarii plăţilor pot fi: 

a) membrii asociaţiei care asigură încărcătura cu ani-

male pentru suprafaţa concesionată/închiriată, iar dovada 

utilizării legale a acestor suprafeţe de pajişti de către fie-

care membru al asociaţiei o constituie copia de pe con-

tractul de concesionare/închiriere şi centralizatorul care 

cuprinde acordul, datele de identificare şi numărul de ani-

male pe fiecare membru al asociaţiei, sau 

b)  asociaţia crescătorilor de animale care efectuează 

activitatea agricolă pe suprafaţa concesionată/închiriată, 

prin păşunat cu animalele înregistrate în exploatația 

asociației pe perioada pășunatului. Exploataţia asociației 

este înregistrată în Registrul naţional al exploataţiilor. 

Animalele înregistrate în exploatația asociației (in pe-

rioada pasunatului), rămân în proprietatea membrilor 

asociației crescătorilor de animale. 

În cazul cooperativelor agricole prevăzute la art. 6 lit. 

e) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modifi-

cările şi completările ulterioare, precum şi al grupurilor de 

producători, care desfăşoară activitate agricolă pe o su-

prafaţă de pajişte prin păşunat cu animalele membrilor, 

beneficiarii plăţilor pot fi cooperativa/grupul de producă-

tori sau membrii cooperativei/grupului de producător, în 

aceleaşi condiţii ca ale asociaţiei de crescători de animale. 

Potrivit modificărilor legislative adoptate, sunt eligi-

bile la plată inclusiv femelele din specia  ovine şi/sau fe-

melele din specia caprine, care în perioada celor 100 de 

zile au suferit intrări, respectiv ieşiri în/din exploataţiile 

deţinute de acelaşi beneficiar. 

Alte modificari legislative vizează: efectivul de ani-

male pentru care se solicită Sprijin cuplat in zootehnie 

(SCZ) trebuie să fie identificat şi înregistrat în RNE la 

data depunerii cererii unice de plată, potrivit prevederilor 

art. 53 alin.(4) paragraful al doilea litera a) din Regula-

mentul Delegat (UE) nr. 639/2014 din 11 martie 2014 de 

completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Par-

lamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor 

norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de 

modificare a anexei X la regulamentul menţionat,  

Pentru aplicarea prevederilor regulamentelor Uniunii 

Europene în domeniu, se modifică prevederile referitoare 

la beneficiarii plăţilor, făcându-se o delimitare clară între 

beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii, respectiv cei 

ai Măsurii 10 - Agro-mediu şi climă din cadrul Programu-

lui Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care nu 

trebuie să aibă calitatea de „fermier activ” şi beneficiarii 

plăților directe şi ai  măsurilor  11-agricultură ecologică 

şi 13- plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale  sau alte constrângeri specifice, care trebuie să 

îndeplinească  calitatea de „fermier activ” ( art 6 din OUG 

3/2015) 

Prin OUG  nr. 17 din 11 mai 2016 aprobată de Gu-

vern, se  înfiinţează funcţia de ataşat agricol, în cadrul 

structurii de specialitate din Ministerul Agriculturii şi 
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Dezvoltării Rurale, în vederea asigurării reprezentării 

României în plan extern, în domeniul politicii agricole 

comune şi promovării produselor agroalimentare. 

 

               Plati in sector zootehnic 

In sedinta de Guvern din data de 27 mai, a fost adoptata 

Hotararea de Guvern nr. 382 privind plafoanele alocate 

jutoarelor nationale tranzitorii si schemelor de sprijin cu-

plat in sector zootehnic în valoare de peste 300 milioane 

de euro. 

Ajutoarele naționale tranzitorii   pentru speciile bovine și 

ovine/caprine, ce se acordă pentru anul de plată 2015, au 

un plafon de 203,15 milioane euro, care se asigură de la 

bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale  aprobat pentru anul 2016. 

Suma se distribuie astfel: 

 27,78 milioane euro pentru schema decuplată de 

producție în sectorul lapte, specia bovine; 

 116,77 milioane euro pentru schema decuplată de 

producție în sectorul carne, specia bovine; 

 58,59 milioane euro pentru schema cuplată de 

producție, speciile ovine/caprine. 

Plățile pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul 

zootehnic se acordă  fermierilor din sectoarele care au 

beneficiat de plăți naționale directe complementare în 

anul 2013, precum si efectivelor din exploatatiile nou 

infiintate, in conditiile legale specifice. 

De asemenea, Guvernul a aprobat plafonul maxim de 

113,35 milioane euro care se acordă pentru anul de plată 

2015, aferent schemelor de sprijin cuplat în sectorul zo-

otehnic, crescătorilor de animale din speciile bovine, 

ovine, caprine, viermi de mătase. 

Suma se repartizează astfel: 

 1,33 milioane euro pentru specia bovine, categoria 

bivolițe de lapte; 

 24,5 milioane euro pentru speciile ovine/caprine; 

 10,5 milioane euro pentru specia bovine, categoria 

taurine din rase și metișii acestora; 

 76,99 milioane euro pentru specia bovine, categoria 

vaci de lapte; 

 27.000 euro pentru specia viermi de mătase. 

Plățile pentru schemele de ajutoare naționale tranzitorii și 

sprijin cuplat în sectorul zootehnic se fac în lei, la cursul 

de schimb de 4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către 

Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015. 

Instituția publică responsabilă cu implementarea aces-

tor măsuri este Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. Procedurile referitoare la primirea cererilor unice 

de plată, verificarea administrativă și în teren, autorizarea 

și efectuarea plăților se realizează de către Agenția de 

Plăți și Intervenții în Agricultură. 

 

Noutati legislative 

OMADR Nr. 800 din 6 mai 2016  privind modificarea şi 

completarea OMADR nr. 619/2015 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modu-

lui de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 

1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 3/2015 […], publicat in M. Of. nr. 537 din 10.05.2016. 

  Se modifica termenul de 15 iunie pentru prezentarea la 

APIA a  contractelor incheiate cu o unitate de procesare 

in cazul  legumelor_tomate, respectiv cu o unitate de 

industrializare in cazul  legumelor_castraveti, respec-

tive pana la data de 1 noiembrie a anului de cerere.  

 Se completeaza art. 71-73 litera cu referire la preveder-

ile legale conform carora se identifica si inregistreaza in 

RNE efectivele de animale (in cazul bivolitelor de 

lapte, ovinelor si caprinelor); 

 Se precizeaza termenul limita de 1 septembrie pentru 

indeplinirea conditiilor de eligibilitate prevazute de art. 

72 si 73  lit. g) privind inscrierea in registrul genealogic 

al rasei pentru femelele ovine şi/sau berbecii de repro-

ducţie, respectiv  femelele caprine şi/sau ţapii de repro-

ducţie. 

 

OMADR Nr. 809 din 16 mai 2016 privind modificarea 

şi completarea OMADR nr. 619/2015 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modu-

lui de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 

1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se 

aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 […] 

Publicat in Monitorul Oficial nr. 375/16.05.2016 

 Este redefinita  sintagma "perioadă de reţinere", astfel: 

 «perioadă de reţinere» este perioada în care un animal 

care face obiectul unei cereri unice de plată trebuie 

reţinut în exploataţia pentru care a depus cererea unică 

de plată sau în exploataţiile asociaţiilor/cooperativelor/

grupurilor de producători în care a fost transferat tem-

porar pentru păşunat;".   

 Se completeaza prevederile privind beneficiarii plăţilor 

prevăzute la art. 1 alin. (2) şi art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) 

din ordonanţă, adica cei prevăzuţi la art. 7 din or-

donanţă, cat si cei prevazuti la art. 71, acestia fiind de-

limitati in functie de obligatia de a avea sau nu calitatea 

de fermier activ.     

 Se introduce art 61— potrivt caruia,  incepând cu anul 

de cerere 2016, în cazul concesionării/închirierii unei 
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suprafeţe de pajişti de către o asociaţie de crescători de 

animale, constituită în condiţiile Ordonanţei Guvernului 

nr. 26/2000, cererile unice de plata pot fi depuse si de catre 

aceste entitati, in conditiile legale prevazute; 

 A fost  prelungit termenul de depunere a cererii unice de plata 

fara penalitati, pana la data de 10 iunie, urmand ca dupa acest 

termen sa se mai poata depune inca 25 de zile cu penalitati de 

1% pe fiecare zi de intarziere. De asemenea, termenul de modi-

ficare a cererii unice de plata Campania 2016 s-a prelungit tot 

pana la 10 iunie 2016, fara penalitati; se pot aduce modificari si 

dupa aceasta data, inca 25 de zile calendaristice, cu penalizari 

de 1% pentru fiecare zi dupa data  limita; 

 Se introduce art. 661 care stabileste ca sunt eligibile la plata 

inclusiv femelele ovine/caprine care, in perioada celor  100 de 

zile au intrat/iesit in/din exploatatiile detinute de acelasi benefi-

ciar; 

 Se modifica si se inlocuieste centralizatorul (anexa 2 la ordin) 

privind acordul, datele de identificare, numarul de animale/

membru al asocoatiei si suprafata alocata fiecaruia. 

 

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 17 din 11 mai 2016 

privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care 

se aplică în agricultură în perioada 2015 - 2020 şi pentru modifi-

carea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi 

alte forme de asociere în agricultură, precum şi pentru înfiinţarea 

funcţiei de ataşat agricol 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 371 din 13 mai 2016 

- Se redefineste sintagma “zone cu strat vegetal” culturi 

secundare care NU participa la calculul diversificarii culturilor si 

asigura acoperirea solului pe timpul iernii; 

.- Se redefinesc beneficiarii platilor făcându-se o delimitare între 

beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii, respectiv cei ai 

Măsurii 10 - Agro-mediu şi climă din cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, care nu trebuie să aibă 

calitatea de „fermier activ” şi beneficiarii plăților directe şi ai  

măsurilor  11-agricultură ecologică şi 13- plăţi pentru zone care 

se confruntă cu constrângeri naturale  sau alte constrângeri 

specifice, care trebuie să îndeplinească  calitatea de „fermier ac-

tiv. 

 Modificarile OUG 3/2016  au fost transpuse si in  OMADR 

619/2015, acestea fiind sintetizate si in materialul prezentat la 

pag.5 –6.  

HOTĂRÂRE Nr. 367 din 18 mai 2016 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 160/2016  pentru dis-

tribuirea 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, precum şi pentru stabilirea 

unor măsuri de aplicare a acesteia 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 387 din 20 mai 2016 

 Actul normativ reglementeaza o noua sesiune de depunere 

cereri privind obtinerea sprijinului exceptional destinat 

fermierilor din sectorul laptelui și produselor lactate, în 

perioada 30 mai – 6 iunie 2016. 

 Este reglementata sintagma “oferta de a contracta”  oferta 

scrisa facuta de un prim cumparator unui producator, avand 

ca obiect furnizarea de lapte crud in conditiile aceleiasi legi.  

 Contractul care dovedeste ca producatorii de lapte  sunt in 

activitate trebuie sa fie valabil la data  depunerii solicitarii 

sprijinului. 

 S-au completat documentele specifice care însoţesc cererea, 

in sensul acordarii posibilitatii de a depune contractul  sau 

oferta scrisa de a contracta facuta de un prim cumparator si 

cel putin un document fiscal care sa ateste livrarea laptelui 

aferent contractului  sau ofertei de a cumpara. 

 În situaţia în care beneficiarii nu utilizează în totalitate plafonul 

alocat pentru care au depus cereri, diferenţa se redistribuie în 

cadrul aceluiași sector, către aceiași beneficiari eligibili și 

cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de producție 

realizată în perioada de referință, se recalculează în sensul 

creșterii acestuia, cu 10 zile lucrătoare înainte de efectuarea plății. 

În situația în care plafonul din sectorul lapte se depășește, 

cuantumul unitar alocat pe beneficiar/cantitate de producție 

realizată în perioada de referință se recalculează în sensul 

diminuării acestuia cu un procent calculat de APIA. Modificarile 

aduse de Hotararea de Guvern nr. 367 din 18 mai 2016 privind 

modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 

160/2016  sunt  sintetizate si in materialul prezentat la pag. 3-4 

Prevederile OMADR Nr. 817 din 30 mai 2016 privind modifi-

carea şi completarea OMADR nr. 619/2015,  se refera, in prin-

cipal, la: 

 schimbarea datei limita de depunere a cererilor unice de 

plata, precum si  de modificare a acestora, a.i fermierii pot 

depune cereri pana la data de 10 iunie, fara penalizari, 

urmand ca dupa aceasta data, inca 25 de zile calendaristice, 

cererile sa poata fi depuse cu o reducere de 1% pentru 

fiecare zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut 

dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la 

data de 10 iunie; dupa aceasta data, cererile depuse sunt 

inadmisibile, cu consecinta faptului ca fermierul sa nu 

primeasca nicio plata sau sprijin;  

 fermierii persoane fizice si PFA/IF./II care au acelasi titular, 

depun documentele care fac dovada utilizarii terenului, 

odata cu depunerea cererii unice de plata, pentru ambele 

forme de organizare; 

Modificarile introduse de noul act normativ mai vizeaza, 

documentele ce trebuie depuse de catre persoanele juridice 

neinregistrate la ONRC, in vederea indeplinirii conditiilor privind 

dovada utilizarii ternurilor agricole, pajisti permanente, pentru 

care solicita plati directe.  

Totodata sunt introduse o serie de reglementari legislative 

referitoare la documentele de utilizare  de samanta certificata, in 

cazul culturilor infiintate, incepand cu anul 2017.  

 

OMADR 817/30.05.2016  a fost publicat in Monitorul Oficial  al 

Romaniei nr. 409/31.05.2016, Partea I  
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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.  

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.58A,  

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, 

0735/187831, 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 -          Cristian BULMOAGA 

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. 

ORDIN Nr. 804 din 10 mai 2016 privind modificarea anexei nr. 13 la 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 181/2012  

pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspec-

ţie şi certificare în agricultura ecologică 

 

Actul normativ modifica si inlocuieste  Anexa nr. 13 la Ordinul Ministru-

lui Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 181/2012 pentru aprobarea 

regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în agri-

cultura ecologică.  

Anexa nr. 13  prevede formatul deciziei de retragere a  aprobarii organis-

mului de inspecţie şi certificare în agricultura ecologică. 

REGULAMENT DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) nr. 761 din 13 

mai 2016 de derogare de la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

nr. 809/2014 în ceea ce priveşte data finală pentru depunerea cererii 

unice, a cererilor de ajutor sau a cererilor de plată, data finală pentru noti-

ficarea modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată şi data finală 

pentru cererile de alocare a drepturilor la plată sau de creştere a valorii 

drepturilor la plată în cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2016 

Publicat în: Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Nr. L 126 din 14 mai 

2016, P. 67 - 68 

Actul normativ prevede o derogare de la art.13 alin (1) si art. 22 alin.(1) 

din Regulamentul nr. 809/2014, derogare care permite statelor membre sa 

fixeze, pentru 2016, o data finala pentru depunerea cererii unice, a cer-

erilor de ajutor sau a cererilor de plata, precum si o data finala pentru 

depunerea cererilor de alocare a drepturilor la plata, precum si o derogare 

similara pentru notificarea modificarilor aduse cererii unice sau cererii de 

plata si controalelor similar. 

 

In baza acestui Regulament, statele membre pot legifera ulterior acte nor-

mative privind modificarile privind prelungirea termenelor de depunere, 

respectiv modificare a cererilor unice de plata. 
 

Termene  si actiuni  mai—iunie 2016 

 

31 mai 2016—termen limita pentru depunerea cererilor unice 
de plata, fara penalitati; 

31 mai 2016—termen limita pentru modificari la cererile unice 
de plata, fara penalitati; 

31.05.2016  - termen  de depunere, fara penelitati a cererii de 
decontare a sumelor aferente Programelor furni-
zare produse in scoli ,  (lapte sau produse lactate 
si mere), aferente sem. I, anul scolar 2015—2016, 
de catre organismul desemnat—Consiliul Jude-
tean Gorj; 

31.05.2016—depunere cereri de decontare prime asigurare; 

31.05.2016—finalizare introducere date ajutor exceptional,  

                       sesiunea I, aferente HG. 160/2016; 

30 mai – 6 iunie 2016— o noua sesiune de depunere a  cererilor 

privind obtinerea sprijinului exceptional destinat 

fermierilor din sectorul laptelui și produselor lac-

tate; 

30 iunie 2016—finalizarea platilor regulare privind cerereile 

unice de plata depuse in Campania 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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