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Arderea miriştilor şi a resturilor vege-

tale pe terenul arabil—INTERZISA 

 

APIA—Centrul judeţean GORJ informează 

si atentionează fermierii cu privire la 

obligația de a respecta normele de 

ecocondiționalitate.  

Ecocondiționalitatea este o componentă a Politicii 

Agricole Comune ce condiţionează acordarea sprijinului 

financiar din fonduri europene şi naţionale de respec-

tarea de către fermieri a unor norme de bază legate de 

mediu, schimbări climatice, bunele condiţii agricole ale 

terenurilor, sănătate publică, sănătatea animalelor şi 

sănătatea plantelor, bunăstarea animalelor. 

Bunele condiții agricole și de mediu (GAEC) 6.2 

prevăd că este interzisă arderea miriștilor și a 

resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a 

vegetației pajiștilor permanente. 

Obiectivul acestui standard este menţinerea materiei 

organice în sol, prevenirea şi reducerea poluării 

atmosferei.  

Fermierii care exploatează teren arabil (inclusiv pajişti 

temporare) nu trebuie să ardă 

miriștile și/sau resturile 

vegetale rezultate după 

recoltarea culturilor (paie de 

cereale păioase, vreji de plante 

proteice sau de cartof, coceni de 

porumb, tulpini de floarea 

soarelui, rapiţă, inclusiv iarba 

rămasă după cosirea pajiştilor 

temporare. 

Arderea crengilor rezultate în 

urma tăierilor de întreţinere şi 

fructificare din livezi, precum şi 

a coardelor din plantaţiile de 

viţă de vie, nu contravine obiectivului GAEC 6, 

combaterea buruienilor din aceste plantaţii făcându-se 

în timpul vegetaţiei.  

Acest standard nu se aplică categoriei de folosință a 

terenului, și anume culturi permanente.  

De asemenea, nu trebuie arsă vegetaţia ierboasă sau 

lemnoasă de pe pajiştile permanente.  

Nerespectarea de către fermieri a normelor privind 

ecocondiţionalitatea, în orice moment în cursul anului 

calendaristic în cauză şi atunci când este rezultatul 

unei acţiuni sau omisiuni direct imputabile 

beneficiarului care a solicitat plăţi, conduce la 

sancțiuni administrative , sub forma unor reduceri sau  

excluderi din cuantumul total al plăţilor efectuate sau 

care urmează să fie efectuate beneficiarului, cu ex-

cepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe ex-

cepţionale prevăzute de legislatia incidenta (de la 5% 

până la 100%). 

Pentru a nu fi sancţionat, fermierul care constată că o 

anumită suprafaţă a exploataţiei sale a fost arsă, incen-

diul fiind provocat de o cauză necunoscută, trebuie să 

transmită Centrului local/judeţean al APIA la care a 

depus cererea de plată, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la producerea evenimentului, o copie 

după sesizarea înregistrată la poliţie, la inspectoratul 

judeţean pentru situaţii de urgenţă sau, unde este 

cazul, la detasamentul de pompieri din cadrul auto-

rităţilor publice locale (primarii). Sesizarea trebuie să 

fie întocmită înaintea efectuării controlului şi să fie 

valabila la data efectuării controlului.  

 **  

In vederea combaterii fenomenului incendierii 

miristilor, APIA a încheiat Protocolul de colaborare cu 

Garda Națională de Mediu (GNM) și cu Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență (IGSU) privind 

acţiunile de monitorizare a modului de respectare de 

către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de mediu 

referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale 

pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.  

Se urmăreşte, prin acţiuni comune, reducerea cazurilor 

de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei prin sancţionarea 

celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate cele 

trei instituţii semnatare ale protocolului.  

In acest sens, informăm că în conformitate cu 

prevederile OUG. 195/2005 privind 

protectia mediului, cu modificarile 

si completarile ulterioare,  

nerespectarea obligației 

proprietarilor și deținătorilor de 

terenuri cu sau fără titlu de 

proprietate  de a nu arde miriştile, 

stuful, tufărişurile sau vegetaţia 

ierboasă, fără acceptul autorității 

competente pentru protecţia 

mediului şi fără informarea în 

prealabil a serviciilor publice 

comunitare pentru situaţii de 

urgenţă, intră sub incidenţa OUG 

195/2005 privind protecţia mediului şi se sancționează 

cu amenzi cuprinse între 3.000 şi 6.000 de lei, pentru 

persoane fizice şi între 25.000 şi 50.000 de lei, pentru 

persoane juridice. In plus, arderea miriştilor, stufului, 

tufărişurilor şi vegetaţiei ierboase din ariile protejate şi 

de pe terenurile supuse refacerii ecologice constituie 

infracțiune dacă a fost de natură să pună în pericol 

viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală şi se 

sancţioneză cu  închisoare de la 3 luni la un an sau cu 

amendă. 

Rugăm fermierii să evalueze corect riscurile și să 

conștientizeze că intensificarea incendierii miriștilor 

și vegetației ierboase, are consecințe negative atât 

asupra solului și mediului înconjurător, cât și asupra 

siguranței și sănătății oamenilor și animalelor.  

  Pentru mai multe informaţii privind normele de 

ecoconditionalitate, vă rugăm să consultaţi: 

Ordinul nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea 

normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în 

România, cu modificările ulterioare; 

Ghidul fermierului privind ecocondiţionalitatea, postat 

pe site-ul APIA: www.apia.org.ro . 

 

http://www.apia.org.ro


Cuantumuri ANT vegetal și zootehnic, 

 pentru anul de cerere 2021 

 

În conformitate cu prevederile HG nr.294/2022 pentru 

aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale 

tranzitorii în sectoarele vegetal și zootehnic pentru 

anul de cerere 2021, valoarea plafonului  alocat 

pentru anul 2021 este de 223.976.951 euro şi se 

asigură de la bugetul de stat, prin Ministerul 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).   

 

Cuantumurile au fost calculate la nivelul APIA in 

functie de suprafetele / efectivele eligibile si se 

regasesc in tabelele de mai jos: 

VEGETAL 

 

ZOOTEHNIC 

 

 

Plăţile se efectuează în lei, la cursul valutar de 4,9475 

lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală 

Europeană la data de 30 septembrie 2021 şi publicat în 

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 398 

din 1 octombrie 2021. 

 

Stadiul autorizarii la plata  a ANT-urilor  

In luna martie 2022, APIA Gorj a efectuat autorizarea la 

plata a Ajutoarelor Naţionale Tranzitorii (ANT) în 

sectoarele vegetal şi zootehnic aferente Campaniei 2021 

pentru 13.377 solicitanti, in suma totală 

de 2.453.158,19 euro, pe scheme accesate 

situaţia  fiind următoarea:  

 ANT1 – Culturi  pe teren arabil –  269.628,39 euro; 

 ANT 7 – specia bovine – sector lapte – 138.197,30 

euro; 

 ANT 8 – specia bovine – sector carne –1.632.526,22 

euro; 

 ANT 9 – speciile ovine – 57.535,17 euro; 

ANT 9 – speciile caprine – 355.271,11 euro. 

 

Campania de primire  a cererilor unice de plată în 

anul 2022  

 

Incepand cu data de 01 martie 2022, APIA se află în 

plină Campanie de primire a cererilor unice de plată 

pentru anul 2022.  

În conformitate cu prevederile OMADR 

nr.46/25.02.2022 privind aprobarea formularului - tip 

al cererii unice de plată pentru anul 2022, Campania 

de depunere a Cererilor Unice de Plată se va încheia la 

data de 16 mai 2022. 

 

Ca în fiecare an, APIA va fi alături de fermieri pe tot 

parcursul Campaniei şi va acorda tot sprijinul necesar 

pentru parcurgerea cu succes a etapelor necesare 

pentru accesarea fondurilor europene.  

 

Aspecte privind completarea si depunerea 

cerererilor unice de plată în anul 2022: 

depunerea cererilor se realizează online, prin utili-

zarea aplicației IPA-Online și a mijloacelor electronice 

de comunicații. În situații excepționale cererea unică 

de plată poate fi depusă prin prezența fermierilor la 

centrele județene/locale  ale APIA; 

completarea se realizează accesând site-ul APIA 

www.apia.org.ro, respectiv link-ul aplicaţiei IPA-

Online http://lpis.apia.org.ro, iar descrierea 

amănunţită a utilizării aplicaţiei se găseşte în ghidul 

de utilizare al acesteia care poate fi accesat prin 

butonul Asistenţă; 

se va completa o singură cerere, chiar dacă se 

utilizează suprafeţe de teren în diferite localităţi sau 

judeţe; 

dacă cererea unică de plată cuprinde şi declaraţie 

privind sectorul zootehnic, solicitantul se va adresa 

prima dată Centrului Judeţean/Local APIA pentru 

completarea declaraţiei privind sectorul zootehnic, 

înainte de accesarea IPA-Online. Ulterior se va putea 

completa şi declaraţia privind sectorul vegetal, dacă 

este cazul; 

fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe 

raza căreia deţin terenul, situaţia înscrierii în Registrul 

agricol a terenului şi să permită primăriei să transmită 

la APIA adeverinţa; 

documentele care se ataşează la dosarul Cererii 

unice de plată şi modificările aduse acesteia (copie CI/

BI/paşaport/certificat de înregistrare la ONRC/ 

certificat de înregistrare fiscală, dovadă cont bancar 

activ) se transmit prin mijloace electronice, către 

Centrele judeţene şi locale ale APIA de care aparţin 

fermierii. 
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Documentele care fac dovada că terenul agricol se 

află la dispoziţia fermierului trebuie să fie încheiate 

înaintea depunerii Cererii unice de plată şi să fie 

valabile la data depunerii Cererii. 

!!! Responsabilitatea privind legalitatea şi 

valabilitatea documentelor aparţine fermierului şi/

sau autorităţii care a emis/atestat aceste documente, 

după caz.  

fermierii care sunt deja beneficiari APIA îşi vor 

actualiza la completarea Cererii doar datele ce au 

suferit modificări faţă de anul anterior. 

Funcţionarii APIA vor contacta fermierii în vederea 

închiderii electronice a cererii şi pentru programarea 

acestora în vederea semnării Cererii şi declaraţiilor 

ataşate acesteia; 

fermierii pot semna cererea de plată folosind 

semnătura electronică. În această situaţie este 

necesar să se anunţe (prin mesaj telefonic sau prin e-

mail) funcţionarul desemnat să gestioneze cererea 

despre faptul că se doreşte să se semneze electronic.  

Foarte important! Înainte de semnarea cererii 

unice de plată sector vegetal şi zootehnic, să se 

verifice încă o dată infomaţiile înscrise şi 

documentaţia depusă! 

ATENȚIE!!! Cererea unică de plată se consideră 

depusă numai după ce a fost închisă în aplicaţia IPA-

Online şi a fost înregistrată la APIA! Solicitaţi 

responsabilului de dosar numărul de înregistrare! Este 

dovada că aţi depus o cerere unică de plată pentru 

campania curentă. 

Stadul primirii cererii unice de plata in campania 

2022  

In perioada 01-31 martie 2022, la Centrul judetean 

Gorj, s-a primit un număr de 6.763 cereri, 

reprezentând 101,96%  din totalul de 6.633 cereri 

programate la data de referinta. Suprafaţa solicitată 

este de 20.425,13 ha, reprezentand 29,01% din 

total estimat. 

 

Scheme de plăti care pot fi accesate prin cererea 

unică de plataă în Campania 2022 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, 

România beneficiază de fonduri europene, prin 

aplicarea schemelor de plăți/măsurilor de sprijin/

ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de 

susținere a producătorilor agricoli. 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 11/2021, 

art.1 alin.2, schemele de plăţi ca mecanisme de 

susţinere şi de garantare a protecţiei drepturilor 

beneficiarilor, respectiv schemele de plăţi directe şi 

ajutoarele naţionale tranzitorii, care se aplică în 

agricultură în anii 2021 şi 2022, sunt: 

 Schemele de plăți directe sunt următoarele: 

a) schema de plată unică pe suprafaţă; 

b) plata redistributivă; 

c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă 

şi mediu; 

d) plata pentru tinerii fermieri; 

e) schema de sprijin cuplat; 

f) schema simplificată pentru micii fermieri. 

 Ajutoarele naționale tranzitorii, denumite în 

continuare ANT, se acordă în sectoarele vegetal şi 

zootehnic. 

 Conform PNDR 2014-2020,extins si pentru anii 2021-

2022,  se pot accesa următoarele masuri 

compensatorii de dezvoltare rurala: 

a.Măsura 10 - Agro-mediu şi climă  

b.Măsura 11 - Agricultura ecologică 

c.Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice.  

 

Condiții pentru a beneficia de platile directe  de-

rulate prin APIA 

Conform art. 9 din OUG nr. 11/2021, (1) Pentru a 

beneficia de plăţile directe prevăzute la art. 1 alin. 

(2), fermierii trebuie: 
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a) să fie înregistraţi în Registrul unic de identificare, 

administrat de APIA; 

b) să depună cerere unică de plată în termen; 

c) să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de 

cel puţin 1 ha, suprafaţa parcelei agricole să fie de 

cel puţin 0,3 ha, iar în cazul serelor, solarelor, viilor, 

livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, arbuştilor 

fructiferi, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie 

de cel puţin 0,1 ha şi/sau, după caz, să deţină un 

număr minim de animale. Pentru legume cultivate în 

sere şi solare, pentru care se acordă sprijinul 

prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e), suprafaţa minimă a 

exploataţiei este de 0,3 ha, iar suprafaţa minimă a 

parcelei este de 0,03 ha; 

d) să declare toate parcelele agricole. Fermierii care 

deţin parcele agricole cu o suprafaţă de până la 0,1 

ha nesolicitate la plată pot să nu le declare, cu 

condiţia ca suprafaţa însumată a acestor parcele să 

nu depăşească un hectar. Fermierii care nu depun 

cerere pentru nicio plată directă bazată pe suprafaţă 

nu au obligaţia de a-şi declara parcelele agricole dacă 

suprafaţa totală nu depăşeşte 1 ha. În toate cazurile, 

fermierul indică în cererea sa că are la dispoziţie 

parcele agricole şi, la cererea APIA, indică localizarea 

acestora. Fermierii care participă la schema pentru 

micii fermieri nu au obligaţia de a-şi declara 

parcelele agricole pentru care nu depun cerere de 

plată, cu excepţia cazului în care o astfel de 

declaraţie este necesară pentru obţinerea unui alt tip 

de ajutor sau sprijin; 

e) să declare toate zonele de interes ecologic 

prevăzute la art. 21 alin. (1) don OUG 11/2021; 

f) să declare la depunerea cererii unice de plată 

datele de identificare şi de contact actualizate şi să 

notifice APIA despre modificarea acestora în termen 

de 15 zile calendaristice de la modificare; 

g) să notifice APIA în termen de 15 zile calendaristice 

cu privire la modificările apărute în înregistrările 

persoanelor juridice de la Oficiul Naţional al 

Registrului Comerţului privind: administratorul sau 

administratorii, sediul social, obiectul de activitate; 

h) să comunice în termen de 15 zile calendaristice, în 

scris, la APIA orice modificare a datelor declarate în 

cererea unică de plată şi în documentele doveditoare 

survenită în perioada cuprinsă între data depunerii 

cererii şi data acordării plăţii; 

i) să înscrie, sub rezerva aplicării sancţiunilor 

prevăzute de art. 320-328 din Legea nr. 286/2009 

privind Codul penal, cu modificările şi completările 

ulterioare, date reale, complete şi perfect valabile în 

formularul de cerere unică de plată şi în documentele 

anexate acesteia privind lista suprafeţelor şi/sau 

efectivele de animale; 

j) să fie informaţi că datele din formularul de cerere 

unică de plată vor fi introduse în baza de date a 

Sistemului integrat de administrare şi control, 

păstrate, procesate, prelucrate cu alte instituţii ale 

statului şi entităţi ce au rol de verificare şi control, 

verificate în vederea calculării sumelor de plată şi 

transmise autorităţilor responsabile în vederea 

elaborării de studii statistice şi de evaluări 

economice, potrivit prevederilor Legii nr. 102/2005 , 

republicată; 

k) să fie informaţi că datele personale şi datele 

înscrise în cererea unică de plată despre suprafeţele 

şi animalele din exploataţie vor fi prelucrate şi 

utilizate pentru controalele administrative încrucişate 

cu bazele de date ale altor autorităţi publice cu 

competenţe în gestionarea acestor tipuri de date; 

l) să respecte normele de ecocondiţionalitate 

prevăzute la art. 93 din Regulamentul (UE) nr. 

1.306/2013, pe întreaga exploataţie; 

m) să prezinte la depunerea cererii unice de plată sau 

a modificărilor aduse acesteia documentele necesare 

care dovedesc că terenul agricol, inclusiv zonele de 

interes ecologic, se află la dispoziţia lor, cu excepţia 

adeverinţelor conform înscrisurilor din registrul 

agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de la starea civilă 

a unităţilor administrativ-teritoriale, dacă este cazul. 

Documentele care fac dovada că terenul agricol se 

află la dispoziţia fermierului, inclusiv adeverinţa 

conform înscrisurilor din registrul agricol, trebuie să 

fie încheiate înaintea depunerii cererii unice de plată 

şi trebuie să fie valabile la data depunerii cererii; 

n) să permită efectuarea controalelor de către APIA 

sau de către alte instituţii abilitate în acest sens; 

o) să marcheze în teren limitele parcelei utilizate, 

atunci când este cultivată cu aceeaşi cultură cu a 

parcelei sau parcelelor învecinate; 

p) să identifice, să declare, în cadrul blocului fizic, 

parcelele agricole utilizate, în aplicaţia electronică 

GIS, pusă la dispoziţie de către APIA, care permite 

prelucrarea datelor spaţiale şi alfanumerice privind 

suprafeţele declarate, şi să utilizeze datele 

cadastrale acolo unde acestea sunt disponibile pentru 

identificarea localizării parcelelor.(...) 

Solicitarea de către fermieri de modificare a 

suprafeţei parcelelor agricole, a culturilor agricole 

sau a numărului de animale poate fi depusă fizic sau 

prin mijloace electronice la APIA până la data-limită 

de depunere cu întârziere a cererilor unice de plată, 

cu penalizări. Solicitările depuse după această dată 

sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i se acordă 

niciun fel de plată sau de sprijin. 
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http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995598&d=2021-03-30#p-41995598
http://lege5.ro/App/Document/gezdmnrzgi/codul-penal-din-2009?pid=41995647&d=2021-03-30#p-41995647
http://lege5.ro/App/Document/gezdmobyge/legea-nr-286-2009-privind-codul-penal?d=2021-03-30
http://lege5.ro/App/Document/gmydqojvgu4q/legea-nr-102-2005-privind-infiintarea-organizarea-si-functionarea-autoritatii-nationale-de-supraveghere-a-prelucrarii-datelor-cu-caracter-personal?d=2021-03-30
http://lege5.ro/App/Document/gm4tamjsha/regulamentul-nr-1306-2013-privind-finantarea-gestionarea-si-monitorizarea-politicii-agricole-comune-si-de-abrogare-a-regulamentelor-cee-nr-352-78-ce-nr-165-94-ce-nr-2799-98-ce-nr-814-2000-ce-nr-1290-2?pid=66974772&d=202


Documentele din care reiese că hectarele de teren 

agricol se află la dispoziţia fermierului şi/sau că 

acesta deţine efective de animale se stabilesc prin 

ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi 

se prezintă la depunerea cererilor unice de plată, în 

funcţie de schemele sau măsurile sau plăţile 

solicitate. 

 

SPRIJIN PENTRU MĂSURA DE  

STOCARE A CĂRNII DE PORC 

În perioada 25 martie – 29 aprilie 2022, la sediul 

APIA – Aparat Central, se primesc Cererile de spri-

jin privind depozitarea privată a cărnii de porc. 

Stocarea privată a cărnii de porc este un sprijin 

acordat, în situaţia în care, preţul mediu de piaţă 

pentru carcasele de porc se afla sub preţul de refe-

rinţă aşa cum este stabilit prin Regulamentul (UE) 

nr. 1308/2013, cu impact negativ semnificativ în 

sector. 

Ajutorul se acordă operatorilor care, într-un termen 

determinat, retrag de pe piaţă o cantitate de carne 

de porc, fixată în prealabil, proaspătă sau refrige-

rată, pe care o menţin în stoc, fără schimbarea de-

pozitului, pe o perioada prevăzută într-un contract. 

Beneficiarii ajutorului sunt toate persoanele fizice 

autorizate, II, IF sau persoane juridice, plătitori de 

TVA, stabilite pe teritoriul Comunitar şi care:  

 desfăşoară activitatea în sectorul cărnii şi/sau 

cel al creşterii animalelor şi sunt înscrişi în Re-

gistrul Comerţului,  

 dispun în vederea stocării de instalaţii cores-

punzătoare autorizate sau au încheiate contracte 

de depozitare în acest sens,  

 dispun de autorizaţie sanitar - veterinară. 

Lista produselor eligibile precum și cuantumurile 

pentru fiecare perioadă de depozitare sunt 

prevăzute în Anexa din Regulamentul (UE) 

nr.470/2022. 

Ajutorul pentru stocare privată se acordă numai 

pentru cantitățile de carne proaspătă sau refrigerată 

care nu au fost încă depozitate. 

O cerere de sprijin se va referi la o 

singură categorie de produs care ur-

mează să fie depozitată pe o perioadă 

de 60, 90, 120 sau 150 de zile. 

Cantitatea aferentă unei cereri se va depozita într

-un singur depozit. 

Fiecare cerere de sprijin trebuie să acopere o canti-

tate minimă de cel puțin 10 tone pentru produsele 

dezosate și 15 tone pentru alte produse. 

 În conformitate cu Regulamentul Delegat (UE) nr. 

1238/2016, la depunerea cererii de sprijin, solici-

tanții trebuie să depună și dovada constituirii unei 

garanții egală cu 20% din cuantumul ajutorului 

solicitat. 

Valoarea garanţiei se stabileşte în euro şi va fi con-

vertită în monedă naţională la ultimul curs de 

schimb al Băncii Centrale Europene înainte de prima 

zi a lunii în cursul căreia se produce faptul genera-

tor. 

Faptul generator al cursului de schimb este data la 

care se depune garanția. 

Cursul de schimb aplicabil pentru cererile de spri-

jin depuse până la data de 31 martie 2022, este 

cursul comunicat de BCE în Jurnalul Oficial (UE) la 

data de 28.02.2022, respectiv 4,9484 lei/euro.  

Pentru cererile de sprijin depuse până la data de 

29.04.2022, cursul de schimb aplicabil va fi cel din 

data de 31.03.2022. 

Solicitanţii sprijinului pot obţine informaţii supli-

mentare utilizând adresa de e-mail: zooteh-

nie.apia@apia.org.ro . 

 

 

2 mai 2022, termen  depunere cerere de plata  

pentru : 

 

1.motorina utilizată în agricultura  - trim. I 2022 

 

În cursul lunii aprilie 2022, 

se depun Cererile de plată 

pentru rambursarea aju-

torului de stat pentru can-

tităţile de motorină 

achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente 

perioadei 01 ianuarie - 31 martie 2022 (trim. I al 

anului 2022).  Termenul limita de 30.04.2022 fiind zi 

nelucratoare, se va decala până în prima zi lucra-

toare, respectiv 2 mai 2022.  

Cererile se depun la centrele judeţene ale Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv 

al Municipiului Bucureşti, de către administra-

tor/reprezentantul legal sau împuternicitul 

acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de 

către administratorul /reprezentantul legal şi este 

însoţită de copia actului de identitate al persoanei 

împuternicite. 

Pentru anul 2022, ajutorul de stat se acordă sub 

formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei 

standard şi rata accizei reduse (stabilită la 21,00 

euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efec-

tuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărei 

valoare unitară este de 1,630 lei/litru, conform HG 

nr.146 / 2022 pentru completarea HG nr. 

1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor 

de stat pentru reducerea accizei la motorina 

utilizată în agricultură . 
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2. ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor  

-trim. I 2022  

Conform prevederilor HG nr. 

1179/ 2014, cu modificările și 

completările ulterioare, in peri-

oada 01.04.-02.05.2022 inclu-

siv, se depun cererile de plata 

trimestriale de solicitare a ajutorului de stat în sec-

torul creșterii animalelor aferente trimestrului I al 

anului 2021.  

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile 

de determinare a calităţii genetice a raselor de 

animale, completată de către prestatorii serviciilor 

se poate depune lunar/trimestrial, conform opţiunii 

menţionate în cererea iniţială, la centrele judeţene 

ale APIA, respectiv al municipiului Bucureşti, în 

termen de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii 

lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de 

stat, însoţită de documentele aferente perioadei 

pentru care s-au efectuat serviciile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii 

schemelor de plăți directe—campania 2022 

 

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii 

schemelor de plăți directe (schema de plată unică 

pe suprafaţă (SAPS), plata redistributivă, plata 

pentru practici agricole benefice pentru climă şi 

mediu) şi pentru beneficiarii măsurilor de mediu și 

climă (Măsura 10 – agromediu şi climă, Măsura 11 – 

agricultură ecologică, Măsura 13 plăţi pentru zone 

care se confruntă cu constrângeri naturale). 

 

Adeverințele sunt eliberate în baza convențiilor 

încheiate de APIA cu instituții bancare și 

nebancare şi fondurile de garantare în domeniul 

agricol. 

Aceste convenţii se adresează fermierilor care 

intenţionează să acceseze credite în vederea 

finanţării activităţilor curente, de la instituţiile 

bancare şi non-bancare care au încheiat convenţii cu 

APIA. 

La solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează 

o adeverință prin care confirmă că acesta a depus 

Cererea unică de plată pentru anul 2022 solicitând 

sprijin pentru schema de plată unică pe suprafaţă, 

plata redistributivă, plată pentru practici agricole 

benefice pentru climă şi mediu şi/sau pentru 

măsurile de mediu şi climă – M10, M11, M13.  

De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data 

emiterii acesteia, suprafaţa determinată la plată 

pentru schemele de plată care fac obiectul 

convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ 

sau controlul preliminar, sau datele au fost preluate 

din informaţiile existente în cererea închisă în 

aplicaţia IPA online şi înregistrată în IACS, după caz, 

asupra cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea 

schemelor de plată care fac obiectul convenţiei şi că 

beneficiarul, la data emiterii Adeverinţei, nu face 

obiectul excluderilor de la plată pentru aceste 

scheme de plată, îndeplinind condiţiile generale 

pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate 

cu legislaţia în vigoare. 

Valoarea creditului poate fi de până la 90% din 

valoarea sumei calculate, conform adeverinţei 

eliberate de APIA. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA 

(FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului 

pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA 

(FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci 

fermierilor. 

Reamintim fermierilor că, potrivit Ordinului 

Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 

50/2017 de modificare a Ordinului Ministrului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.703/2013 pentru 

aprobarea condiţiilor în care se vor încheia 

convenţiile dintre instituţiile financiar-bancare / 

nebancare şi APIA, în vederea finanţării de către 

acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor 

plăţilor derulate de instituţia noastră în baza 

adeverinţelor eliberate, dobânda aferentă acordării 

creditelor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%. 

În ce privește comisioanele practicate de 

instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția 

fermierilor care doresc să acceseze credite pentru 

finanţarea capitalului de lucru în vederea desfăşurării 

activităţilor curente, să analizeze cu atenție sporită 

soluțiile de finanțare propuse de instituțiile 

financiar-bancare și nebancare în ceea ce privește 

costul acestora, astfel încât să aleagă modalitățile 

de finanțare care răspund cel mai bine 

necesităților proprii. 

Toate convențiile încheiate între APIA, instituţiile 

bancare şi nebancare şi FGCR/ FNGCIMM vor fi 

postate pe site-ul instituției, la adresa: 

www.apia.org.ro, în secţiunea Convenţii, Acorduri, 

Protocoale.  

 

Noutăți privind 

ecocondiționalitatea în 

Campania 2022 

APIA informează care sunt cerințele obligatorii 

privind ecoconditionalitatea pe care fermierii care 

depun cerere unică de plată în cadrul Campaniei 

2022 trebuie să le respecte, întrucât au fost aduse 
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modificări asupra normelor privind depozitarea și 

utilizarea îngrășămintelor cu azot în agricultură, 

respectiv SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării 

cu nitraţi proveniţi din surse agricole și GAEC 1 - 

Crearea/menţinerea benzilor-tampon (fâşii de 

protecţie) de-a lungul cursurilor de apă.  

SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu ni-

traţi proveniţi din surse agricole 

1. Pentru protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi proveniţi din surse agricole, conform 

Programului de acţiune, fermierii care deţin sau 

administrează exploataţii agricole au următoarele 

obligaţii: 

 să respecte normele privind depozitarea gunoiului 

de grajd (art. 4 şi 5 din Programul de acţiune); 

 să respecte perioadele de interdicţie pentru apli-

carea îngrăşămintelor organice şi chimice pe tere-

nul agricol (art. 3 şi anexa nr. 3 din Programul de 

acţiune); 

 să respecte normele privind aplicarea îngrăşămin-

telor pe terenul agricol (art. 9 din Programul de 

acţiune);  

 pentru exploataţiile care practică agricultura în 

sistem irigat este obligatorie întocmirea planului 

de fertilizare pe baza studiilor agrochimice pentru 

terenurile în cauză; 

 să respecte cerinţele generale pentru aplicarea 

fertilizanţilor (art. 10, 11 şi 12 din Programul de 

acţiune); 

 să respecte obligaţiile privind aplicarea 

îngrăşămintelor pe terenurile în pantă abruptă 

mai mare de 12% (art. 13, 15 şi 16 din Programul 

de acţiune); 

 să respecte obligaţiile privind aplicarea 

îngrăşămintelor pe terenurile adiacente cursurilor 

de apă şi în vecinătatea captărilor de apă potabilă 

(art. 14 din Programul de acţiune); 

 să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 3 

ani şi să prezinte pentru control documentele de 

evidenţă ale exploataţiei agricole (art. 17 din Pro-

gramul de acţiune). 

2. Fermierii care, potrivit legislaţiei în domeniul pro-

tecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au obligaţia 

obţinerii actelor de reglementare pentru activităţile 

pe care le desfăşoară trebuie să deţină aceste docu-

mente şi să respecte condiţiile stabilite de acestea 

cu privire la protecţia apelor împotriva poluării cu 

nitraţi proveniţi din surse agricole. 

GAEC 1 - Crearea/Menţinerea benzilor-tampon 

(fâşii de protecţie) de-a lungul cursurilor de apă, 

cu cerințele obligatorii pentru fermieri: 

1.  Se instituie benzi-tampon (fâşii de protecţie) pe 

terenurile agricole adiacente zonelor de protecţie a 

cursurilor de apă în care este interzisă aplicarea fer-

tilizanţilor de orice fel. Lăţimea minimă a fâşiilor de 

protecţie variază în funcţie de panta terenului, ast-

fel: 3 m pentru terenurile cu panta până la 12% şi 5 

m pentru terenurile cu panta peste 12%.  

2. Se menţin benzile-tampon (fâşii de protecţie) 

existente pe terenurile agricole adiacente zonelor de 

protecţie a cursurilor de apă în care este interzisă 

aplicarea fertilizanţilor de orice fel (art. 14 din Pro-

gramul de acţiune). 

 

Pentru SMR 1. 1.g) şi GAEC 1, potrivit prevederilor 

art. 21 alin. (2) din Programul de acţiune, până la 

data de 1 septembrie 2022 se păstrează res-

tricţiile de interzicere a aplicării fertilizanţilor 

de orice fel pe o lăţime de 1 m pentru terenurile 

agricole cu panta până la 12% şi 3 m pentru tere-

nurile agricole cu panta peste 12%. 

După această dată, intră în vigoare restricţiile de 

fertilizare de orice fel pentru benzile-tampon 

(fâşii de protecţie) pe o lăţime de 3 m pentru te-

renurile agricole cu panta până la 12% şi de 5 m 

pentru terenurile agricole cu panta peste 12%, 

conform prevederilor art. 14 alin. (3) din Programul 

de acţiune. 

 ANUNT LANSARE SESIUNE DEPUNERE CERERI DE 

PLATA Masura  8 / PNDR 

 

1 martie 2022 – 17 iunie 2022 = Perioada de 

depunere a Cererilor de plată aferente anului 

2022 pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin 

pentru prima împădurire și crearea de suprafețe 

împădurite”, aferentă Măsurii 8 Investiţii în 

dezvoltarea zonelor impădurite şi îmbunătăţirea 

viabilităţii pădurilor‖, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi 

crearea de suprafeţe împădurite‖ din cadrul PNDR 

2014-2020.  

 

  Beneficiarii care au depus cereri de sprijin în 

cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 

4/2019, 5/2020 sau/și 6/2021 pentru accesarea 

Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima 
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împădurire şi crearea desupra feţe împădurite‖, 

aferentă măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea 

zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii 

pădurilor‖, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea 

de suprafeţe împădurite‖din cadrul PNDR 2014-

2020 pot depune cereri de plată  în intervalul 1 

martie 2022 – 17 iunie 2022. 

Cererile de plată pot fi depuse şi după data de 17 

iunie, respectiv până la data de 11 iulie 2022 

(inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare 

zilucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi avut 

dreptul pentru anul de angajament dacă cererea de 

plată ar fi fost depusă până la data de 17 iunie 2022 

(inclusiv). 

 

 Formularele de modificare a cererilor de plată 

pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până 

la data de 4 iulie 2022 (inclusiv).  

Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi 

depuse şi după data de 04 iulie 2022, dar nu mai târziu 

de 11 iulie 2022, cu o reducere de 1% pentru fiecare zi 

lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament 

pentru utilizarea efectivă asupra feţei în cauză dacă 

formularul de modificare ar fi fost depus până la data 

de 04 iulie 2022 (inclusiv). 

 

 Cererile de plată vor fi însoțite de documentele 

specificate în capitolul V–Documente atașate 

cererii de plată din Formularul tip al cererii de 

plată aprobat prin Ordinul MADR 

nr.50/28.02.2022. 

 

Noutati legislative 

 

HG nr.294/2022 pentru aprobarea plafoanelor 

alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în 

sectoarele vegetal şi zootehnic pentru anul de 

cerere 2021.  

ORDIN nr. 37/2022 privind abrogarea alin.(2) al 

art.8 din anexa la OMADR nr. 251/2017 pentru 

aprobarea Sistemului unitar de identificare al 

stupinelor şi stupilor, care prevedea ca‗ (2) 

Apicultorii care achiziţionează/dobândesc/ 

înmulţesc /vând/ pierd familii de albine au 

obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile 

lucrătoare, să comunice OJZ prin fax, poștă sau e-

mail modificările survenite și documentele aferente 

asumate prin semnătură (...)’ 

OMADR nr. 65/18.03.2022 de aprobare a Ghidului 

fermierului privind ecocondiţionalitatea în anul 

2022. 

Ordinul nr. 68/2022 pentru modificarea anexei la 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 

nr. 857/2016 privind aprobarea schemei de ajutor de 

stat "Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de 

suprafeţe împădurite"   

 

Valoarea totală estimată a ajutorului de stat acor-

dată în cadrul schemei, angajată pe durata de 

aplicare a acesteia, este de 21.786.653,33 euro, 

echivalentul a 107.822.147,33 lei, din care con-

tribuţia FEADR 18.060.160 euro, respectiv 

89.379.731,84 lei, iar contribuţia naţională 

3.726.493,33 euro, respectiv 18.442.415,49 lei. 

OMADR nr. 69/22.03.2022 pentru modificarea art. 

21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dez-

voltării rurale nr. 1.002/2016 privind aprobarea 

schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, 

servicii climatice și conservarea pădurilor“. 

 

Ordinul MADR nr.54/03.03.2022 pentru aprobarea 

privind aprobarea Ghidurilor informative pentru 

beneficiarii măsurilor de mediu şi climă din 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 

2020, pentru anul 2022. 

 

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE 

Proiect de ORDIN pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative în sectorul 

vitivinicol  

 

Proiect de ORDIN privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor 

de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea 

de suprafeţe împădurite‖, aferentă Măsurii 8 

„Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi 

îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor‖, submăsura 8.1 

„Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite‖, 

din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare 

Rurală 2014-2020, sesiunea 7/2022, ediţia I, cod 

DPD sv-SFEADRv/M8  

 

PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 

susţinerea activităţii crescătorilor din sectoarele 

bovine, suine şi avicol în contextul crizei 

economice generate de pandemia COVID 19. - 

UPDATE 23.03.2022  
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PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri în 

sectorul agricol şi al industriei alimentare. 

Proiectul de ordonanta de  urgenţă stabilește măsuri privind 

raportarea stocurilor la produsele agricole și alimentare de 

către producătorii agricoli, depozitarii, procesatorii și 

comercianţii care își desfășoară activitatea în domeniul 

agriculturii și al industriei alimentare, de la nivel naţional, 

denumiţi în continuare operatorii din sectorul agricol și al 

industriei alimentare.  

Produsele agricole și alimentare pentru care operatorii din 

sectorul agricol și al industriei alimentare vor avea 

obligaţia furnizării de date statistice de evidenţă a 

stocurilor sunt: a) legume –fructe, b) cereale și produse pe 

bază de cereale, c) seminţe de oleaginoase și produse pe 

bază de oleaginoase, d) leguminoase furajere; e) seminţe 

certificate: cereale, orez, oleaginoase și proteaginoase, f) 

carne și produse din carne, conserve din carne și mixte, g) 

lapte și produse din lapte, h) produse de morărit și 

panificaţie, i) produse prelucrate, procesate, conservate din 

legume-fructe, j) grăsimi și uleiuri, k) apă, inclusiv apă 

minerală naturală, apă de izvor și toate celelalte ape 

îmbuteliate sau ambalate, l) orez, m) plante aromatice, 

sare și condimente, n) ceaiuri, o) zahăr, p) miere, q) 

drojdie.  

Proiect de ordin de modificare a MADR nr. 137/2020 privind 

aprobarea sistemului de sancţiuni aplicabil începând cu anul 

2020 pentru cererile de sprijin/plată, depuse conform 

angajamentelor ce fac obiectul schemei de ajutor de stat 

―Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 

pădurilor‖, aferentă măsurii 15 ―Servicii de silvomediu, 

servicii climatice şi conservarea pădurilor‖, submăsura 15.1 

„Plăţi pentru angajamente de silvomediu‖ din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Propunere de modificare: 

1. Titlul ordinului se modifică şi va avea următorul cuprins: 

ORDIN privind aprobarea sistemului de sancţiuni 

aplicabil pentru cererile de sprijin/plată, depuse 

conform angajamentelor ce fac obiectul schemei de 

ajutor de stat ―Servicii de silvomediu, servicii climatice 

şi conservarea pădurilor‖, aferentă măsurii 15 ―Servicii 

de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 

pădurilor‖, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente 

de silvomediu‖ din cadrul Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020 ‖  

2. Anexa la ordin se modifică şi se înlocuieşte. 
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Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

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

Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276 

e-mail: apia.gorj@apia.org.ro,  

http: www.apiagorj.ro 

CENTRE  LOCALE  

TARGU JIU-Str.Loc. 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 :                                     Traian CRĂC 

Director executiv adj. :                        Mihai VERSIN 

Director executiv adj. :                Constantin NEGREA 

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 

Compartiment Juridic:                             Irina MARINCA 

Manager public:                                     Simona DOBRA 

Sef Centru Local Targu-Jiu  –                     Ilie POPESCU 

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      Ciprian JIANU  

Sef  Centru Local Novaci -                     Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                        Florin MURU 

Sef Centru Local Motru -               Cristian BULMOAGA  

Sef Centru Local Hurezani -                          Ioana IVAN  

Responsabil relatii cu publicul:   

Florentina TOMESCU 

Programul de lucru : luni – vineri: 8.00 – 16.00 

Programul de audiente : 

Marti, 10.00-12.00 – director executiv  

Miercuri,  10.00-12.00 – director executiv adj.  

Joi,  10.00-12.00 – director executiv adj.  

Realizat de:  
Director executiv:         Traian Crăc 
Directori executivi adj.: Mihai Versin,  
                                      Constantin Negrea 
Manager public:             Simona Dobra 

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