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Stadiul autorizarii cererilor de plata, 

Campania 2018 

 

APIA GORJ a finalizat pana la data de 26 apri-

lie 2019, platile acordate fermierilor din campania 

2018, in procent de 98,32%, respectiv 17.898 din 

cele 18.204 cereri depuse. I 

Dupa aprobarea cuantumurilor ajutoarelor 

nationale tranzitoriiin sector animalier si vege-

tal, in data de 20 martie, am autorizat la plata : 

 12.969 fermieri pe ANT1; 

 1.940 fermieri pe ANT 7—8 si 9;; 

Centrul Judetean APIA Gorj, mai are de autorizat  

306 fermieri, din care 55 de fermieri, pe toate 

schemele de plata, in special cei cu sprijin cuplat, 

in sector vegetal si alte necomformitati. 

 

Stadiul depunerii Cererilor Unice de Plată în 

cadrul Campaniei 2019 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură –

Centrul judetean GORJ informează că până la  

data de 25 aprilie 2019, au fost depuse, în ca-

drul Campaniei de primire a Cererilor Unice de 

Plată în anul 2019, un număr de 13.997 cereri, 

dintr-un numar de 14.912 fermieri programati, ce-

ea ce reprezinta 93,86%, respectiv, 77% din fer-

mieri asteptati pentru depunerea cererilor unice de 

plata. 

Reamintim că depunerea Cererilor Unice de Pla-

tă în cadrul Campaniei 2019 se va încheia la 

data de 15 mai 2019, fara penalizari, în conformi-

tate cu prevederile OMADR nr.69/2019. 

 Fermierii sunt rugați să se prezinte la data și 

ora la care sunt programați conform 

INVITAȚIEI primite pentru a se putea utiliza 

eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru 

primirea Cererilor în Campania 2019.  

Materialele de informare referitoare la Campania 

de primire a Cererilor Unice de Plată în anul 2019 

sunt disponibile pe pagina de început a site-ul 

APIA: www.apia.org.ro, la link-ul: http://

www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare/

materiale-de-informare-anul-2019  sau pe pagi-

na APIA GORJ www,apiagorj.ro http://

www.apiagorj.ro/category/materiale -de-

informare/ 

 

Reamintim fermierilor schemele de plati 

care pot fi accesate prin cererea unica de plata 

in anul 2019 

 

I. Schemele de plată/măsurile de sprijin/

ajutor gestionate de APIA. 

Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 

Plata redistributivă (PR); 

Plata pentru practici agricole benefice pentru 

climă, și mediu (PBCM); 

Plata pentru tinerii fermieri (PTF); 

Schema de sprijin cuplat - în domeniul vegetal 

și zootehnic (SCV si SCZ); 

Schema simplificată pentru micii fermieri 

Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT 1-9)se 

acordă anual, în domeniul vegetal și zootehnic, in 

limita prevederilor bugetale ale MADR. 

   

ANT in sector vegetal (ANT 1-6) 

 ANT1- Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru 

culturi amplasate pe teren arabil  

 ANT 2, 3 – Ajutor Naţional Tranzitoriu 

pentru in/canepa fibră  

 ANT 4 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pen-

tru tutun  

 ANT 5 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pen-

tru hamei-  

 ANT 6 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pen-

tru sfeclă de zahăr  
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ANT in sector zootehnic (ANT 7-9) 

  ANT 7- schema decuplată de producţie, 

specia bovine, sector lapte  

 ANT 8—schema decuplată de producţie, 

specia bovine, sector carne  

 ANT 9—schema cuplată de producţie, spe-

ciile 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 Reg. CE nr. 

1305/2013),  

Pachetul 1 -pajişti cu înaltă valoare naturală –

142 euro/ha; 

Pachetul 2 -practici agricole tradiţionale (poate 

fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 

1) 

    - varianta 2.1-lucrări manuale pe pajişti per-

manente utilizate ca fâneţe - 100 euro/ha; 

    -varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pa-

jişti permanente utilizate ca fâneţe–21 euro/ha; 

Pachetul 3 –Pajişti importante pentru păsări; 

Varianta 3.1.1. Lucrari manuale pe pajisti pen-

tru Crex crex –310 euro/ha; 

Varianta 3.1.2. Lucrari cu utilaje usoare pe 

pajisti pentru Crex crex –231 euro/ha; 

Varianta 3.2.1. Lucrari manuale pe pajisti pen-

tru Lanius minor şi Falco vespertinus –159 euro/

ha; 

Varianta 3.2.2. Lucrari cu utilaje usoare pe 

pajisti pentru Lanius minor şi Falco vesp –   80 eu-

ro/ha; 

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

Pachetul 5 –Adaptarea la efectele schimbărilor 

climatice   –125 euro/ha/an; 

Pachetul 6.1. Lucrari manuale pe pajişti impor-

tante pentru fluturi  –410 euro/ha/an; 

Pachetul 6.2. Lucrari cu utilaje usoare pe pajişti 

importante pentru fluturi  –331 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 

Ovine   - 87 euro/cap; 

Caprine  - 40 euro/cap; 

Bovine  -200 euro/cap; 

Ecvidee -200 euro/cap; 

Porcine – 176 euro/cap; 

Pachetul 9 – Terenuri agricole importante ca 

zone de hranire pentru acvila tipatoare mica; 

Subpachetul 9.1. – terenuri arabile      - 200 eu-

ro/ha; 

Subpachetul 9.2.1. – pajisti permanente, lucrari 

manuale  - 269 euro/ha; 

Subpachetul  9.2.2.- pajisti permanente , lucrari 

ulilaje usoare – 190 euro/ha; 

Pachetul 10–Refugii pe terenurile arabile pentru 

pasari comune, asociate terenuri agricole– 92 euro/

ha;   

Pachetul 11- Terenuri agricole importante pen-

tru dropie (Otis tarda); 

Pachetul 11.1.1.- Conversia terenurilor arabile 

in pajisti  - 255 euro/ha; 

Pachetul 11.1.2.- Zone de protectie pe teren ara-

bil pentru dropie  - 100 euro/ha; 

Pachetul 11.2.1.- Lucrari manuale pe pajisti, 

importante pentru dropie - 269 euro/ha; 

Pachetul 11.2.2.- Lucrari cu utilaje usoare, pe 

pajisti importante pentru  dropie - 190 euro/ha; 

Pachetul 11.2.3.- Lucrari cu utilaje grele, im-

portante pentru dropie  - 169 euro/ha; 

 

B. Măsura 11–Agricultură ecologică devine 

măsură de sine stătătoare, în locul Pachetului 5 

din cadrul fostei Măsuri 214 (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; 
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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  

Pachetul 6.1.  – Pajişti permanente aflate în 

conversie la agricultura ecologică- 143 euro/ha; 

Pachetul 6.2.– Pajişti permanente în conversie 

la agricultura ecologică,  cu AM -39 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 6.1- Pajişti permanente certificate 

ecologic – 129 euro/ha/an; 

Pachetul 6.2- Pajişti permanente, certificate 

ecologic, cu agro-mediu – 73 euro/ha;  

 

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 –  97 euro/ha; 

Submăsura: 13.2 -Plăţi compensatorii pentru 

zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative – 62 euro/ha; 

Submăsura: 13.3-Plăţi compensatorii pentru 

zone care se confruntă cu constrângeri specifice –

75 euro/ha. 

 

 

Alte Programe şi Măsuri de sprijin gestio-

nate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură 

 

 Programul Naţional Apicol; 

 Scheme de ajutor de stat în sectorul creşte-

rii animalelor-determinarea calitatii ge-

netice a raselor de animale; 

 Bunăstarea animalelor  

pachetul a) – porcine  

pachetul b) – păsări 

 Programul pentru şcoli al Romaniei în 

perioada 2017-2023  

 Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la 

motorina utilizată în agricultură; 

 Renta viageră; 

 Ajutorul de stat pentru decontarea primelor 

de asigurare a culturilor agricole; 

 Măsura 8 – Investiţii în dezvoltarea zonelor 

împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pă-

durilor; 

 Măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii 

climatic si de conservarea pădurilor; 

 

INFORMARE PRIVIND PROGRAMUL 

NAȚIONAL APICOL 2019 

 

Programul Naţional Apicol pentru perioada 2017 – 

2019 a fost aprobat de Comisia Europeană prin 

Decizia nr. 1102 din 5 iulie 2016 de aprobare a 

programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei 

şi comercializării produselor apicole, prezentate de 

statele membre în temeiul Regulamentului (CE) 

nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului. 

Actul normativ de aplicare a prevederilor Regula-

mentului (UE) este Hotărârea Guvernului nr. 443 
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din 30 iunie 2017 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019, a 

normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicat în Monitorul Oficial cu 

numărul 516 din data de 4 iulie 2017. 

În Monitorul Oficial nr.  265 din 08.04.2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului 

nr.   207/03.04.2019 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 pri-

vind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2017-2019, a normelor de aplicare, a valorii spri-

jinului financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia. 

   Modificările și completările aduse HG 443/2017 sunt următoarele : 

 Actualizarea cursului de schimb utilizat, acesta fiind stabilit la valoarea de 4,6635 lei pentru 

plăţile aferente anului 2019 (cursul de schimb utilizat este cel stabilit de Banca Centrală Europea-

nă (BCE) la data de 31 decembrie 2018), astfel modificându-se valoarea sprijinului financiar 

alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru Programul naţional api-

col pentru anul 2019 la valoarea de 33.400 mii lei; 

 pentru acţiunea Achiziţionarea de medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei, atât 

pentru apicultura convenţională, cât şi pentru apicultura ecologică 

 s-a reglementat ca decontarea să se facă până la unităţi întregi în funcţie de forma de pre-

zentare, deoarece unele dintre medicamente sunt ambalate în așa fel încât nu pot fi fracţionate, 

deși prospectul prezintă valori fracţionate pentru tratament. De asemenea, s-a introdus expresia „ 

până la data depunerii cererii de plată, inclusiv”, având în vedere că au existat situaţii în care s-au 

realizat achiziţii de medicamente și în ziua depunerii cererii de plată. 

 pentru acţiunea Raţionalizarea transhumanţei/stupăritului pastoral- Achiziţionarea de 

cutii în vederea înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral 

 s-a corelat norma referitoare la comunicarea pentru deplasare în pastoral cu modelul acesteia 

prevăzut în anexă, în sensul că aceasta este avizată de către consiliul local/primărie.; 

 s-a introdus obligativitatea apicultorului de a înlocui cutiile cu cele nou achiziţionate și de a le 

păstra pe cele deteriorate până la efectuarea plăţii sprijinului financiar, astfel încât la momentul 

controlului la faţa locului acestea să se poată identifica ; 

 s-a reglementat că, documentul justificativ care atestă deplasarea în pastoral a apicultoru-

lui   este comunicarea pentru deplasarea în pastoral, în locul ordinului de deplasare; 

 pentru acţiunea Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune - 

Achiziţionarea de mătci şi/sau familii de albine pentru apicultura convenţională sau ecologi-

că 

 s-a reglementat posibilitatea ca familiile de albine achiziţionate prin Program să se poată unifi-

ca cu familiile de albine deţinute de apicultor însă, doar după efectuarea plăţii sprijinului financiar. 

 la Normele de aplicare a Programului naţional apicol pentru perioada 2017-2019 s-a reglemen-

tat  o reducere cu 20% a sumei eligibile pentru situaţia nerespectării condiţiei de a anunţa orice 

modificare privind identificarea apicultorului la centrul judeţean al APIA, respectiv al municipiu-
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lui Bucureşti, în termen de 5 zile lucrătoare de la 

respectiva modificare. De asemenea, facem preciza-

rea că,  neanunţarea în termen a modificării respecti-

ve poate duce la imposibilitatea efectuării plăţii în 

anul financiar conform plafonului alocat, generând 

pierderi pentru anul în curs și afectarea bugetului 

pentru anul financiar următor. 

HG nr. 443/2017 a fost modificată și completată 

pentru eliminarea neclarităţilor cu privire la interpre-

tarea acestui act normativ, măsurile care se pot acce-

sa de către apicultori, condiţiile de eligibilitate și 

documentele justificative valabile în anul 2018 

menţinându-se și în anul 2019; de asemenea achizi-

ţiile efectuate înainte de data intrării în vigoare a HG 

nr. 207/2019, de modificare și completare, rămân 

valabile, însă cu respectarea condiţiilor de eligibili-

tate specifice fiecărei acţiuni. 

Având în vedere plafonul alocat acestei măsuri pen-

tru anul 2019 și obligaţia de respectare a prevederi-

lor din Anexa 2, art. 8 din Hotărâre 443/2017, cu 

modificările și completările ulterioare care se referă 

la stabilirea nivelului sprijinului financiar, suma fi-

nală care se plătește fiecărui beneficiar eligibil se 

calculează după primirea şi centralizarea tuturor ce-

rerilor de plată la nivelul fiecărui judeţ și per total 

judeţe, iar dacă suma eligibilă nu se încadrează în 

plafonul alocat decontarea se realizează  în funcţie 

de valoarea cea mai mică de achiziţie, fără TVA . 

Termenul-limită de depunere a cererii şi a docu-

mentelor care o însoţesc este data de 1  august 

2019, iar acestea se depun la APIA Centrul jude-

ţean/Centrul Municipiului București. (la centrul ju-

deţean mai apropiat de sediul social al solicitantului, 

de vatra stupinei sau de locul de deplasare în pasto-

ral al stupinei). 

Menţionăm că,  indiferent de momentul depunerii 

cererii, cu încadrarea în termenul limită, plata spriji-

nului financiar se va efectua de către APIA doar 

după controlul tuturor cererilor de plată și după cen-

tralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadr-

ării în plafonul alocat.   

http://www.apia.org.ro/ro/noutati/informare-privind

-programul-national-apicol-2019 

 

Amenajamente pastorale obligatorii din 2020 

 

In data de 24 aprilie 2019 a fost promulat Decretul 

de aprobare a Legii pentru modificarea Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind organi-

zarea, administrarea și exploatarea pajiștilor perma-

nente și pentru modificarea și completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 (PL-x 235/23.04.2018 

La articolul 9, alineatul (21) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:„(21) Asociaţiile crescătorilor 

locali, cooperativele agricole locale, grupurile de 

producători locali, persoanele juridice cu sediul so-

cial pe teritoriul localitaţii respective cu care se în-

cheie contracte de închiriere prin atribuire directă 

trebuie să fie legal constituite înainte de data depu-

nerii cererii pentru atribuirea directă a contractului. 

Entităţile înfiinţate cu cel puţin un an înainte de 

data depunerii cererii au drept de preemţiune, cu 

condiţia de a face dovada desfăşurării de activitate 

economică specifică domeniului respectiv.” 

La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea 

următorul cuprins:„Art. 10. –(1) În vederea accesării 

fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, 

utilizatorii de pajişti, persoane fizice şi juridice, în 

calitate de proprietari şi/sau deţinători legali ai drep-

tului de utilizare a terenului, au obligaţia ca anual să 

asigure încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha, în ori-

care din zilele perioadei de păşunat, ori cosirea cel 

puţin o dată pe an a vegetaţiei. 

 Începând cu anul 2020, este obligatorie existenta 

amenajamentului pastoral. 
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Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 

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

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

Depunerea cererii de rambursare pentru motorina utili-

zată în agricultura aferenta trimestrului I,  2019 

 

APIA informează potențialii beneficiari că, in cursul lunii 

aprilie 2019, se depun cererile de plată privind acorda-

rea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agri-

cultură în trimestrul I al anului 2019. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a difer-

enţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse 

(stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată 

la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărui 

valoare unitară este de 1,8959 lei/litru., in conformitate cu 

modificarile legislative aduse de HG 172/2019, 

de modificare a HG. 1174/2014. 

. 

 

Actiuni si termene in perioada aprilie—mai,  2019 

 

30.04.2019—termen depunere a cererilor de rambursare a 

accizei la motorina, utilizata in agricultura, in 

trimestrul I, al anului 2019; 

 15 mai 2019— termen de depunere si primire a cererilor 

unice de  plata, Campania 2019; 

15 mai 2019 -depunere cereri de sprijin pentru accesarea 

schemei de ajutor de stat -Servicii de silvomediu, 

servicii climatice și conservarea pădurilor, aferentă 

Măsurii 15 -Servicii de silvo-mediu, servicii cli-

matice și conservarea pădurilor –sesiunea II, 2019; 

24 mai 2019—termen  verificare si control al cererii,  in 

cadrul Programului pentru scoli al Romaniei, se-

mestrul I al anului scolar 2018/2019; 

31 mai 2019—termen limita de modificare cereri unice de 

plata depuse in Campania 2019; 

31.08.2019, vizarea carnetelor de rentier agricol; 
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Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu 

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.58,  

0253/466.531,novaci.gorj@apia.org.ro  

TURCENI - str. Sf. Gheorghe, bl.40, sc.1,ap.1,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, 

0735.187.831, 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. Control pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Sef  Serv. Economic, Recuperare debite si resurse umane:                           

Ramona POPEANGA 

Compartiment Juridic :     Irina MARINCA 

Compartiment Inspectii, Supracontrol:       Marioara DINU 

Manager public:    Simona DOBRA 

Coord.Centru Local Targu-Jiu  –                 Ilie POPESCU 

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -                   Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                       Florin MURU 

Coord. Centru Local Motru -          Cristian BULMOAGA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

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 adjunct 
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