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Reluarea depunerii online a cererilor unice de plată 

aferente Campaniei 2020 

 

Stimati fermieri,  

Va rugam sa raspundeti  

la apelul telefonic al functionarilor APIA!  

Sunteti sunati pentru a depune cererea unica de 

plata. 

Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor și pentru a 

asigura continuitatea finanțării sectorului agricol, prin 

schemele de plăți și măsurile de sprijin pe care le 

gestionează, Agenția de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură a instituit, începând cu 

data de 06 aprilie 2020, primirea 

cererilor unice de plată aferente 

Campaniei 2020 prin utilizarea 

aplicației IPA online, a mijloacelor 

electronice de comunicații și a 

sistemului IACS, în conformitate cu 

prevederile Ordinului ministrului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. nr.89/03.04.2020 

În acest context, dorim să asigurăm fermierii de întregul 
nostru sprijin în parcurgerea acestei etape și îi 
îndemânăm, totodată, pe toți beneficiarii să colaboreze 
cu responsabilii de dosar de la nivelul centrelor 
județene, respectiv ai centrelor locale, pentru 
clarificarea/soluționarea eventualelor probleme pe care 
le întâmpină, astfel încât să finalizăm cu succes 
Campania 2020 de depunere/ primire a cererilor unice 
de plată până la data de 15 iunie 2020. Doar împreună 

vom reuși! 

Astfel, fermierii realizează actualizarea parcelelor 
agricole, a elementelor ZIE și a tuturor informațiilor din 
cerere, prin accesarea aplicației IPA-Online din 
versiunea internet, fără a se prezenta la centrele 

județene/locale APIA.  

Fermierii care nu pot accesa aplicația IPA-ONLINE se 
vor adresa funcționarilor responsabili cu primirea 
cererilor unice de plată, pentru a fi consiliați asupra 

pregătirii cererii unice de plată. 

Documentele pe care fermierii trebuie să le prezinte 
l a  AP IA  l a  depune rea  ce re r i i  ( cop i e 
CI/BI/paşaport/certificatul de înregistrare la 
ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont 
bancar activ, procura notarială) vor fi transmise la cen-

trele județene/locale APIA electronic prin toate mi-
jloacele de telecomunicații existente (pe email în for-

mat scanat sau alte mijloace). 

Documentele privind utilizarea terenului precum 
și celelalte documente specifice schemei/măsurii solici-
tate vor fi transmise la centrele județene/locale APIA 
electronic prin mijloacele de telecomunicații existente 
(pe email în format scanat sau alte mijloace) fie prin 
corespondență directă cu centrele APIA - instituția 

emitentă.  

În acest sens, centrele județene/locale comunică prin 
adresă către primarie (semnată, scanată și transmisă pe 
e-mail) lista fermierilor pentru care e necesară 
adeverința (trebuie avut în vedere faptul că în conformi-
tate cu legislația în vigoare terenul trebuie să fie la 
dispoziția fermierului la data depunerii cererii, ca atare, 
adeverințele trebuie să aibă data emiterii anterioară 

datei înregistrării cererii la APIA). 

Documentele privind M10 şi M11: 

- în cazul în care se solicită 
pachetul 5 - adaptarea la 
efectele schimbări lor 
climatice din Măsura 10 - 
Agro-mediu şi climă trebuie 
transmise scanat prin toate 
m i j l o a c e l e  d e 
telecomunicații existente 

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)  

 cantitatea de sămânţă achiziţionată şi certificatul 
of ic ia l  de ca l i tate ş i  conformitate al 

furnizorului/producătorului 

         - în cazul în care se solicită sprijin pentru 
pachetele din Măsura 11 - Agricultură ecologică 
(submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la metode de 
agricultură ecologică şi submăsura 11.2 - Sprijin pentru 
menţinerea practicilor de agricultură ecologică) 

documentele vor fi prezentate la Agenţie astfel: 

 copia fișei DAJ va fi depusă odată cu master 

certificatul (până la data de 15.10.2020), 

 contractul cu OC se va elimina din lista 
documentelor care trebuie furnizate agenţiei, 
verificarea condiţiei de eligibilitate prevazută de fişa 
M.11 urmând să fie făcută începând cu acest an pe baza 
informaţiilor conţinute de master certificat (document 

care furnizează informaţii referitoare la OC). 

 

Totodată, documentele specifice schemelor de plată 
pentru sectorul zootehnic, inclusiv pentru P8 din M10, se 
vor depune de către solicitant, prin orice mijloace 
electronice, cu excepția următoarelor documente care 



vor fi solicitate prin adresă, de către centrele 
locale/județene APIA, oficiilor județene ANZ după cum 

urmează: 

 Adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia 
acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea Registrului 
genealogic al rasei precum și adeverinţa eliberată de 
asociaţia care conduce registrul genealogic al rasei 
solicitate la plata P8 din M10,vor fi transmise prin 
mijloace electronice de către oficiile judeţene ANZ 
dupa avizarea acestora către centrele APIA 

județene/locale; 

 Adeverința care certifică metisul cu rasa de carne 
pentru animalele solicitate (tineret mascul și/sau 
femelă metis cu rase de carne din exploatațiile care nu 
se găsesc în evidențele asociației acreditată pentru 
înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei) 
și Adeverința prin care se confirmă respectarea 
raportului de maximum 35 femele ovine/caprine 
neînscrise și neînregistrate într-un Registru Genealogic 
la un berbec/țap cu certificat de origine se elibereaza 
de ANZ, prin Oficiile judeţene, la solicitarea fermierului 
și pe baza documentelor justificative transmise prin 
orice mijloace electronice către ANZ/OJ. Dupa 
verificare Oficiile judeţene ale ANZ, întocmesc şi 
transmit documentul, prin mijloace electronice către 

centrele APIA județene/locale. 

Documentele specifice privind acordarea rentei viagere 
agricolă se transmit la APIA, prin mijloace electronice 
(telecomunicații) disponibile, de către rentier/
împuternicit/mandatar/curator sau prin solicitarea 
online de către centrele județene/locale APIA a 
documentelor la primării (contractul/ele de arendare, 
adeverințe de reziliere, adeverinţe de confirmare a 

suprafeţei totale existente în proprietatea rentierului).  

Cererile de plată aferente ajutoarelor de stat și 
deconturile justificative privind masura Măsura 14 
Bunăstarea animalelor se transmit la APIA prin 

mijloace electronice. 

În ceea ce privește Ajutorul de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în agricultură, Formularul 
cererii de plată va fi transmis către fermieri prin 
mijloace electronice de către funcţionarii Centrelor 

Judetene  (CJ) ale APIA.  

Depunerea cererilor de plată de către fermieri se va 
efectua prin mijloace electronice. Documentele 
aferente cererilor de plată pentru Masura privind 
bunastarea animalelor, documentele aferente 
Ajutorului de stat în sectorul cresterii animalelor si 
cele pentru Ajutorul de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în agricultură vor fi 
scanate şi încărcate de către fiecare fermier  pe un 
server extern (FTP) pus la dispoziție de către APIA, 

unde vor avea drepturi doar de încărcare.   

Fermierii vor crea un director cu denumirea societății și 
județul unde vor încărca formularul de cerere de plată 
și documentele aferente  perioadei pentru care solicită 

plată. 

Funcționarii APIA CJ vor avea acces la serverul extern 
(FTP) și vor descărca documentele aferente fiecărui 

fermier. Aceste documente vor sta la baza operării 
datelor în aplicația electronică de gestionare a 
sprijinului financiar și efectuării verificărilor  

administrative ulterioare. 

După finalizarea verificărilor administrative şi 
aprobarea cantităților de motorină prin ordin MADR 
funcționarii din cadrul CJ APIA (SMS) vor emite Decizia 
de plată care va fi  transmisă prin mijloace electronice 

(poșta electronică) fermierilor. 

Pentru informații detaliate privind măsurile instituite 
prin Ordinul nr.89/03.04.2020 accesați pagina de 
internet a  agenției, la adresa www.apia.org.ro sau 

www.apia.gorj.ro/legislatie nationala. 

 

Stadiul depunerii Cererilor Unice 

de Plată în cadrul Campaniei 

2020 la data de 30.04.2020 

 

Până la 30.04.2020, în cadrul 

Campaniei de primire a Cererilor Unice de Plată în 

anul 2020, s-au depus un număr total de 422.806 

cereri, pentru o suprafaţă de 2.776.323,58 hectare. 

Dintre acestea, au fost înregistrate prin mijloace 

electronice (telecomunicații), începând din data de 6 

aprilie 2020, un număr de 284.499 de cereri pentru o 

suprafață de 2.237.890,64 hectare.  

La nivelul Centrului judetean Gorj, s-au depus, pana 

la 30.04.2020, un numar de  8.664 cereri de plata, 

pentru o suprafata de 24.583,16 hectare. 

Reamintim că pentru a respecta prevederile privind 

distanțarea socială și a preveni răspândirea pe teritoriul 

României a epidemiei de Coronavirus, dar și pentru a 

minimiza pe cât posibil efectele negative asupra 

activităților din sectorul agricol, completarea Cererilor 

unice de plată se realizează pe site-ul APIA 

www.apia.org.ro, accesând link-ul aplicației IPA-Online 

http://lpis.apia.org.ro, iar descrierea amănunțită a 

utilizării aplicației se găsește în ghidul de utilizare al 

acesteia care poate fi accesat la butonul Asistență.  

Campania de depunere a Cererilor Unice de Plată se 

va încheia la data de 15 iunie 2020, în conformitate 

cu prevederile OMADR nr.89/ 03.04.2020 privind 

depunerea on-line a cererilor unice de plată aferente 

anului 2020.  

 

Cereri de plata privind ajutoarele de stat si plățile 

efectuate in cadrul acestora in aprilie 2020 

Până la data de 30 aprilie 2020, la Centrul judeţean 

Gorj al APIA s-au primit, prin mijloace electronice 

(telecomunicații), si următoarele cereri de plată: 

-  2 acorduri de finantare si 13 cereri de plată 
pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile 
de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, 
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aferente perioadei 01 ianuarie - 31 martie 2020 (trim. I 
al anului 2020), în conformitate cu prevederile OMADR 
nr. 1727/2015, cu completările şi modificările 

ulterioare; 

- 2 cereri de plată aferente serviciilor prestate 

pentru  trimestrul I 2020 pentru ajutorul de stat în 

sectorul creşterii animalelor, în conformitate cu 

prevederile HG nr. 1179/2014, cu completările şi 

modificările ulterioare; 

Totodata, in luna aprilie 2020,  s-a efectuat plata  

cereri de plata aferente trimestruLui 4  / 2019 pentru 

ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina 

utilizată în agricultură, in valoare totala de 74.174 lei, 

din care  — 13 cereri sector vegetal in valoare de 51.794 

lei pentru 27.319 litri motorina si 18 cereri sector 

zootehnic in valoare de 22.380 lei pentru 11.804 litri 

motorina. 

Scheme de plati – prezentare (II) -  

 

Sprijinul cuplat în sectorul vegetal 

Lucernă si  Legume cultivate în spații protejate: sere și 

solare  

 Se acordă sprijin cuplat în sectorul vegetal fermierilor 

activi care cultivă: 

a) soia; 

b) lucernă; 

c) mazăre boabe pentru industrializare; 

d) fasole boabe pentru industrializare; 

e) cânepă pentru ulei și fibre; 

f) orez; 

g) sămânță de cartof; 

h) hamei; 

i) sfeclă de zahăr; 

j) tomate pentru industrializare cultivate în câmp; 

k) castraveți pentru industrializare cultivați în câmp; 

l) legume cultivate în sere - tomate, castraveți, ardei, 

varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți 

pentru industrializare; 

m) legume cultivate în solare - tomate, castraveți, 

ardei, varză și vinete pentru consum în stare proaspătă 

și castraveți pentru industrializare; 

n) prune pentru industrializare; 

o) mere pentru industrializare; 

p) cireșe și vișine pentru industrializare; 

q) caise și zarzăre pentru industrializare; 

r) cartof timpuriu pentru industrializare. 

Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii 

activi trebuie să îndeplinească condițiile generale de 

acordare a plăților prevăzute la cap. II, condițiile de la 

art. 33, la care se adaugă condițiile specifice fiecărui 

tip de sprijin. 

 În cazul în care suprafața pentru care se solicită 

sprijinul cuplat face parte dintr-o parcelă agricolă cu 

mai multe culturi, suprafața pentru care se solicită 

măsura de sprijin cuplat trebuie să îndeplinească 

cerința privind suprafața minimă eligibilă a parcelei 

conform art. 8 alin. (1) lit. c) din ordonanță, cu 

excepția legumelor din sere și solare, pentru care 

suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar 

suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.  

Verificarea realizării producției minime anuale se 

face prin raportarea cantității livrate în cadrul măsurii 

la suprafața parcelelor solicitate în cererea unică de 

plată pentru sprijinul cuplat pentru măsura respectivă 

(alin 4, al art. 41 din OMADR nr. 619/2015) 

  Verificarea utilizării seminței certificate se face 

prin raportarea cantității de sămânță utilizată, înscrisă 

în factura de achiziție a seminței sau în bonul fiscal sau 

în adeverința eliberată de fabrica de zahăr cu care 

fermierul a încheiat contractul de producere a sfeclei 

de zahăr sau în documentul oficial de certificare a 

lotului de sămânță produsă de fermierul care solicită 

plata sau în avizul de expediție al seminței de 

soia/lucernă eliberat de deținătorul soiului de 

soia/lucernă către fermier, la suprafața parcelelor 

solicitate în cererea unică de plată pentru sprijinul 

cuplat la cultura respectivă, rezultat care se compară 

cu cantitățile minime de sămânță necesare la hectar, 

prevăzute în anexa nr. 4. (alin 4, al art. 41 din OMADR 

nr. 619/2015). 

Nerespectarea prevederilor alin. (4), precum și lipsa 

sau prezentarea după termen a documentelor 

obligatorii atrag respingerea sprijinului pentru măsura 

de sprijin cuplat în cauză, solicitată în cererea unică de 

plată.  

Nerespectarea prevederilor alin (5), precum și lipsa 

sau prezentarea după termen a documentelor 

obligatorii atrag respingerea de la plată a sprijinului 

pentru suprafața culturii în cauză, aferente măsurii 

pentru care nu se respectă această prevedere. 

Potrivit art. 43, alin (1) din OMADR nr. 619/2015, 

sprijinul cuplat pentru cultura de lucernă se acordă 

fermierilor activi care fac dovada că:  

a) au realizat anual o producție minimă de 15 

tone/ha masă verde sau 3,75 tone/ha fân sau produse 

derivate din fân, respectiv granule, peleți sau făină, sau 

200 de kg de sămânță certificată;  

b) au comercializat cel puțin producția minimă de 

masă verde sau fân sau produse derivate din fân 

prevăzute la lit. a) către exploatații de creștere a 

animalelor înscrise în RNE și/sau a păsărilor, pe baza 

facturii sau a filei/filelor din carnetul de comercializare 

a produselor din sectorul agricol și/sau  

Page 4 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.4 Apri l ie  2020  



c) au consumat cu animalele înscrise în RNE și/sau 

cu păsările pe care le dețin și/sau au stocat în vederea 

consumului cu acestea cel puțin producția minimă de 

masă verde sau fân sau produse derivate din fân 

prevăzute la lit. a), obținută în fermă. Verificarea 

eligibilității pentru sprijinul cuplat se face pe baza 

consumurilor de furaje, normate pe specii de animale, 

prevăzute în anexa nr. 5, a calculului efectivului mediu 

furajat din fermă și a producției de lucernă/soia/fân 

obținute pe perioada anului de cerere prevăzute în 

anexa nr. 51, întocmită și semnată de către fermier;  

d) în cazul loturilor semincere de lucernă, au 

comercializat cel puțin producția minimă de 200 kg/ha 

sămânță certificată cultivatorilor de lucernă a căror 

exploatații sunt situate pe teritoriul național, pe bază 

de factură și/sau fila/filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol; 

e) pentru obținerea producției de masă verde sau 

fân sau produse derivate din fân, prevăzute la lit. a), 

cât și în cazul loturilor semincere de lucernă prevăzute 

la lit. d), utilizează sămânța certificată oficial din 

categoriile prebază, bază și certificată, în conformitate 

cu Legea nr. 266/2002. cu Ordinul ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind 

producerea în vederea comercializării și 

comercializarea semințelor de plante furajere, cu 

modificările și completările ulterioare, și cu Ordinul 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 59/2011 

pentru aprobarea procedurilor privind cerințele 

specifice pentru producerea, certificarea și 

comercializarea semințelor de cereale, plante 

oleaginoase și pentru fibre și plante furajere în 

România. 

Factura de achiziție a semințelor este însoțită de 

documentul oficial de certificare a lotului de sămânță 

sau Buletinul de analiză oficială, cu mențiunea 

"sămânță admisă pentru însămânțare", sau Buletinul de 

analiză oficială cu mențiunea "Necesar propriu" și 

"Interzisă comercializarea" sau documentul de calitate 

și conformitate al furnizorului sau orice alt document 

echivalent documentelor menționate emis într-un stat 

membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care 

are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE 

sau eticheta oficială care poate ține loc de document 

de calitate și conformitate. În cazul utilizării seminței 

certificate oficial din producția proprie, fermierul 

prezintă documentul/documentele oficial(e) de 

certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile 

minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse în 

anexa nr. 4 la OMADR nr. 619/2015. 

Termenul final de depunere la APIA a documentelor 

doveditoare prezentate anterior este 31 martie a anului 

următor anului de cerere curent.  

În cazul loturilor semincere de lucernă, fermierul 

prezintă factura sau fila/filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol din care 

să reiasă comercializarea a minimum 200 kg sămânță de 

lucernă certificată/ha către cultivatori de lucernă ale 

căror exploatații sunt situate pe teritoriul național sau 

factura pentru servicii multiplicare sămânță de lucernă 

emisă către menținătorul sau deținătorul soiului, din 

care să reiasă că i-a livrat minimum 200 kg sămânță 

certificată/ha. În situația în care factura pentru servicii 

multiplicare este emisă către deținătorul soiului, 

prezintă și contractul dintre menținătorul și deținătorul 

soiului.  

Potrivit art. 53 alin (1) din OMADR nr. 619/2015, 

sprijinul cuplat pentru legume cultivate în spații 

protejate: sere și solare se acordă fermierilor activi. 

Pentru legume cultivate în sere, sprijinul cuplat se 

acordă pentru următoarele culturi: 

a) tomate pentru consum în stare proaspătă; 

b) castraveți pentru consum în stare proaspătă 

și/sau destinați industrializării; 

c) ardei pentru consum în stare proaspătă; 

d) varză pentru consum în stare proaspătă. 

Sprijinul cuplat pentru culturile prevăzute anterior 

se acordă fermierilor activi care fac dovada 

comercializării următoarelor cantități minime anuale pe 

hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate:  

a) 85 tone la tomate pentru consum în stare 

proaspătă; 

b) 50 tone la castraveți pentru consum în stare 

proaspătă; 10/06/2015 - litera a fost modificată 

anterior prin Ordin 1468/2015 

c) 50 tone la castraveți destinați industrializării; 

d) 29 tone la ardei pentru consum în stare 

proaspătă; 

e) 46 tone la varză pentru consum în stare 

proaspătă. 

Pentru legume cultivate în solare, sprijinul cuplat se 

acordă pentru următoarele culturi: 

a) tomate pentru consum în stare proaspătă; 

b) castraveți pentru consum în stare proaspătă; 

c) castraveți destinați industrializării; 

d) ardei pentru consum în stare proaspătă; 

e) varză pentru consum în stare proaspătă; 

f) vinete pentru consum în stare proaspătă. 

Sprijinul cuplat pentru culturile prevăzute anterior 

se acordă fermierilor activi care fac dovada 

comercializării următoarelor cantități minime anuale pe 

hectarul cultivat, în funcție de legumele cultivate: 

a) 32 tone la tomate pentru consum în stare 

proaspătă; 
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b) 30 tone la castraveți pentru consum în stare 

proaspătă și/sau destinați industrializării; 

c) 16 tone la ardei pentru consum în stare 

proaspătă; 

d) 22 tone la varză pentru consum în stare 

proaspătă; 

e) 20 tone la vinete pentru consum în stare 

proaspătă. 

Dovada comercializării legumelor cultivate în spații 

protejate o constituie factura/facturile sau fila/filele 

din carnetul de comercializare a produselor din sectorul 

agricol depuse la APIA până la data de 1 noiembrie a 

anului de cerere. Castraveții destinați industrializării se 

comercializează către unități de industrializare 

înregistrate pentru siguranța alimentelor potrivit 

prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008.  

Fermierii trebuie să facă dovada că utilizează 

sămânța certificată oficial, inclusiv categoria standard, 

în conformitate cu Legea nr. 266/2002, cu Ordinul 

MAPDR nr. 1.269/2005 și cu Ordinul MAPDR nr. 

1.366/2005. 

Procentul din sămânța certificată autohtonă 

utilizată este de minimum 5% din norma de semănat pe 

hectar pentru fiecare specie în parte. Se consideră 

sămânță autohtonă sămânța certificată în conformitate 

cu legislația în vigoare în domeniul calității semințelor, 

produsă pe teritoriul României din soiuri înregistrate în 

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 

România, în anul de cerere respectiv. 

 Documentul oficial de certificare a lotului de 

sămânță sau buletinul de analiză oficială cu mențiunea 

«sămânță admisă pentru însămânțare» sau buletinul de 

analiză oficială cu mențiunea «Necesar propriu» și 

«Interzisă comercializarea» sau documentul de calitate 

și conformitate al furnizorului sau orice alt document 

echivalent documentelor menționate emis într-un stat 

membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță care 

are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE 

sau eticheta oficială care poate ține loc de document 

de calitate și conformitate și factura de achiziție a 

seminței se depun la APIA până la data de 1 noiembrie a 

anului de cerere. Documentele care atestă calitatea 

semințelor certificate autohtone se vizează în prealabil 

de inspectoratul teritorial pentru calitatea semințelor și 

materialului săditor de pe raza teritorială în care 

fermierul își desfășoară activitatea sau de laboratorul 

central pentru calitatea semințelor și materialului 

săditor. În cazul utilizării seminței certificate oficial din 

p r o d u c ț i a  p r o p r i e ,  f e r m i e r u l  p r e z i n t ă 

documentul/documentele oficial(e) de certificare a 

lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de 

sămânță necesare la hectar și numărul minim de 

semințe la 1 gram sunt incluse în anexa nr. 4.  

Unitățile de industrializare care cultivă castraveți în 

sere sau solare proprii fac dovada procesării producției 

proprii, până la data de 1 noiembrie a anului de cerere, 

prin documente contabile interne. 

Nu sunt eligibile la plată suprafețele de sere sau 

solare în care legumele nu sunt cultivate pe pământ. 

AJUTOARE NAŢIONALE TRANZITORII ÎN SECTORUL 

VEGETAL (ANT) 

 ANT Sunt plăţile care suplimentează plata în cadrul 

schemei S.A.P.S.  

Sursa de finanţare se asigură din bugetul naţional. Se 

acordă plata pentru aceste scheme, cu respectarea 

condiţiilor generale S.A.P.S. şi a condiţiilor specifice 

impuse de legislaţia europeană şi naţională pentru 

culturile respective. 

În campania 2020, se acordă ajutoare naţionale tranzi-

torii în sectorul vegetal, decuplate de producţie, astfel: 

pentru culturi în teren arabil – ANT 1, in pentru fibră - 

ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4,  

hamei - ANT 5, sfeclă de zahăr- ANT 6 şi care înde-

plinesc condiţiile generale de acordare a plăţilor prevă-

zute la capitolul II şi condiţiile de la art. 33 din Ordinul 

MADR nr. 619/2015, cu modificările și completările ul-

terioare, la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui 

tip de ajutor. Suprafaţa determinată pentru ANT 2-

ANT 6 nu poate depăşi suprafaţa înscrisă în contrac-

tele de vânzare-cumpărare/de producere sau angaja-

mentele încheiate între fermier şi prim-

procesatori/fabricile de prelucrare (conform art. 35 

din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi com-

pletările ulterioare). 

 ANT acordă pentru suprafeţele agricole eligibile exis-

tente în stratul de referinţă din LPIS, gestionat de APIA. 

Stratul de referinţă constituie baza pentru procesul de 

control încrucişat.   

Solicitarea de către fermieri de modificare a suprafeţei 

parcelelor agricole şi a culturilor agricole poate fi 

depusă la APIA până la data-limită de depunere a cer-

erilor unice de plată. Solicitările depuse după această 

dată se vor soluţiona în cursul anului următor. Soluţion-

area modificărilor solicitate se va face numai după veri-

ficarea acestora efectuată de APIA.   

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea 

documentelor menţionate la art. 5 aparţine fermierului 

şi/sau autorităţii care a emis/atestat aceste docu-

mente, după caz.” 

Plafoanele alocate ANT în sectoarele vegetal și zo-

otehnic se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului. 

(art.13 din O.U.G. nr.3/2015, cu modificările şi comple-

tările ulterioare). 

 

AJUTOR NAŢIONAL TRANZITORIU – ANT 1 

Conform art. 34 din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, se acordă ajutor 

naţional tranzitoriu - ANT 1, decuplat de producţie, în 
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cuantum fix pe hectar, fermierilor din sectorul vegetal, 

care îndeplinesc prevederile Capitolului II şi condiţiile 

prevăzute la art. 33 din acelaşi act nomativ şi care cul-

tivă următoarele culturi amplasate pe teren arabil: ce-

reale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, porumb, 

sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), cul-

turi proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte 

leguminoase pentru boabe), plante industriale (floarea 

soarelui, rapiţă, soia, in şi cânepă pentru fibră, tutun, 

in pentru ulei, plante medicinale, alte plante industri-

ale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), 

cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori şi plante orna-

mentale, plante de nutreţ, loturi semincere, alte cul-

turi pe teren arabil. 

Culturile permanente, pajiştile permanente, viile şi ter-

enul necultivat nu fac obiectul acestei scheme de spri-

jin financiar.  

De asemenea, potrivit prevederilor art. 341 din Ordi-

nul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi completările 

ulterioare: (1) Suprafețele de teren arabil consacrate 

producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee 

cultivate, care nu au fost arate si nu au făcut parte din 

sistemul de rotaţie a culturilor din exploataţie timp de 

5 ani sau mai mult se încadrează în prevederile art. 2, 

alin. (1) lit. h) din ordonanţă și nu sunt eligibile pentru 

ANT 1. 

(2) APIA înștiințează solicitanții la momentul depunerii 

cererii unice de plată  asupra prevederilor alin. (1) pre-

cum și asupra posibilității schimbării categoriei de 

folosință a terenului sau a practicării rotației culturilor 

și verifică înființarea culturilor în arabil sau 

menținerea pajiștii permanente.   

 

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi 

mediu –PPABCM 

Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafaţă 

aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile 

următoarele practici agricole benefice pentru climă şi 

mediu: 

a) diversificarea culturilor; 

b) menţinerea pajiştilor permanente existente; 

c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe su-

prafaţa agricolă.  

PPABCM se acordă fermierilor care aplică practicile pre-

văzute mai sus, în funcţie de specificul exploataţiei 

şi/sau structura culturilor. 

În cazul în care aceeaşi suprafaţă este determinată pen-

tru mai multe PPABCM, menţionate la art. 17 alin. (1) 

din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările ul-

terioare, suprafaţa respectivă este luată în considerare 

separat pentru fiecare dintre aceste practici în vederea 

calculării plăţii pentru practicile agricole benefice pen-

tru climă şi mediu. 

Fermierii care practică sistemul de agricultură ecologică 

şi deţin un document justificativ emis de un organism de 

inspecţie şi certificare aprobat de Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale în conformitate cu art. 29 alin.(1) 

din Regulamentul (CE) 834/2007 privind producţia 

ecologică şi etichetarea produselor ecologice, pre-

cum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

2092/91, beneficiază implicit de plata PPABCM pentru 

suprafeţele în conversie sau certificate ale exploataţiei, 

utilizate pentru producţia ecologică. 

Fermierii care au întreaga exploataţie ocupată cu cul-

turi permanente beneficiază implicit de PPABCM. 

Fermierii ale căror exploataţii se află integral sau par-

ţial în zone care fac obiectul Directivei 92/43/CEE din 

21 mai 1992 privind conservarea habitatelor natu-

rale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, al Di-

rectivei 2000/60/CE  din 23 octombrie 2000 de sta-

bilire a unui cadru de politică comunitară în 

domeniul apei sau al Directivei 2009/147/CE  din 30 

noiembrie 2009 privind conservarea păsărilor săl-

batice au dreptul la plata menţionată în prezentul capi-

tol, cu condiţia să aplice practicile menţionate în 

prezentul capitol, în măsura în care practicile respec-

tive sunt compatibile, în exploataţia în cauză, cu obiec-

tivele directivelor menţionate. 

Fermierii care desfăşoară activitate agricolă în zonele 

de protecţie integrală şi zonele de conservare durabilă 

(zonele-tampon) din parcurile naţionale şi naturale pe 

care se pot desfăşura activităţi agricole enumerate mai 

sus, trebuie să respecte măsurile impuse în planul de 

management al ariei protejate sau setul de măsuri de 

conservare stabilite de către administratorii ariilor 

naturale protejate respective. 

Fermierii ale căror exploatații se află integral sau 

parțial în zone care fac obiectul Legii apelor nr. 

107/1996, cu modificările și completările ulterioare și 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind 

regimul ariilor naturale protejate, conservarea habi-

tatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată 

cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, au dreptul la 

plata menționată în prezentul capitol, cu condiția să 

aplice practicile menționate în prezentul capitol, în 

măsura în care practicile respective sunt compatibile, în 

exploatația în cauză, cu obiectivele actelor normative  

menționate, conform art. 17 alin. (5) din OUG nr. 

3/2015, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Diversificarea culturilor constă în existenţa mai multor 

culturi pe terenul arabil, în funcţie de suprafaţă, după 

cum urmează:  

a) cel puţin două culturi diferite pe suprafeţele cuprinse 

între 10 ha şi 30 ha, iar cultura preponderentă să 

acopere maximum 75 % din terenul arabil;  

b) cel puţin trei culturi diferite pe suprafeţele de peste 

30 ha, iar cultura preponderentă să acopere maximum 
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75 % din terenul arabil, respectiv două culturi preponder-

ente să acopere împreună maximum 95 % din terenul ara-

bil; 

c) prin excepţie de la prevederile lit. a) şi b) în cazul în 

care suprafaţa de teren arabil este cultivată în proporţie 

de peste 75% cu iarbă ori cu alte plante erbacee sau este 

pârloagă, sau este acoperită cu culturi aflate sub apă o 

mare parte a ciclului de producţie, cultura 

preponderentă de pe restul suprafeţei arabile trebuie să 

ocupe maximum 75% din terenul arabil rămas, cu 

excepția cazului în care această suprafață rămasă este 

acoperită cu iarbă sau alte plante furajere erbacee sau 

este teren lăsat pârloagă. 

 

Diversificarea culturilor presupune următoarele: 

a) suprafaţa de teren arabil înseamnă suprafaţa totală 

de teren arabil a exploataţiei; 

b) perioada care trebuie luată în considerare pentru 

calcularea proporţiilor privind diversificarea culturilor 

este mai - septembrie a anului de cerere; 

c) în totalul terenurilor arabile ale exploataţiei, fie-

care hectar este luat în calcul doar o singură dată într-un 

an de cerere, în scopul calculării proporţiilor diferitelor 

culturi, inclusiv pe parcelele cu suprafeţe mai mici de 0,3 

ha; 

d) pentru calcularea proporţiilor diferitelor culturi, 

suprafaţa acoperită de o cultură poate include elemente 

de peisaj care fac parte din suprafaţa eligibilă în con-

formitate cu art. 16, din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu 

modificările și completările ulterioare; 

e) în cazul suprafeţelor ocupate de culturi mixte se 

consideră că suprafaţa este acoperită doar cu cultura 

preponderentă; 

f) suprafeţele pe care se seamănă un amestec de 

seminţe, indiferent de speciile incluse în amestec, sunt 

considerate acoperite cu o singură cultură. 

 

Menţinerea pajiştilor permanente existente implică: 

a) interdicția de a converti/ara suprafețele de pajiști 

permanente situate în ariile naturale protejate desem-

nate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Gu-

vernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări și comple-

tări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și comple-

tările ulterioare; 

b) proporția dintre suprafața totală cu pajiști perma-

nente și suprafața agricolă totală declarate la APIA nu 

trebuie să scadă cu mai mult de 5% față de proporția de 

referință stabilită în anul 2015; 

c) în cazul în care proporția de referință a scăzut cu 

peste 5% la nivel național, se instituie obligații la nivel de 

exploatație de a reconverti terenul în pajiști permanente 

pentru acei fermieri care au la dispoziție teren care a 

fost convertit din teren cu pajiști permanente în teren 

pentru alte utilizări într-o perioadă din trecut, așa cum 

este prevăzut în art. 44 din Regulamentul delegat (UE) 

nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de comple-

tare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamen-

tului European și al Consiliului destabilire a unor norme 

privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme 

de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de modi-

ficare a anexei X la regulamentul menționat, denumit în 

continuare Regulamentul (UE) nr. 639/2014.  

 

Zone de interes ecologic (ZIE)  - fermierii, în ale căror 

exploataţii terenul arabil este mai mare de 15 ha, se 

asigură că, începând cu anul de cerere 2018, o suprafață 

care corespunde unui procent minim de 5% din terenul 

arabil al exploatației pe care fermierul l-a declarat, este 

zonă de interes ecologic. În conformitate cu Art. 20 alin 

(1) din OUG nr. 3/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, sunt considerate zone de interes ecologic: 

a) terase; 

b) elemente de peisaj - garduri vii/fâşii împă-

durite/arbori în aliniament, arbori izolaţi, pâlcuri arbus-

tive din zona de câmpie, iazuri, rigole; 

c) zone tampon situate pe marginea apelor curgătoare 

sau stătătoare și margini de câmp; 

d) zone cu specii forestiere cu ciclu scurt de producţie; 

e) terenuri împădurite prin măsura 221 "Prima împădurire 

a terenurilor agricole" din cadrul PNDR 2007-2013, prin 

submăsura 8.1 "Împăduriri şi crearea de suprafeţe împă-

durite" din cadrul PNDR 2014-2020 sau în temeiul unei 

scheme naţionale ale cărei condiţii respectă dispoziţiile 

art. 43 alineatele (1), (2) şi (3) din Regulamentul (CE) nr. 

1698/2005 sau ale art 22 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013; 

f) zone cu strat vegetal; 

g) zone cu culturi fixatoare de azot; 

h) zone cu Miscanthus.  

 Zonele de interes ecologic prevăzute la alin. (1) lit. b) şi 

c) pot fi adiacente terenului arabil al exploataţiei de-

clarat de fermier. Zonele de interes ecologic sunt situate 

pe terenul pentru care fermierul face dovada utilizării 

acestuia. 

ZIE nu se aplică exploataţiilor în următoarele cazuri: 

a) peste 75% din terenul arabil este utilizat pentru pro-

ducţia de iarbă sau alte furaje erbacee, este teren lăsat 

pârloagă, este cultivat cu culturi de leguminoase sau face 

obiectul unei combinaţii între aceste utilizări; 

b) peste 75% din suprafaţa agricolă eligibilă este pajişte 

permanentă, este utilizată pentru producţia de iarbă sau 

alte furaje erbacee sau este cultivată cu culturi aflate 

sub apă fie o mare parte a anului, fie o mare parte a ci-

clului de cultură, sau face obiectul unei combinaţii între 

aceste utilizări. 
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Obligativitatea respectării Seturilor minime de 

măsuri de conservare prevazute in Planurile  de ma-

nagement si regulamentele  privind ariile naturale 

protejate  

 

Potrivit art. 17, alin. (5) din O.U.G. nr. 3/2015, 

“fermierii ale căror exploataţii se află integral sau 

parţial în zone care fac obiectul Legii apelor nr. 

107/1996, cu modificările şi completările ulterioare  

şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 pri-

vind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, au 

dreptul la plata directa pe suprafata, cu condiţia să 

aplice practicile menţionate în prezentul capitol, în 

măsura în care practicile respective sunt compatibi-

le, în exploataţia în cauză, cu obiectivele actelor 

normative menţionate”. 

 Fermierii ale caror exploatatii se afla 

integral sau partial în zone care fac obiectul 

Directivei habitate 92/43/CE privind conservarea 

habitatelor naturale si a speciilor de flora si fauna, 

al Directivei apă 2000/60/CE de stabilire a unui 

cadru de politica comunitara in domeniul apei , sau 

al Directivei 2009/147/CE  au dreptul la plati directe 

cu conditia sa aplice practicile agricole benefice 

pentru clima si mediu, în masura în care practicile 

respective sunt compatibile, în exploatatia în cauza, 

cu obiectivele directivelor mentionate. 

 În conformitate cu prevederile Ordinului Ministe-

rului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Ministerului 

Mediului și Pădurilor, a Președintelui Agenției Naționale 

Sanitar-Veterinare și pentru Sănătatea Animalelor nr. 

187/2155/42/2011, începând cu anul 2012 România  

implementează cerințele legale în materia de gestionare 

(S.M.R.), după calendarul prezent la art.124 , alin. 6 din 

Regulamentul (CE) nr.73/2009 , cu modificările și 

completările ulterioare. 

 Încadrarea normelor de eco-conditionalitate pe 

domenii este următoarea: 

a) În domeniul “mediu” se respectă cerințele in 

materie de gestionare SMR1-SMR5 și cerințele 

minime  privind utilizarea îngrășămintelor 

b)  În domeniul  “sănătate publică , sănătatea ani-

malelor și sănătatea plantelor”, se respectă 

cerințele legale in materie de gestionare SMR6-

SMR8 și cerințele minime  privind utilizarea pro-

duselor de protecție a plantelor 

c) În domeniul  “bune condiții agricole și de me-

diu” se respecta Bunele  condiții agricole și de 

mediu(GAEC). 

Pentru măsura 10 cuprinsă în PNDR 2014-2020 eco-

conditionalitatea implică respectarea GAEC-urilor, a 

cerințelor legale în materia de SMR și a cerințelor mini-

me relevante pe toată exploatatia. 

Pentru măsurile 11 și 13 din PNDR 2014-2020 eco-

conditionalitatea implică respectarea Bunelor condiții 

agricole și de mediu (GAEC) și a cerințelor legale în ma-

teria de gestionare(S.M.R.) pe toată exploatația. 

Fermierii care solicită plăți directe pe suprafață tre-

buie să declare tóate parcélele  agricole pe care le 

utilizează, indiferent dacă acestea sunt sau nu sunt eli-

gibile pentru sprijin, pe care trebuie să  respecte după 

caz, GAEC-urile, cerințele SMR și cerintele minime rele-

vante pe toată exploatația. 

Suplimentar fermierii care dețin și administrează 

terenuri agricole și care  desfășoară activități în perime-

trul și în vecinătatea ariilor naturale protejate (SCI și 

SPA) au următoarele obligații: 

- să respecte planul de management și regula-

mentul ariei protejate în ceea ce priveste utilizarea  

suprafețelor de teren cu destinații agricole; 

- să urmeze procedura evaluarii impactului asupra 

mediului  pentru planuri  precum și procedura de auto-

sesizare; 

- să nu ucidă și să nu captureze intenționat  prin 

orice metodă, păsările sălbatice; 

-  Să nu deterioreze și să nu distrugă    

intențonat cuiburile păsărilor sălbatice, chiar dacă aces-

tea sunt goale; 

- să nu perturbe intenționat păsările, în special 

în timpul perioadei de reproducere, de creștere și de 

migrație; 

- să nu polueze sau să deterioreze prin acțiunile 

lor  habitatul pasărilor sălbatice. 

Cu  a l t e  cuv i nte ,  f e rm ie r i i  c a re 

dețin/administrează terenuri agricole situate în arii 

speciale de protecție avifaunistică (SPA) sau arii 

naturale protejate (SCI) pot accesa plata pentru practici 

agricole benefice pentru climă și mediu, cu condiția ca 

aceste practici să fie compatibile, pentru exploatațiile 

fermierilor, cu obiectivele celor două acte normative 

menționate în prezentul alineat al art. 17.  

Astfel, obiectivul O.U.G. nr. 57/2007 îl constituie 

asigurarea măsurilor speciale de protecţie şi conservare 

a ariilor naturale protejate, protecţia mediului, obiectiv 

de interes public major, pe baza principiilor şi 

elementelor strategice care conduc la dezvoltarea 

durabilă, iar cel al Legii nr. 107/1996 îl reprezinta 

conservarea, dezvoltarea şi protecţia resurselor de apă, 

protecţia împotriva oricărei forme de poluare şi de 

modificare a caracteristicilor resurselor de apă, a 

malurilor şi albiilor sau cuvetelor acestora. 
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Seturile minime de măsuri de conservare sunt 

elaborate pentru ariile naturale protejate de catre 

detinatorii acestor suprafete, în custodie sau admi-

nistrare, si sunt cuprinse în planul de management 

aprobat printr-un act  normativ  de către ministerul 

de resort. 

 Aceste cerințe de conservare trebuie sa fie adu-

se la cunoștința fermierilor  și respéctate de către 

acestia, în situația în care solicită plăti directe pe 

suprafată și desfăsoară practici agricole benefice 

pentru climă și mediu pe parcelele situate în inte-

riorul sau vecinatatea acestor arii protejate. 

 

Acte normative adoptate de Guvern in sedinta  din 

30 aprilie 2020 

 

1.HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate 

măsurilor de sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru 

anul de cerere 2019 

 SCV vizează culturile prevăzute la art. 1 din HG. 

219/2015 privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi 

speciilor de animale pentru care se acordă sprijin cu-

plat în perioada 2015-2020.  

Plafonul maxim aprobat are valoarea de 85.506,500 

mii euro, echivalentul a 406.121,672 mii lei și se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Min-

isterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2020. 

Beneficiarii acestui act normativ sunt circa 41.000 fer-

mieri din sectorul vegetal care au accesat măsurile de 

sprijin cuplat pentru culturile prevăzute la art. 1 

din HG nr. 219/2015 și au îndeplinit condițiile de eligi-

bilitate. 

Plafoanele aferente fiecărei măsuri de sprijin cuplat în 

sectorul vegetal sunt distribuite astfel : 

a)  33.434,000 mii euro pentru soia; 

b)  16.354,250 mii euro pentru lucernă; 

c) 440,000 mii euro pentru leguminoase boabe pen-

tru industrializare/procesare: mazăre boabe și fasole 

boabe; 

d) 102,130 mii euro pentru cânepă pentru ulei şi/sau 

fibră; 

e) 4.902,200 mii euro pentru orez; 

f)  840,000 mii euro pentru sămânţă de cartof; 

g) 131,760 mii euro pentru hamei; 

h) 18.752,000 mii euro pentru sfeclă de zahăr; 

i) 1.190,860 mii euro pentru tomate pentru industri-

alizare cultivate în câmp; 

j)  9,340 mii euro pentru castraveţi pentru industri-

alizare cultivaţi în câmp;k) 6.316,200 mii euro pen-

tru legume cultivate în sere și solarii: tomate pentru 

consum în stare proaspătă, castraveţi pentru consum în 

stare proaspătă şi/sau pentru industrializare, ardei, 

varză și vinete pentru consum în stare proaspătă; 

l) 510,000 mii euro pentru fructe destinate industri-

alizării: prune, mere, cireșe, vișine, caise și zarzăre; 

m) 2.523,760 mii euro pentru cartof timpuriu pentru 

industrializare. 

Cuantumul pe unitatea de măsură pentru fiecare tip de 

sprijin cuplat în sectorul vegetal se calculează de către 

APIA, prin raportarea plafoanelor aferente măsurilor 

de sprijin cuplat în sectorul vegetal menționate mai 

sus la suprafețele eligibile pentru anul 2019. 

Menţionăm că transferurile de fonduri între măsurile de 

sprijin cuplat s-au realizat astfel încât, în cazul cul-

turilor care nu au atins limita de suprafață notificată, 

cuantumul pe unitatea de măsură să asigure profitabili-

tatea. 

Plăţile pentru măsurile de sprijin cuplat în sectorul 

vegetal se efectuează în lei, la cursul de schimb de 

4,7496 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală 

Europeană la data de 30 septembrie 2019. 

 

2. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 14 din Ho-

tărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea 

unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea ac-

cizei la motorina utilizată în acvacultură 

 

 Actul normativ aprobat completează cu valoarea de 

1.000.000 lei suma prevăzută inițial la art.14 din HG nr. 

748/2018, în vederea asigurării resurselor financiare 

necesare aplicării schemei de ajutor de stat în anul 

2020. În acest fel, vor fi efectuate plățile aferente aju-

torului de stat pentru motorina utilizată în acvacultură 

pentru anul 2020. 

Schema de ajutor de stat reprezintă reducerea accizei, 

care se acordă sub formă de rambursare, respectiv 

diferența dintre nivelul accizei standard prevăzut în 

Codul fiscal și nivelul accizei reduse. 

Reamintim că prin Hotărârea Guvernului nr.748/2018 a 

fost instituită schema de ajutor de stat pentru perioada 

2018-2020, pentru reducerea accizei la motorina utili-

zată în acvacultură, prin aplicarea unei rate reduse de 

impozitare a motorinei, utilizată la efectuarea lu-

crărilor în acvacultură. 

În această categorie se încadrează: transportul materi-

alului piscicol, puiet în diferite stadii de dezvoltare, 

remonţi, reproducători, peşte de consum, materii 

prime şi materiale în interiorul fermei, lucrările agri-

cole în ferme de acvacultură, discuire, însămânţare, 

cosire masa verde pe cuvetele heleșteielor, pomparea 

apei cu motopompe, destufizare, precum și transportul 

materialului piscicol, puiet în diferite stadii de dezvol-

tare, remonţi, reproducători, pește de consum, în 

afara fermei cu auto propriu. 

Page 10 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean Nr.4 Apri l ie  2020  



 

3. HOTĂRÂRE pentru completarea art. 4 din Normele 

metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind 

aprobarea Programului pentru stimularea angajării 

tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură și in-

dustrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernu-

lui nr. 325/2019 

Prin actul normativ, s-a stabilit valoarea Programului 

aferent anului 2020, respectiv 1.000.000 lei, în limita 

sumelor aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale cu această destinație. 

Măsura urmărește crearea cadrului legal adecvat și a 

mecanismelor necesare de punere în aplicare a 

”Programului pentru stimularea angajării tinerilor în 

agricultură, acvacultură şi industria alimentară”, deru-

lat pe perioada 2018-2020. 

Astfel, prezentul act normativ vine în sprijinul 

angajatorilor fermieri din agricultură, prin insti-

tuirea unui instrument de susținere financiară, care 

să ofere acestora posiblitatea de a angaja forță de 

muncă tânără în sectoarele agricultură, acvacultură 

și industria alimentară. 

Reamintim că angajatorul fermier care face 

dovada angajării a doi tineri beneficiari ai Progra-

mului beneficiază de următorul sprijin financiar lu-

nar, pentru fiecare persoană astfel angajată: 

a) 1000 lei pentru persoanele cu studii superioare 

de specialitate în domeniul agricol, acvacultură 

și/sau industrie alimentară; 

b) 750 lei pentru persoanele cu studii medii de 

specialitate, precum și cursuri de formare profe-

sională de scurtă durată în domeniul agricol, al 

acvaculturii și/sau industriei alimentare; 

c) 500 lei pentru persoanele fără studii. 

De asemenea, pentru a beneficia de prevederile 

prezentei legi, angajatorii fermieri au obligația de a 

încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte 

individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă 

nedeterminată sau determinată, dar nu mai puțin de 12 

luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republi-

cată, cu modificările și completările ulterioare. 

 

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului na-

ţional apicol pentru perioada 2020 - 2022, a normelor 

de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar. 

 

Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru pe-

rioada 2020 - 2022 este de 150.628 mii lei, din 

care 75.314 mii lei reprezintă contribuția Uniunii Euro-

pene la programele apicole naționale. Suma alocată 

PNA 2020-2022 este distribuită astfel: 

a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei; 

b) pentru anul 2021: 50.232 mii lei; 

c) pentru anul 2022: 50.186 mii lei;  

Ca element de noutate, față de PNA anterioare au 

fost stabilite măsurile de asistență tehnică pentru api-

cultori și organizațiile de apicultori, precum consultanța 

în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor 

apicole, organizarea de cursuri și perfecționare în api-

cultură, achiziția de către formele asociative de echi-

pament pentru procesarea cerii, în vederea obținerii 

fagurilor artificiali și achiziția de către formele asocia-

tive apicole de echipament pentru ambalarea mierii. 

O altă completare cu privire la raționalizarea 

transhumanței și a stupăritului pastoral vizează 

 achiziţionarea de unelte apicole și echipamente de 

protecţie precum și mijloace de transport apicol fără 

autopropulsie şi de încărcare–descărcare a stupilor în 

pastoral. De asemenea, în cadrul Programului Național 

Apicol 2020-2022 a fost inclusă o nouă acțiune referi-

toare la îmbunătățirea calității produselor în vederea 

unei mai bune valorificări a acestora pe piață, ce constă 

în decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri în ve-

derea atestării calității mierii. 

Aceste completări ale PNA 2020 – 2022 au drept 

scop sporirea numărului familiilor de albine, creşterea 

calitativă a produselor apicole și îmbunătăţirea indica-

torilor de producţie.  Noile prevederi ale Programului 

Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022 vor genera 

extinderea ofertei de produse apicole, majorarea ex-

porturilor și dezvoltarea economiei rurale, prin păs-

trarea tradiţiei de creştere a albinelor. 

Totodată, din punct de vedere al impactului social 

și asupra mediului, Programul Național Apicol 

urmărește dezvoltarea unor servicii eficiente pentru 

preluarea, prelucrarea şi desfacerea producţiei de 

miere în condiţii de calitate controlată, la nivelul stan-

dardelor europene, precum și valorificarea integrală şi 

raţională a condiţiilor şi posibilităţilor naturale, precum 

şi a resurselor din flora spontană. 

REGULAMENTE UE de interes A.P.I.A 

Regulamentul (UE) nr. 2020/501 AL COMISIEI din 6 

aprilie 2020 de derogare de la Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) nr. 809/2014 în ceea ce privește data 

finală de depunere a cererii unice, a cererilor de ajutor 

sau a cererilor de plată, data finală pentru notificarea 

modificărilor aduse cererii unice sau cererii de plată și 

data finală pentru cererile de alocare a drepturilor la 

plată sau de creștere a valorii drepturilor la plată în 

cadrul schemei de plată de bază pentru anul 2020. 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/532 

al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 

2020, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) 

nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, 

(UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 
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2017/39, (UE) 2015/1368 și (UE) 2016/1240 în ceea ce privește 

anumite controale administrative și la fața locului aplicabile în 

cadrul politicii agricole comune. 

 

5. Ordin MADR nr.  109/2020 privind modificarea și 

completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării 

rurale nr. 1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind 

înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică 

1. Pentru anul 2020, termenul de înregistrare a operatorilor în 

sistemul de agricultură ecologică  se prelungeşte până la data 

de 15 iunie inclusiv;”  

2. 2. Operatorii se pot înregistra la DAJ astfel: a) personal, prin 

una din următoarele modalități: - depunerea documentelor în 

format fizic; - transmiterea documentelor în format 

electronic; - transmiterea documentelor prin poștă sau fax; b) 

prin asociaţiile profesional legal constituite în domeniul 

agriculturii care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin. 

(22), în situaţia în care operatorul optează pentru această 

variantă. Asociaţiile pot înregistra operatorii prin depunerea 

documentelor în format fizic la DAJ sau transmiterea 

documentelor în format electronic, utilizând semnătura 

electronică a asociaţiei.”  

 

Proiecte de acte normative 

 

Proiect de ordin privind modificarea Regulamentului privind ges-
tionarea situațiilor de urgența generate de fenomene meteo-
rologice periculoase având ca efect producerea secetei pe-
dologice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvol-

tării rurale şi al ministrului afacerilor interne nr.  97/63/2020 

Una din propunerile de modificare  prevede ca atilizatorii de ter-

enuri cu destinație agricolă înscriși în evidențele Agenției de Plăți 

și Intervenție pentru Agricultură, ale căror suprafeţe cu culturi 

agricole au fost afectate în procent de peste 30% din suprafeţele 

destinate producţiei vegetale, aferente fiecărei culturi, depun 

înştiinţări scrise la unitatea administrativ-teritorială pe a căror 

rază teritorială se află terenul, în format fizic sau prin mijloace 

electronice de transmitere la distanţă, în termen de 3 zile de la 

constatarea distrugerii sau vătămării culturilor agricole deţinute.  

 

Actiuni si termene in perioada aprilie-mai 2020 

 

01.03.-15.06.2020—depunere a cererilor unice de plata –Campania  

2020,   
01.03.-15.06.2020—depunerea cererii de plata in cadrul sub-

masurii 15.1-„Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor”, din PNDR 2014-2020 
01.03.-15.06.2020  - depunerea cererii de plata in cadrul sub-

masurii 8.1 ‘Impadurirea si crearea de suprafete impa-

durite’, din PNDR 2014-2020 

01.03.-31.08.2020— vizarea carnetelor de rentier agricol—2019 

 

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

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

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.58A,  

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

TURCENI - str. Sf. Gheorghe, bl.35, Parter,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 :                                    Mihai VERSIN 

Director executiv adj. 1:                          Irina MARINCA 

Director executiv adj. 2:                   - 

 

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 

Coordonator Compartiment Inspectii, Supracontrol: 

      Marioara DINU 

Manager public:                                    Simona DOBRA 

Sef Centru Local Targu-Jiu  –                         Ilie POPESCU 

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -         CiprianJIANU  

Sef  Centru Local Novaci -             Gheorghe VOICULESCU 

Sef  Centru  Local  Turceni -                         Florin MURU 

Sef Centru Local Motru -              Cristian BULMOAGA  

Sef Centru Local Hurezani -       Floriana MATEI  

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 1 

Realizat de: 
Director executiv:      Mihai VERSIN 

Director executiv adj.:      Irina MARINCA 
Manager public:          Simona DOBRA 
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