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Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura —Centrul Judetean Gorj

Buletin Informativ
Activitatea APIA Gorj în lunile martie—aprilie 2019
Sprijinul finanaciar acordat fermierilor din Judetul Gorj, prin
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, în anul 2019, în
concordanţă cu Politica Agricola Comună 2015 – 2020
In conformitate cu prevederile OMADR nr.69/2019, în perioada 01
martie – 15 mai 2019, la centrele judeţene/locale APIA şi al Centrul
Municipiului Bucureşti, se vor depune cererile unice de plată în cadrul Campaniei 2019.
Fermierii vor putea depune în anul 2019 o singura cerere de plata
pentru obtinerea subventiilor, fie ca sunt crescatori de animale, fie ca
sunt fermieri din zona de productie vegetala., fie ca aceştia utilizează
suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe!
Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor pentru care se depune
cerere unica de plata:
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 - 8), se acordă anual, în
domeniul vegetal și zootehnic, in limita prevederilor bugetale ale
MADR.
Documentele necesare pentru depunerea cererii unice de plata 2019—pg. 4
Principalele noutati legislative si procedurale, in accesare platilor, din campania 2019—pg. 7
Statistici privind autorizarea la plata Campania 2018 si primirea cererilor in Campania 2019—pg. 8
Noutati legislative/ Proiecte de acte normative pg.8-9
Depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în agricultura aferenta trimestrului I 2019
In cursul lunii aprilie 2019, se depun cererile de plată privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în
agricultură în trimestrul I al anului 2019.
Aprilie 2019—termen depunere cerere de plata in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei
In luna aprilie 2019 , se depune cererea de plata aferenta semestrului I al anului scolar 2018,/2019, in vederea verificarii
eligibilitatii.
Actiuni si termene in perioada martie– aprilie 2019
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destinată fermierilor care au dreptul la plata unică pe
Sprijinul finanaciar acordat fermierilor din Judetul suprafață și se acordă gradual pentru primele 30 de hectare
Gorj, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricul- ale exploatației.
tura, în anul 2019, în concordanţă cu Politica Agricola
Cuantumul plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă
Comună 2015 – 2020
se stabilesc anual prin hotărâre de guvern.
Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care și-au
Fermierii din judetul Gorj, vor putea depune în anul fragmentat exploatațiile după 18 octombrie 2011 doar în
2019, la Centrele locale sau la Centrul Judetean al Agenţiei scopul de a beneficia de plată redistributivă și nici fermierii
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o singura cerere de ale căror exploatații sunt rezultatul fragmentării respectivei
plata pentru obtinerea subventiilor, fie ca sunt crescatori de fragmentări. Pentru anul 2018 cuantumul plăţii redistributive
animale, fie ca sunt fermieri din zona de productie vegetala.
a fost stabilit la nivelul sumei de 5,0 euro/ha pentru
Acestia trebuie sa fie fermieri activi. Modalitatea de
verificare a criteriului de “fermier activ”, schemele de spri- exploataţiile cuprinse între 1 – 5 ha şi de 48,6327 euro/ha,
jin, condiţiile şi cerintele specifice fiecarei scheme, sunt re- pentru cele cuprinse între 5,1 – 30 ha, în echivalent.
glementate de prevederile OUG. nr. 3/2015, cu modificarile
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru
si completarile ulterioare, precum şi de Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificarile şi completarile ulterioare.
climă şi mediu –PBCM (plata pentru inverzire sau
Campania de primire a cererilor unice de plată se va ecologizare), definită de art. 43 alin. (1) din Reg.(UE) nr.
derula în perioada 01 martie – 15 mai 2019, fără penalităţi, 1307/2013 şi art.17 din OUG. 3/2015.
iar modificarile la cererea unica pot fi efectuate, pana la data
Fermierii care au dreptul la plata SAPS, aplică în mod
de 31 mai 2019.
obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile următoarele
Suprafata eligibila a exploatatiei trebuie sa fie de mini- practici agricole benefice pentru climă și mediu:
mum 1 ha, iar suprafata parcelei agricole de minim 0,3 ha, cu
diversificarea culturilor;
excepţia celor de culturi permanente (vită de vie şi pomi
menţinerea pajiștilor permanente existente;
fructiferi), care au dimensiunea minimă de 0,10 ha. In cazul
prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa
fermierilor care primesc plati pentru culturile de legume cul- agricolă (ZIE.).
Pentru anul 2018, cuantumul plății de înverzire sau
tivate in sere si solare, platile se acorda cu conditia ca suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau ecologizare a fost stabilit la nivelul sumei de 58,2361 euro/
acordate, sa fie de minimum 0,3 ha, iar dimensiunea par- ha, în echivalent.
celelor de minim 0,003ha.
4. Schema pentru tinerii fermieri (PTF), definită de
art.
50
alin. (1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013 şi art. 22 din
I. Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor
OUG 3/2015.
gestionate de APIA.
Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei
Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la plata unică pe
Plata redistributivă (PR);
Plata pentru practici agricole benefice pentru climă, și suprafață și care:
mediu (PBCM);
se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie
Plata pentru tinerii fermieri (PTF);
agricolă ca și conducători-şefi ai exploataţiei sau care s-au
Schema de sprijin cuplat - în domeniul vegetal și stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri
a unei cereri în cadrul SAPS,
zootehnic (SCV si SCZ);
au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii.
Schema simplificată pentru micii fermieri
Se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani din
Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT 1-9)se acordă
anual, în domeniul vegetal și zootehnic, in limita care se scade numărul de ani care au trecut între instalare și
prevederilor bugetale ale MADR.
prima depunere a cererii pentru tineri fermieri.
Cuantumul plății pe hectar se stabileste annual prin Ho1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), tarare a Guvernului şi reprezintă 25% din cuantumul pe hecdefinită prin art. 36, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. tar al platii unice pe suprafata si se acorda pentru maximum
1307/2013 ş iart. 10 din OUG. 3/2015, presupune acordarea
60 ha eligibile, declarate de fermier. Pentru anul 2018, cuanunei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier,
decuplată total de producție, cuantumul calculându-se prin tumul plății pentru tinerii fermieri a fost stabilit la nivelul
împărțirea plafonului anual alocat schemei la numărul total sumei de 25,8405 euro/ha, în echivalent
de hectare eligibile declarate la nivel național în anul
5. Schema simplificată pentru micii fermieri,
respectiv, stabilită annual prin hotărâre de guvern. Pentru
anul 2018, cuantumul plății SAPS a fost stabilit la nivelul înconformitate cu art. 61 alin. (1) si (2) din Reg. (UE) nr.
sumei de 102,5697 euro/ha, în echivalent.
1307/2013, si art.26 din OUG 3/2015.se include automat în
schema simplificatăpentru micii fermieri, fermierul care
2. Plata redistributivă (PR), definită de art. 41, alin. depune o cerere unică de plată în anul 2019, este eligibil
(1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şi art.14 din OUG pentru SAPS și are dreptul la o plată anuală directă, in
3/2015. Plata redistributivă reprezintă o plată anuală echivalent de maxim 1.250 euro, în funcție de suprafața și/
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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 (SCV)- 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 fasole 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 solarii, 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 înființate 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 plafoanelor acestor scheme de plăţi sunt diferenţiate de la o cultură
la alta si se vor platii din Fondul European pentru Garantare
Agricolă (FEGA), dupa aprobarea bugetului consolidat si a
hotararii de guvern, adoptata in acest sens.
7. Sprijin cuplat în sector zootehnic (SCZ) - se acordă
fermierilor activi, crescători de animale, din speciile bovine,
ovine/caprine și crescătorilor de viermi de mătase, în funcţie de
efectivul solicitat de beneficiar, din următoarele categorii:
a) bivoliţe de lapte
b) ovine si caprine
d) taurine din rase de carne şi metişii acestora e) vaci de lapte
f) viermi de mătase.
Ajutoare Naţionale Tranzitorii in sector vegetal (ANT 1
-6) si sector zootehnic (ANT 7 - 9), 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.
Cuantumul ajutorului national tranzitoriu a fost stabilit in
baza plafoanelor aprobate prin HG 519/2019 prin raportare la
suprafetele eligibile, capetele de animale si cantitatea de lapte
livrata/vanduta eligibila.
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ANT in sector vegetal (ANT 1-6)


ANT1- Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru culturi amplasate pe teren arabil – 14,7033 euro/ha



ANT 2, 3 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru in/
canepa fibră – 7,6474 euro/ha



ANT 4 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru tutun –
1.487,6627 euro/ha



ANT 5 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru hamei381,5147euro/ha



ANT 6 – Ajutor Naţional Tranzitoriu pentru sfeclă de
zahăr – 77,8186 euro/ha

ANT in sector zootehnic (ANT 7-9)

ANT 7- schema decuplată de producţie, specia bovine, sector lapte – 22,1885 euro/tona;
 ANT 8—schema decuplată de producţie, specia bovine, sector carne – 88,6852 euro/cap;
 ANT 9—schema cuplată de producţie, speciile ovine/
caprine - 5,2407 euro/cap;
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),
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 –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 permanente
utilizate ca fâneţe - 100 euro/ha;
-varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti
permanente utilizate ca fâneţe–21 euro/ha;
Pachetul 3 –Pajişti importante pentru păsări;
Varianta 3.1.1. Lucrari manuale pe pajisti pentru 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 pentru 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 euro/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 importante 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.
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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 euro/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 pentru dropie
(Otis tarda);
Pachetul 11.1.1.- Conversia terenurilor arabile in pajisti 255 euro/ha;
Pachetul 11.1.2.- Zone de protectie pe teren arabil 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, importante pentru
dropie - 169 euro/ha;
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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.

III. Alte Programe şi Măsuri de sprijin gestionate prin
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
Programul Naţional Apicol;
Scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor;
Bunăstarea animalelor : pachetul a) – porcine
: pachetul b) – păsări
Programul de încurajare a consumului de produse în şcoli
si masurile adiacente aferente;
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 pădurilor;
Măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatic si de
conservarea
pădurilor;
B. Măsura 11–Agricultură ecologică devine măsură de
sine stătătoare, în locul Pachetului 5 din cadrul fostei
Reamintim documentele necesare pentru depunerea
Măsuri 214 (cf. art. 29 din Reg. CE nr. 1305/2013)
cererii unice de plata 2019:
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
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;

La depunerea cererii, fermierii trebuie sa prezinte
următoarele documente:
obligatoriu:
- copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/
paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului
comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în
cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare,
respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi
procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de
împuternicire (în cazul persoanelor juridice);
- dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României;
- documentele care fac dovada că terenul eligibil declarat este la
dispoziţia fermierului, conform art. 5 din Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificări şi completări;
- documentele care fac dovada
utilizării pajiştilor permanente
conform art. (5), (6), (61), (7) şi (71) din Ordinul MADR nr.
619/2015, cu modificări şi completări;
- documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole
aparţinând Agenţia Domeniilor Statului, conform art. (5) şi (6)
din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări.
La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse
acesteia, trebuie să prezentaţi documentele necesare care
dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care
conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.
Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8)
din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări:
„Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu
se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până
la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt
neeligibile.”
Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ:
- fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului ca PFA/II/IF sau ca persoane
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juridice, pentru dovedirea calităţii de fermier activ, pentru
asigurarea trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare
rurală, depun iniţial cererea unică de plată ca persoană fizică.
După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploataţiei, în condiţiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015,
cu modificările şi completările ulterioare, la depunerea notificării privind schimbarea formei de organizare, dar nu
mai târziu de data de 31 ianuarie a anului următor anului
de cerere.
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(împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în scopul şi
pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea).
- documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în
care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată.
- copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt
înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, din care să
rezulte codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data
depunerii cererii unice de plată pentru solicitanții de sprijin
pentru pajişti permanente.

Persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă Documente pentru accesarea măsurilor compensatorii de
contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea dezvoltare rurală (Măsuri de mediu și climă):
nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată
- în cazul în care solicitaţi sprijin pentru pachetele din
prezintă dovezile verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor Măsura 11 - Agricultură ecologică (submăsura 11.1 - Sprijin
prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, pentru conversia la metode de agricultură ecologică şi subcu modificările şi completările ulterioare.
măsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de agri- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de cultură ecologică): copia după contractul încheiat între soplăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi care licitantul sprijinului şi organismul de control aprobat de
sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care MADR şi copia după fişa de înregistrare în agricultura
rezultă activitatea agricolă sau actul de înfiinţare/actul ecologică a solicitantului de sprijin (cu registrul parcelar
constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, aferent) – se prezintă odată cu cererea unică sau cel târziu
până la termenul limită de depunere a cererii unice de plată);
după caz;
- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de
plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi nu
au cod CAEN pentru activitate agricolă, prezintă la APIA
dovezile verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute
la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu
modificările şi completările ulterioare, din care să reiasă
veniturile totale şi cele obţinute din activităţi agricole (copiile
situaţiilor financiare anuale depuse la ANAF).
- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de
plaţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi nu sunt
înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act
constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al
staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea
universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole,
universităţi, staţiuni de cercetare agricolă, unităţi de cult, etc.)
prezintă la APIA:

- în cazul în care solicitaţi pachetul 5 - adaptarea la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10 - Agro-mediu şi
climă trebuie să depuneţi următoarele documente: certificatul oficial de calitate a seminţei, factura de achiziţionare a
seminţei care să includă următoarele informaţii: hibridul,
soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/
semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial de calitate şi conformitate al furnizorului/
producătorului - se prezintă odată cu cererea unică sau cel
târziu până la termenul limită de depunere a acesteia;
Alte documente- dacă utilizaţi apă pentru irigaţii trebuie să
prezentaţi odată cu depunerea cererii (cel târziu până la
termenul limită de depunere a cererii) documentele care
dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii.
Documentele generale și specifice pentru accesarea
schemelor de plată în sectorul zootehnic:

a) bilanţul contabil conform Legii 82/1991 a contabilităţii;

Pentru documentele de identificare ale fermierului (BI/CI/
CUI/CIF) se prezintă și exemplarul original, celelalte
documente se depun în copie certificată “conform cu
c) contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al
originalul” însușită de către fermier prin semnătură și
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii.
dată.
Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de
Documente specifice accesării ajutorului național tranzitoriu
fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezintă la
(ANTZ):
APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de
I. Ajutor național tranzitoriu – schema decuplată de
data de 31 ianuarie 2020.
producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7):
b) jurnalul de venituri şi cheltuieli;

I.1 fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 7 în
anii anteriori, vor solicita acest drept fără a mai prezenta
- dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul la
împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire prima ANTZ 7.
valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele
I.2 fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a
fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice)
cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 şi care NU
şi copiile CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului
au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă
Alte documente de prezentat, după caz:
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01.04.2015 - 29.02.2016/ 01.03.2016 - 28.02.2017/ 01.03.2017
Atenție ! fermierii care au obținut un drept la plata
- 28.02.2018 pot solicita doar pentru perioada de referință ANTZ 8 în anii anteriori vor solicita acest drept.
01.03.2018 - 28.02.2019.
Fermierii care solicită ANTZ 8 și care au dobândit
Documente din care rezultă comercializarea cantității de lapte dreptul la primă în anul anterior/anii anteriori, pot solicita
pentru care se solicită ANTZ 7 în perioada de referință ajutor naţional tranzitoriu pentru efectivul de animale
01.03.2018 - 28.02.2019
pentru care au obţinul dreptul la primă, fără a mai prezenta
a) copie de pe cel puţin un contract cu un prim cumpărător, documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul
valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de la prima ANTZ 8.
pe factura/facturile sau de pe fila/filele din carnetul de
comercializare a produselor din sectorul agricol, din care să
Documente specifice accesării sprijinului cuplat în
rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație
sectorul zootehnic (SCZ):
cu cod ANSVSA, în perioada de referinţă 01.03.2018 III. Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în funcție
28.02.2019, pentru producătorul care efectuează livrare de
de efectivul de animale determinate / kg gogoși crude
lapte;
determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele
b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a
categorii:
produselor din sectorul agricol, din care să rezulte
- bivoliţe de lapte
comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod
ANSVSA, în perioada de referință 01.03.2018-28.02.2019,
- copia de pe pașaportul fiecarei bivoliţe de lapte;
pentru producătorul, persoana fizică, ce efectuează vânzarea
- adeverință eliberată de asociația/agenția acreditată pentru
directă a laptelui;
înființarea și menținerea Registrului Genealogic al rasei prin
c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia care se confirmă înscrierea/înregistrarea bivolițelor, pentru care
de încasare a valorii/documente fiscale, din care să rezulte se solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod secțiunea principală sau suplimentară, avizată de ANZ, după
ANSVSA, pentru producătorul care efectuează vânzarea caz.
directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma
- ovine / caprine
de organizare juridică;
- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru
d) copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a
înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin
laptelui din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de
care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor, pentru care se
lapte pe exploatație cu cod ANSVSAîn perioada de referinţă
solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei - secțiunea
01.03.2018 - 28.02.2019, pentru PFA, II, IF şi SC.
principală şi înscrierea / înregistrarea oilor/caprelor în registrul
e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea genealogic al rasei - secțiunea principală sau suplimentară
și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de procesare, din precum și respectarea raportului de maximum 35 de femele
care să rezulte livrarea și recepția a minim 3 tone lapte la ovine/caprine la un berbec/ţap înscris în registrul genealogic al
unitatea proprie de procesare, în perioada de referință rasei - secțiunea principală , avizată de către ANZ prin oficiile
01.03.2018-28.02.2019, precum și copie de pe certificatul pentru zootehnie judeţene, după caz, al cărei model este
constatator emis de ONRC din care să reaisă obiectul de prevăzut în anexa nr. 61 partea A;
activitate, respectiv procesare lapte.
sau
I.3 fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor
adeverinţa eliberată de oficiul pentru zootehnie judeţean,
de lapte, care nu au solicitat (ANTZ 7) în anii de cerere 2013 prin care se confirmă respectarea raportului de maximum 35
2018:
femele ovine/caprine neînscrise și neînregistrate într-un
a) copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în registru genealogic al rasei la un berbec/ţap cu certificat de
sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și a origine, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6 1 partea B
cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în anul
- taurine din rase de carne şi metişii acestora
de cotă de referință .
- copie de pe paşaportul fiecărei vaci din rase de carne și
vaci metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ;
II. Ajutor național tranzitoriu - schema decuplată de
-pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din
producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8)
rase de carne și metis cu rase de carne, existent în exploatație
- copie de pe paşaportul fiecărui animal, existent în la data depunerii cererii, copia pașaportului fiecărui animal;
exploatație, pentru care se solicită ANTZ-8 /copie de pe docu-pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din
mentele care atestă ieşirile din efectiv pentru fiecare animal,
rase de carne și metis cu rase de carne, care nu este prezent în
ieșit din exploatație, pentru care se solicită această schemă,
exploatație la data depunerii cererii, copia documentului care
după caz, în cazul exploataţiilor înființate în perioada
atestă ieșirea fiecărui animal din exploatație, conform
01.03.2018 - 28.02.2019 și/sau pentru care nu s-a solicitat/
prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările și
beneficiat de primă în anii anteriori.
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completările ulterioare;

-factura fiscală de achiziţie a cutiilor cu ouă de viermi de
mătase
și copia autorizaţiei sanitar veterinare pentru unitatea de
-adeverinţa eliberată de agenția/asociația acreditată pentru
la
care
au
fost achizitionate cutiile cu ouă de viermi de mătase;
înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care
certifică rasa pentru animalele solicitate (tauri de reproducție
-factura fiscală de vânzare a gogoşilor crude de mătase către
din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase de procesator/operator sau fila/filele din carnetul de comercializare
carne, tineret mascul și/sau femel din rase de carne și tineret a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În
mascul și/sau femel metis cu rase de carne), precum şi înscrierea situaţia în care fermierul are şi calitatea de procesator, acesta
în Registrul genealogic al rasei – secțiunea principlă pentru tauri face dovada procesării producţiei proprii de gogoşi crude de
de reproducție din rase de carne, precum și înscrierea/ mătase în unitatea proprie, prin documente contabile interne.
înregistrarea, după caz, în Registrul genealogic al rasei –
Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de
secțiunea principlă sau suplimentară pentru vaci din rase de plată/ajutoarelor naţionale trebuie să depuneţi anual, la
carne și vaci metise cu rase de carne, avizată de ANZ prin APIA, cererea unică de plată şi să îndepliniţi condiţiile de
oficiile judeţene;
eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale. În
-adeverința eliberată de ANZ prin oficiile judeţene, care cazul măsurilor 10, 11, trebuie să respectaţi şi cerinţele
specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază
certifică rasa pentru animalele solicitate (tineret mascul și/sau
conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014femel metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se găsesc 2020. Informații privind zonele eligibile pentru M10, M11,
în evidențele asociației acreditate pentru înfiinţarea şi M13 se regăsesc în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, http://
menţinerea Registrului genealogic al rasei).
www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare și la centrele
județene/locale APIA.
- vaci de lapte
- copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se
solicită SCZ;

Principalele noutati legislative si
procedurale, in accesare platilor,
din campania 2019

- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru
înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin
 S-a simplificat documentatia
care se confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, pentru prin care fermierii fac dovada utilizarii terenului in sensul in
care se solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei – secțiunea care se solicita doar adeverința emisă de unitatea administrativ
principlă sau suplimentară, avizată de ANZ, după caz;
teritoriala pe raza careia sunt situate terenurile, conform
- în funcție de modul de comercializare a laptelui, prin livrare înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de
cerere;
la procesator, sau prin vânzarea directă a laptelui
 Fermierii au obligatia sa rezolve litigiu de supradea) pentru comercializarea prin livrare: copie de pe cel clarare in 30 de zile calendaristice de la notificarea APIA in caz
puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă contrar suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la
de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură plată in anul curent de cerere, pentru niciunul dintre fermieri, cu
sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat în instanţă
produselor din sectorul agricol pentru producătorul care judecătorească;
 În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente
efectuează livrare de lapte sau, dacă producătorul deține unitate
în
cadrul
măsurii 10 «Agromediu și climă», cositul se efecde procesare proprie, copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a
tuează numai după data stabilită în fișa pachetului/
mărfii şi de pe o notă de intrare-recepție care atestă livrarea
subpachetului/variantei corespunzătoare și trebuie efectuat până
laptelui laptelui la unitatea proprie de procesare, precum și la 15 octombrie.
copie de pe certificatul constatator emis de ONRC din care să
 Documentele
doveditoare
privind
depozitarea/
reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte;
valorificarea fânului sunt:
b) pentru comercializarea prin vânzare directă:
- copia de pe fila/filele din carnetul de comercializare a
produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana
fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui şi a produselor
lactate, sau copia de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe
dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat, în
cazul în care producătorul efetuează vânzarea laptelui prin
automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică;
- copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare directă a
laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC.
- viermi de mătase
- copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un
operator din domeniu.
- documente specifice care se prezintă la depunere sau până la
data de 2 decembrie 2019:



declarația privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune,
în cazul persoanelor juridice;
 fila/filele din carnetul de comercializare a produselor
din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau
factura fiscală, în cazul persoanelor juridice.
 In ceea ce priveste sprijinul cuplat la ovine si caprine
(SCZ_O si SCZ_C) pentru berbecii si tapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei,
secțiunea principală.
 De asemenea, efectivul de femele ovine/caprine, înregistrate în registrul genealogic al rasei, secțiunea principală sau
suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de
sexe de minimum un berbec/tap, înscris în registrul genealogic
al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 de femele ovine/
caprine.
 Vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne
pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în

Page 8

Buletin informativ al APIA

- Centrul Judetean GORJ

Nr.3, MARTIE 2019

registrul genealogic al rasei și de asemenea, taurii de animalier si vegetal, am autorizat la plata :
reproducție din rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei.
 12.969 fermieri pe ANT1;
Angajamentele încheiate pentru pachetul 4, culturi verzi
 1.940 fermieri pe ANT 7—8 si 9;;
din cadrul măsurii 10, sunt condiționate de menținerea valorii
Centrul Judetean APIA Gorj, mai are de autorizat 385 de
suprafeței totale angajate pe toată perioada de angajament,
parcelele pe care se aplică cerințele putând fi însă schimbate fermieri pe sprijin cuplat si necomformitati din campaniile
anterioare.
de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât și ulterior.
 Angajamentele aferente măsurii 11 se aplică la nivel de
parcelă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării
Suma autorizata
Suma platita
parcelelor pe perioada angajamentelor. În situația în Fondul din care se
(euro)
(lei)
efectueaza
platile
care pe parcursul implementării angajamentului masurii
11, beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica
sancțiuni administrative dacă face dovada continuării Total FEGA,
11.972.037,28
55.789.693,40
practicilor agriculturii ecologice pe suprafețele angajate
5.372.715,93
25.090.583,40
(prin depunerea certificatului de conformitate) și a re- Total FEADR + BN1
17.344.753,21
80.880.316,80
spectării celorlalte condiții specifice menținerii Total plati
suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe perioada
Situatia autorizarii si platii efective a fermierilor in
rămasă de angajament.
 S-a stabilit ca in perioada în care pe zonele declarate de campania 2018, la data de 26 martie 2019, se prezinta astfel:
către fermieri ca zone de interes ecologic cultivate cu culturi
fixatoare de azot sau cu strat vegetal, se interzice
utilizarea produselor pentru protecția plantelor;
 Fermierii au obligatia sa identifice si
localizeze parcele agricole in cadrul blocului fizic
in aplicatia electonica GIS pusa la dispozitie de
catre APIA, fara a se suprapune peste parcelele
declararate de alti fermieri si sa nu depaseasca
limita blocului fizic Fermierii care dețin parcele
agricole cu o suprafață de până la 0,1 ha.
nesolicitate la plată, au posibilitatea să nu le
declare cu condiția ca respectivele parcele să nu
depășească un hectar;
Situatia depunerii cererilor de plata unice, in campania
 Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate realizate
de APIA se notifica in 26 de zile calendaristice de la data 2019, la data de 15 martie, se prezinta astfel :
limită de depunere a cererii unice de plată, iar in termen de
Total cereri unice depuse pana la 26.03.2019 = 4860 cermaxim 35 de zile calendaristice,fermierul poate modifica eri , reprezentand 91,23 % din totalul de 5867 cereri procererea unică de plată în aplicaţia IPA Online, fără penalități; gramate, în suprafata de 15.585ha.
 Dreptul la primă, obţinut în anii anteriori, pentru schema
ANTZ 7 si ANTZ 8, poate fi cedat în aceeaşi exploataţie cu
Termenul limita de depunere a cererilor fara penalizari
cod ANSVSA, în urma schimbării formei de organizare sau este 15 mai 2018
între soţi, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de
eligibilitate;
Noutati legislative
 Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru ANTZ
Hotărârea nr. 159/2019 pentru aprobarea plafoanelor
8, poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte
persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de refer- alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal și
inţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma pre- zootehnic pentru anul de cerere 2018, publicata in M.Of.nr.
luării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu condiţia 219/20,03,2019.
respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru
Prezenta HG aprobă plafoanele maxime ale ajutoarelor
exploataţiile nou-înfiinţate.
naționale tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile
amplasate pe teren arabil - ANT 1, precum și pentru culturile
Statistici privind autorizarea la plata C. 2018
de: in pentru fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3,
tutun - ANT 4, hamei - ANT 5 și sfeclă de zahăr - ANT 6,
Centrul Judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interventie care se acordă pentru anul de cerere 2018, în limita sumei de
pentru Agricultura a finalizat pana la data de 15 martie 2019, 105.944,000 mii euro, în echivalent 494.101,628 mii lei, care
platile acordate fermierilor din campania 2018, in procent de se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2019.
89%, respectiv 16.163 din cele 18.159 cereri depuse. I
De asemenea, se aprobă plafoanele aferente plăților
In perioada 21—25 martie, dupa aprobarea
cuantumurilor ajutoarelor nationale tranzitoriiin sector pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic
care se acordă pentru anul de cerere 2018 în limita sumei de
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162.522,600 mii euro, în echivalent 757.972,901 mii lei,
care se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2019.
Plăţile pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul
vegetal şi zootehnic se fac în lei, la cursul de schimb de
4,6638 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală Europeană la data de 28 septembrie 2018.
Cuantumul per hectar al ajutoarelor naționale tranzitorii
în sectorul vegetal si cuantumul per unitatea de măsură al
ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul zootehnic se
calculează de către Agenția de Plăți și Intervenție pentru
Agricultură, prin raportate la suprafata eligbila sau la
numarul de capete de animale eleigibile,respectiv la
cantitatile de lapte livrate/vandute eligibile.
Cuantumurile stabilite sunt prezentate in pagina 3.
Hotărârea nr. 158/2019 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind
instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii
animalelor .
Prezentul act normativ stabileşte valoarea totală
maximă a ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor
pentru anul 2019, de 72.075.000 lei, din care 34.525.000 lei
pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine,
respectiv 37.550.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, iar
aceasta se asigură de la bugetul de stat, prin Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).
Având în vedere că pe parcursul unui an, în
exploatațiile de creștere a animalelor au loc variații ale
efectivelor, prin prezentul act se reglementează posibilitatea
rectificării cererii inițiale și ajustarea sumelor solicitate, în
cazul în care se înregistrează diminuări de efective mai mari
de 10% pe beneficiar.
Ținând cont de faptul că, în etapa de verificare a
cererilor inițiale, centrele județene APIA nu aprobă sume, ci
doar le determină, le centalizează și le comunică la APIA
central, se impune modificarea corespunzătoare pentru
această acțiune, în sensul înlocuirii termenului „aprobă” cu
”determină”.
Ajutoarele sunt furnizate sub formă de servicii
subvenţionate microîntreprinderilor, întreprinderilor mici şi
mijlocii, respectiv, întreprinderilor individuale şi familiale,
persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice care deţin
certificat de producător/atestat de producător, după caz,
precum şi persoanelor juridice care îşi desfăşoară activitatea
în domeniul producţiei de produse agricole.
Cererile de plată a ajutorului de stat pentru serviciile
de întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei,
precum și pentru serviciile de determinare a calităţii
genetice a raselor de animale, completate de către solicitanţii
prestatori ai serviciilor, se depun lunar/trimestrial, conform
opţiunii menţionate în cererea iniţială, în termen de 20 de
zile lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului pentru
care se solicită ajutorul de stat.
Proiecte de acte normative
Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind
aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada
2017-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii
sprijinului financiar

Nr.3, MARTIE 2019

Prin prezentul proiect se aprobă modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr. 443/2017 privind
aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2017
-2019, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului
financiar.
În urma întâlnirilor dintre reprezentanții Ministerului
Agriculturii și Dezvoltării Rurale și ai Agenției de Plăți și
Intervenție pentru Agricultură, ca urmare a gestionării
administrative și centralizării datelor aferente cererilor de
plată depuse de solicitanți în cadrul Programului Național
Apicol 2018, pentru eliminarea oricăror neclarități cu privire
la interpretarea actului normativ de către factorii implicați
sau lipsa anumitor prevederi, sunt necesare următoarele
modificări și completări:
- pentru anul 2019, cursul de schimb utilizat este cel
stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) la data de 31
decembrie 2018. Față de cele menționate, se realizează
actualizarea valorii sprijinului financiar pentru anul 2019,
având în vedere modificarea cursului de schimb și
prevederile Deciziei Comisiei Europene nr.1102/2016.
- în cazul medicamentelor pentru tratarea varoozei și
nosemozei, se reglementează ca decontarea să se facă până
la unități întregi în funcție de forma de prezentare, deoarece
unele dintre medicamente sunt ambalate în așa fel încât nu
pot fi fracționate, deși prospectul prezintă valori fracționate
pentru tratament. De asemenea, s-a introdus expresia „ până
la data depunerii cererii de plată, inclusiv”, având în vedere
că au existat situații în care s-au realizat achiziții de
medicamente și în ziua depunerii cererii de plată.
- se corelează 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.
- se introduce obligația apicultorului de a înlocui
cutiile cu cele nou achiziționate și de a le păstra pe cele
deteriorate până la efectuarea plății sprijinului financiar,
astfel încât să se poată realiza controlul la fața locului.
- documentul care atestă faptul că apicultorul efectuează
deplasarea în pastoral este comunicarea pentru deplasarea în
pastoral, în locul ordinului de deplasare.
- se reglementează posibilitatea ca familiile de albine
achiziționate prin Program să se poată unifica cu familiile de
albine deținute de apicultor doar după efectuarea plăţii
sprijinului financiar.


se reglementează o reducere cu 20% a sumei eligibile
pentru situația nerespectării condiției de a anunța orice
modificare privind identificarea apicultorului la centrul
judeţean al APIA, respectiv al municipiului Bucureşti,
în termen de 5 zile lucrătoare de la respectiva
modificare. Neanunțarea în termen a modificării
respective poate duce la imposibilitatea efectuării plății
în anul financiar conform plafonului alocat, generând
pierderi pentru anul în curs și afectarea bugetului pentru
anul financiar următor.

Page 10 Buletin informativ al APIA

- Centrul Judetean GORJ

Depunerea cererii de rambursare pentru motorina
utilizată în agricultura aferenta trimestrului I 2019

Nr.3, MARTIE 2019

Coordonatele de contact:
APIA - Centrul Judetean Gorj

APIA informează potențialii beneficiari că, in cursul lunii Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu
aprilie 2019, se depun cererile de plată privind
acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276
în agricultură în trimestrul I al anului 2019.
e-mail: apia.gorj@apia.org.ro
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata
http: www.apiagorj.ro
accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru
CENTRE LOCALE
motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură a cărui
valoare unitară este de 1,7385 lei/litru.

TARGU JIU-Str.Localitatea Componenta Barsesti, nr. 2A

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare pentru anul
2019 depun cererile de solicitare a ajutorului de stat însoţite de o situaţie
centralizatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în
trimestrul respectiv, precum şi documentele prevăzute de Ordinul MADR nr.
1727/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare şi control,
precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru
reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, modificat si completat de
OMADR. 263/2017.
În perioada 2018 - 2020, diferenţa dintre rata accizei standard, calculată prin
actualizarea nivelului prevăzut în coloana 4 din anexa nr. 1 la titlul VIII
"Accize şi alte taxe speciale" din Legea nr. 227/2015, cu completările
ulterioare, potrivit art. 342 alin. (2) - (4) din acelaşi act normativ, şi rata
accizei reduse prevăzută la alin. (2) se acordă ca ajutor de stat sub formă de
rambursare.
Aprilie 2019—termen depunere cerere de plata in cadrul Programului
pentru scoli al Romaniei
Începând cu anul şcolar 2017-2018, în conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE)2016/791 al Parlamentului European şi al Consiliului,
cele două scheme de acordare a ajutoarelor Uniunii Europene, respectiv, “
fructe şi legume destinate şcolilor” şi “lapte destinat şcolilor”, au fost reunite
într-un cadru legislativ comun, ajutoarele fiind acordate într-o schemă unică,
iar implementarea acesteia a fiind stabilită prin H.G. nr. 640/2017 ,cu
modificarile si completarile ulterioare, pentru aprobarea Programului pentru
şcoli al Romaniei (...)

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

Director executiv adjunct:

-

Sef Serv. Masuri Specifice:
Sef Serv. Autorizare Plati
Sef Serv. Control pe Teren:

Virgil UNGUREANU
Aristica BABUCEA
Corina DOROBANTU

Sef Serv. Economic, Recuperare debite si resurse umane:

Ramona POPEANGA
La nivelul judetului Gorj, Programul se desfaşoară prin Consiliul judeţean
Irina MARINCA
Gorj, în calitate de solicitant de ajutor financiar din Fondul European de Compartiment Juridic :
Garantare Agricolă (FEGA) pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi Compartiment Inspectii, Supracontrol:
Marioara DINU
produselor lactate în unităţile de învătământ.
Manager public:
Simona DOBRA

In luna aprilie 2019 se depune cererea de plata aferenta semestrului I al anului Sef Centru Local Targu-Jiu –
scolar 2018/2019 , in vederea verificarii eligibilitatii.
Sef Centru Local Targu-Carbunesti Actiuni si termene in perioada martie—aprilie 2019
31.03.2019—finalizarea platilor din campania 2019
Aprilie.2018—termen de depunere cereri, in cadrul Programului pentru scoli
al Romaniei, semestrul I 2018.
30.04.2019—termen depunere cerere ramburasare acciza motirina utilizata in
agricultura in trimestrul I al anului 2019

Ilie POPESCU
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

01.03.2019—15 mai 2019—desfasurarea campaniei de primire a cererilor
unice de plata - 2019

Programul de audiente :

01.03—31 .08. 2019— perioada vizare carnete de rentier agricol pt. 2018.

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adjunct

Buletinul informativ poate fi accesat si pe website-ul APIA Gorj, la adresa:
http://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/buletine-informative

Marti, 10.00-12.00 – director executiv

Realizat de:

Director executiv:
Manager public:

Constantin NEGREA
Simona DOBRA

