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AUGUST SEPTEMBRIE  2022  

 

Plata ajutorului de stat 
în sectorul creșterii 
animalelor  - trim II 
2022 (ameliorare) 

 

 

Sprijin financiar în valoare de 26.046.778 lei 
pentru crescătorii de animale. 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin 
Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, 
efectuează plata ajutorului de stat în sectorul 
creșterii animalelor, solicitat prin cererile de plată 
aferente serviciilor prestate în luna iunie și în 

trimestrul II al anului 2022.  

Suma autorizată la plată este în valoare de 
26.046.778 lei și se acordă de la bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 
pentru solicitanţii care au accesat această formă de 
ajutor de stat, în conformitate cu prevederile Hotărârii 
de Guvern nr.1179/2014 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii 
animalelor. 

 

La nivelul APIA – Centrul judeţean Gorj,  suma 
autorizata la plată este in valoare de 352.520,70 lei,  
aferenta unui numar de 13.331 caprine si 43708 ovine. 

 

 

Finalizare termen vizare 
carnete de rentier agricol 

 

 

31 august 2022 a fost termenul limită pentru vizarea 
carnetelor de rentier agricol. Termenul final de plată 
pentru anul 2021 este de 30 noiembrie 2022. 

Instituită prin Legea 247/2005, cu modificările și 
completările ulterioare, renta viageră agricolă constă 
în suma de bani plătită rentierului agricol care 
înstrăinează sau arendează terenurile agricole 
extravilane aflate în proprietatea sa ori încheie acord 
cu investitorul, avand siguranta unei surse viagere de 
venituri garantate de stat. Cuantumul rentei viagere 
agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an 
pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan 
înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu 
investitorul și echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare 

hectar de teren arendat din extravilan. 

 Renta viageră agricolă încetează la data decesului 
rentierului. În cazul decesului rentierului, renta 
datorată acestuia în anul 2021 poate fi încasată de 
moştenitorii săi, cu condiŃia respectării prevederilor 
art.8 din Legea 247/2005 Titlu XI, și a depunerii la 
oricare Centru judeŃean al APIA, respectiv al 
Municipiului Bucureşti, până la data limită 15.10.2022, 
a cererii de moștenitor însoţită de documentele 
justificative specifice. 

La Centrul judetean Gorj al APIA, in anul 2022,  au fost 
vizate 30 de carnete de rentier agricol pentru o 
suprafata de 125,7241 ha, din care o  suprafata 
arendata de 32,47 ha, respectiv o suprafata vanduta de 
82,2721 ha si o sumă cuvenită de 9843,71 euro, 
respectiv 48.434,98 lei. 

 

 

Acordarea plăţilor în 
avans—Campania 2022 

 

 

 

Începând cu data de 16 octombrie 2022, APIA va 
demara Campania de plată în avans pentru fermierii 
care au depus Cereri unice de plată în anul 2022.  

 

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1352 din 3 

august 2022 de derogare, pentru anul 2022, de la 

articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul 

avansurilor pentru plăţile directe și pentru măsurile 

de dezvoltare rurală legate de suprafaţă și de 

animale, statele membre pot plăti avansuri de până la 
70 % în cazul plăţilor directe indicate în anexa I la 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și de până la 85 % în 
cazul sprijinului acordat în cadrul dezvoltării rurale 
menţionat la articolul 67 alineatul (2) din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

Precizăm că plăŃile pentru schemele finanţate din 
FEGA (Fondul European de Garantare Agricolă) se fac 
în lei, la cursul de schimb valutar stabilit de Banca 
Centrală Europeană în data de 30.09.2022 şi publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

PlăŃile pentru schemele finanţate din FEADR (Fondul 
European Agricol de Dezvoltare Rurală) se fac în lei, la 
cursul de schimb valutar de 4,9490 lei/euro, stabilit de 
Banca Centrală Europeană în data de 01.01.2022.  



 

ELIBERARE 
ADEVERINTE APIA 

 (sector vegetal si 
zootehnic, creditul de 

trei ori subventia) 

 
Adeverinţele sunt eliberate în baza convenţiilor 
încheiate de APIA cu instituţii bancare și 
nebancare și 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 și non-bancare care au încheiat convenţii cu 
APIA. 

La solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează 
o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus 
Cererea unică de plată pentru anul 2022, 
solicitând sprijin pentru: 

 

1. sector vegetal— 

⇒ schemele de plăţi directe (schema de plată 

unică pe suprafaŃă (SAPS), plata redistributivă, 
plata pentru practici agricole benefice pentru 
climă şi mediu)  

⇒ pentru măsurile de mediu şi climă (Măsura 10 – 

agromediu și climă, Măsura 11 – agricultură 
ecologică, Măsura 13 plăţi pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale). 

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 și înregistrată în IACS, după 
caz, asupra cererii beneficiarului referitor la 
eligibilitatea schemelor de plată care fac 
obiectul convenţiei  

− 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 (la nivelul de plata in avans) . 

2.  pentru sector zootehnic— 

⇒ ajutoarele naţionale tranzitorii  

⇒ și/sau sprijinul cuplat în sectorul zootehnic. 

In acest caz, prin adeverinţa eliberată de APIA, la 
data emiterii acesteia, se confirmă:  

− numărul de animale determinate în urma 

efectuării unui prim control administrativ  

− că fermierul nu face obiectul excluderilor de la 

plată pentru schemele din sectorul zootehnic,  
îndeplinind condiţiile generale pentru acordarea 
sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia 
în vigoare. 

Cuantumurile înscrise în convenţii sunt următoarele: 

⇒Ajutorul Naţional Tranzitoriu în sectorul lapte - 

schema decuplată de producţie, specia bovine, în 
sectorul lapte (ANTZ 7 - L) – 61,25 lei/ tonă; 

⇒Ajutorul Naţional Tranzitoriu în sectorul carne - 

schema decuplată de producţie, specia bovine, în 
sectorul carne (ANTZ 8-C) -  213,20 lei/cap;   

⇒Ajutorul Naţional Tranzitoriu speciile ovine/

caprine - schema cuplată de producţie,  (ANTZ 9) – 
15,21 lei/cap; 

⇒Sprijin cuplat categoria bivoliŃe de lapte – 510,10 

lei/tonă; 

⇒Sprijin cuplat categoria taurine din rase de carne  

- 824,60 lei/cap; 

⇒Sprijin cuplat categoria vaci de lapte – 1159,00 

lei/tonă; 

⇒Sprijin cuplat viermi de mătase – 289,40 lei/kg 

gogoși; 

⇒Sprijin cuplat categoria ovine / caprine – 54,61 

lei/cap. 

*** 

Conform prevederilor Convenţiilor, dobânda aferentă 
contractului de finanţare pentru beneficiarii 
sprijinului acordat de APIA  este de RON-ROBOR 6M 
+ maxim 2%. 

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. 
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În ce privește comisioanele practicate de 
instituţiile finanţatoare, APIA atrage atenţia 
fermierilor care doresc să acceseze credite pentru 
finanţarea capitalului de lucru în vederea 
desfășurării activităţilor curente, să analizeze cu 
atenţie sporită soluţiile de finanţare propuse de 
instituţiile financiar-bancare și nebancare în ceea 
ce privește costul acestora, astfel încât să aleagă 
modalităţile de finanţare care răspund cel mai 
bine necesităţilor proprii. 

Toate convenţiile încheiate între APIA, instituţiile 
bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi 
postate pe site-ul instituţiei, la adresa: 
www.apia.org.ro, în secţiunea Convenţii, Acorduri, 
Protocoale.  
 

 

 

 

 

Adeverinte APIA in vederea obtinerii creditelor „DE 
TREI ORI SUBVENTIA”. 

 

În baza OUG 43/2013, Fondul de Garantare a 
Creditului Rural (FGCR) poate acorda garantii in 
favoarea institutiilor finantatoare cu care are 
incheiate Conventii de lucru, pentru garantarea 
creditelor ”DE TREI ORI SUBVENTIA” pe care acestea 
le acorda pentru finantarea activitatii curente / 
capitalului de lucru in agricultura, in baza 
adeverintelor emise de APIA. 

Produsul de garantare este destinat beneficiarilor 
schemelor de sprijin implementate de APIA “SAPS”, 
pentru facilitarea accesului la finantarea capitalului 
de lucru in agricultura pe baza adeverintei APIA 
pentru suprafetele detinute/exploatate de 
beneficiari, in condiţiile în care acestia nu detin 
suficiente garantii pentru acoperirea integrală a 
creditului şi a dobânzii aferente. 

Creditul ”DE TREI ORI SUBVENTIA” este acordat 
fermierilor de către institutiile finantatoare pe baza 
adeverintei eliberata de APIA pentru subventia 
acordata pentru suprafetele detinute/exploatate 
de beneficiari. 

 

 

CLARIFICĂRI importante pentru beneficiarii de  

MICROGRANTURI   în domeniul alimentar 

 

APIA aduce următoarele clarificări beneficiarilor Măsurii 
M1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar: 

1. Beneficiarii Măsurii 1 – ”Microgranturi în domeniul 
alimentar”, implementată de Agenţia de Plăţi și 
Intervenţie pentru Agricultură (APIA), NU sunt 
obligaţi să publice anunŃuri de presă. 

Având în vedere că Măsura 1,,Microgranturi în dome-
niul alimentar" este un sprijin care se acordă sub 
formă de sumă forfetară, alocat din fonduri externe 
nerambursabile, cofinanŃat din bugetul de stat, pe 
bază de contract de acordare a ajutorului, obligaţiile 
beneficiarului prevăzute în capitolul 10 – Informare 
și publicitate, punctul 10.4 din Ghidul solicitantului 
pentru măsura “Microgranturi în domeniul agroali-
mentar” NU se aplică în acest caz. 

Mai multe detalii găsiţi aici: 

 https://apia.org.ro/noutate/clarificare-masura-1-
microgranturi-in-domeniul-agroalimentar/ . 

 
2. Având în vedere prevederile art. 9, litera g) din OUG 

61/2022 potrivit căruia “beneficiarul ajutorului de 
stat depune un raport de progres privind cheltuieli-
le efectuate, împreună cu documentele justificative 
care au stat la baza efectuării cheltuielilor, în plat-
forma IMM Recover, în termen de 90 de zile de la 
data la care disponibilul a fost transferat în contul 
bancar al acestuia. Nedepunerea raportului de pro-
gres în termenul solicitat sau depunerea acestuia cu 
informaŃii lipsă ori necompletarea acestuia cu infor-
maŃii/documente solicitate dă dreptul AM-POC/
MADR/APIA să iniŃieze demersurile legale pentru re-
cuperarea sprijinului financiar acordat sub formă de 
microgrant, …}”, 

Toate documentele justificative care au stat la ba-
za efectuării cheltuielilor și care urmează a fi în-
cărcate în IMM Recover de către aplicanţii eligibili ai 
Măsurii M1, vor purta sintagma „decontat din micro-
grant”, asumată prin semnătură beneficiarului 
(facturi/ordine de plată/extras de cont/etc.) 
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Conform Ghidului solicitantului, cheltuielile cu 
achiziţiile de terenuri, terenuri construite, imobile, 
mijloace de transport, rate și/sau rambursări la cre-
dite/linii de credite/leasing, dobânzi aferente aces-
tora, garanţiile de orice fel precum și TVA-ul deducti-
bil, nu sunt considerate cheltuieli eligibile prin 
Măsura 1 – Microgranturi în domeniul agroalimentar. 

Reamintim lista cheltuieilor eligibile angajate după 
data de 1 februarie 2020: 

a) cheltuieli privind stocurile de materii prime, mate-
riale, mărfuri, precum şi alte categorii de stocuri 
necesare activităŃii curente/operaŃionale desfăşura-
te de beneficiari; 

b) datorii curente şi restante faŃă de furnizorii curenŃi, 
inclusiv faŃă de furnizorii de utilităŃi, potrivit 
contractelor încheiate; 

c) cheltuieli privind chiria pe bază de contract încheiat 
şi/sau cheltuieli privind arenda sau redevenŃa pe 
bază de contract de arendă sau contract de conce-
siune aferente terenurilor agricole; 

d) cheltuieli privind achiziŃia de servicii necesare acti-
vităŃii curente/operaŃionale, cu excepŃia serviciilor 
de consultanŃă; 

e) cheltuieli privind achiziŃia de obiecte de inventar, 
inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor 
fixe necesare reluării activităŃii curente/
operaŃionale; 

f) cheltuieli privind achiziŃia de echipamente, utilaje, 
instalaŃii şi tehnologii necesare reluării activităŃii 
curente/operaŃionale; 

g) cheltuieli privind plata datoriilor către bugetul 
statului şi bugetele locale. 

ATENŢIE! Cheltuielile efectuate din micrograntruri 
trebuie să fie în legătură cuactivităŃile/subactivităŃile 
codului CAEN pentru care s-a solicitat finanŃare. 

 
Ajutoare excepţionale  pentru 

producătorii agricoli din sectorul 
vegetal  

 În perioada  19 august - 2 septembrie 2022 inclusiv,  
APIA a primit  cereri de solicitare a ajutorului 
excepţional acordat producătorilor agricoli din 
sectorul vegetal, în conformitate cu Hotărârea nr. 

1032/18.08.2022 privind acordarea unor ajutoare 
excepţionale producătorilor agricoli din sectorul 
vegetal, publicată în Monitorul Oficial nr. 817/2022. 

Această schemă de susţinere financiară are ca obiectiv 
asigurarea unui grant financiar producătorilor agricoli 
din sectorul vegetal, pentru susţinerea unor cheltuieli 
angajate în perioada 24 februarie - 12 august 2022, cu 
achiziţia de resurse materiale, respectiv de produse 
fertilizante și/sau produse de protecţie a plantelor 
și/sau motorină, necesare în anul 2022 pe suprafeţele 
cu plantaţii pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi 
și/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, 
care utilizează eficient resursele, gestionează nutrienţii 
și aplică metode de producţie favorabile mediului și 
climei prin activitatea agricolă de întreţinere a 
plantaţiilor pe care o desfășoară. 

Cererile s-au depus / transmis  (prin 
fax/poştă/eletronic) la Centrele APIA unde au depus 
Cererea unică de plată 2022.   

Până la data de 02.09.2022, inclusiv, la Centrul jude-
tean Gorj al APIA, situaţia depunerii este urmatoarea: 

⇒ Nr. cereri depuse = 1183 cereri, 

⇒ Suma solicitata = 579.267 lei 

⇒ Suprafata = 662 hectare, din care: 

⇒ plantaţii pomicole = 455 ha (de ex. pruni = 

266,65 ha,  meri 33.5 ha, etc.), 

⇒ plantatii viticole =  135 ha, 

⇒ arbuști fructiferi  = 72 ha. 

Beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii de eligibilitate: 

a) să solicite ajutorul excepţional prin depunerea cererii 
la centru APIA la care este arondat; 

b) să fie înregistraţi în evidenţele APIA cu cererea unică 
de plată 2022 cu suprafeţe declarate de teren cu 
plantaţii pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi 
și/sau cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, 
prevăzute la codurile menţionate în anexa nr.1; 
suprafeţele declarate se încadrează în intervalul de la 
minim 0,1 ha inclusiv, până la maxim 200 ha inclusiv 
chiar dacă suprafeţele declarate în cererea unică 2022 
sunt mai mari de 200 ha;  

c) să achiziţioneze resurse materiale pe bază de docu-
mente justificative, precum documente fiscale respec-
tiv factura, bon fiscal, din care să rezulte datele de 
identificare ale solicitantului respectiv nume și prenu-
me/denumire, în perioada 24 februarie-12 august 2022; 
d) să menţină suprafaţa aferentă culturilor pentru care 
beneficiază de ajutor excepţional, în anul de cerere 
2023. 
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Grantul financiar unitar este în cuantum de 875 
lei/ha, echivalentul sumei de 176,80 euro/ha, 
stabilit la rata de schimb de 4,9489 lei pentru 1 
euro în conformitate cu  
prevederile alin. (6) al art.1 din 
Regulamentul delegat (UE) 
2022/467. 
Suma care se acordă beneficiarilor este obţinută 
prin înmulţirea grantului financiar unitar, exprimat 
în lei/hectar, cu suprafaţa declarată cu plantaţii 
pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau 
cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, 
din cererea unică de plată 2022, exprimată în 
hectare și nu poate depăși valoarea maximă de 
175.000 lei/ beneficiar. 
În cazul în care suma de plată calculată prin 
înmulţirea grantului financiar unitar, exprimat în 
lei/hectar, cu suprafaţa declarată cu plantaţii 
pomicole pe rod și/sau cu arbuști fructiferi și/sau 
cu plantaţii viticole pe rod cu struguri pentru vin, 
din cererea unică de plată 2022, exprimată în 
hectare este mai mare decât valoarea totală a 
documentelor justificative depuse pentru resursele 
materiale achiziţionate, atunci se aprobă suma 
reprezentând valoarea totală a documentelor 
justificative. În cazul în care sumă calculată este 
mai mică decât valoarea totală a documentelor 
justificative depuse pentru resursele materiale 
achiziţionate, atunci se aprobă această sumă 
calculată. 
Resursele financiare totale necesare 
implementării schemei de ajutor sunt de 
126.150,673 mii lei, echivalentul sumei de 
25.490,649 mii euro, care se asigură astfel: 
a) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 
12.745,3245 mii euro, finanţare externă 
nerambursabilă; 
b) 63.075,3364 mii lei, echivalentul sumei de 
12.745,3245 mii euro, de la bugetul de stat, în 
limita prevederilor bugetare aprobate pe anul 2022 
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale cu 
această destinaŃie. În situaŃia în care sumele 
centralizate depăşesc resursele financiare aprobate 
cu această destinaŃie, valoarea ajutorului 
excepţional se reduce proporŃional pentru toŃi 
beneficiarii. 
 
 
 

Ajutoare excepţionale  
pentru crescătorii de animale 
din sectoarele suin și avicol 

 
 

În perioada 27 august – 15 septembrie 2022, APIA 
primește cereri de solicitare a ajutorului 
excepţional pentru susţinerea următoarelor 
activităţi: 
− creșterea și/sau îngrășare și/sau reproducţia 

suinelor; 
− creșterea și/sau reproducţia și/sau incubaţia 

păsărilor. 

Scopul - acordarea de ajutoare excepţionale, 
producătorilor agricoli, crescători de animale, din 
sectoarele suin și avicol, pentru susţinerea unor 
cheltuieli angajate în perioada 24 februarie  - 31 
iulie 2022, necesare activităţilor de creștere și/sau 
reproducţie a suinelor, respectiv de creștere și/sau 
reproducţie și/sau incubaţie a păsărilor, în vederea 
realizării obiectivelor de utilizare eficientă a 
resurselor, gestionarea nutrienţilor și aplicarea 
unor metode de producţie favorabile mediului și 
climei, pentru susţinerea activităţii de creștere în 
anul 2022, prin compensarea pierderilor generate 
de creșterea preţurilor la furaje, energie electrică 
și gaze naturale. 

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale APIA 
pe raza cărora potenţialii beneficiari au sediul 
social sau unde au depus cerere de solicitare 
pentru Măsura 14 - Bunăstarea animalelor. 
Formularul de cerere și documentele justificate 
ce însoţesc cererea, precum și Ghidul 
solicitantului se vor regăsi pe site-ul APIA 
www.apia.org.ro. 

Documentele depuse/transmise în copie de către 
beneficiar, vor purta sintagma “conform cu origina-

lul”, vor fi datate și însușite prin semnătură de 
către beneficiar. 

Beneficiarii sunt producătorii agricoli, crescători 
de suine sau păsări, persoane fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale constituite potrivit OrdonanŃei de urgenŃă 
a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităŃilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi 
completările ulterioare, și/sau persoane juridice, 
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care deţin exploataŃii autorizate sanitar veterinar 
până la data de 24 februarie 2022. 
Condiţiile de eligibilitate: 
a) să fie înregistraŃi în registrul unic de identificare, 
denumit în continuare RUI şi să deŃină cod unic de 
înregistrare atribuit de către APIA; 
b) să deţină exploataţie cu cod ANSVSA, autorizată 
sanitar – verterinar; 

c) să desfășoare activitate de creștere și/sau îngrășare 
și/sau reproducţie a suinelor, respectiv de creștere 
și/sau reproducţie și/sau incubaţie a păsărilor, în 
perioada 24 februarie 2022 – 31 iulie 2022, cu condiţia 
menţinerii activităţii până la data de 31 decembrie 
2022; 
d) ajutorul de adaptare excepţional se acordă pentru 
capacitatea de producţie în condiţii minime de 
bunăstare deţinută de beneficiar, echivalent UVM, în 
funcţie de categoriile de suine/păsări, cu scopul de a 
menţine exploataţia în bune condiţii tehnologice. 

Plata ajutoarelor excepţionale se efectuează până la 
data de 30 septembrie 2022.  

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă be-
neficiarilor din sectorul suin pe capacitatea de 
producţie deţinută este de: 

a) 200 euro/UVM pentru capacitatea de producţie 
animale de reproducţie (scroafe și/sau scrofiţe monta-
te); 

b) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie 
suine la îngrășat. 

Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare 
beneficiar se calculează în funcţie de capacitatea de 
producŃie în condiţii minime de bunăstare deŃinută, 
echivalent UVM, până la concurenŃa plafonului echiva-
lent în lei a 150.000 euro. 

Cuantumul ajutorului excepţional care se acordă be-
neficiarilor din sectorul avicol pe capacitatea de 
producţie deţinută este de: 

a) 50 euro/UVM pentru capacitatea de producţie 
găini reproducţie rase grele și/sau tineret de 
reproducţie, găini ouătoare și/sau tineret de înlocuire; 

b) 20 euro/UVM pentru capacitatea de producţie 
pui de carne, pui de curcă, precum și pui de găină 
eclozionaţi și/sau pui de curcă eclozionaţi pe serie. 

 
Valoarea totală ce poate fi acordată pentru fiecare 
beneficiar se calculează în funcţie de capacitatea de 
producŃie în condiţii minime de bunăstare deŃinută, 
echivalent UVM, până la concurenŃa plafonului echiva-
lent în lei a 100.000 euro. 

În situaŃia în care sumele centralizate depăşesc resur-
sele financiare aprobate cu această destinaŃie, valoa-
rea ajutorului excepţional se reduce proporŃional pen-
tru toŃi beneficiarii. 
Totodată, în cazul în care din resursele financiare alo-

cate rămâne o sumă nedistribuită/neutilizată, aceasta 
se redistribuie procentual celorlalţi beneficiari cu res-
pectarea sumei maxime de 150.000/100.000 euro per 
beneficiar, în funcţie de specii.  

 
Noutati legislative 

 

 

 

 

⇒Hotărârea nr. 1053/2022 privind acordarea unor 

ajutoare excepŃionale producătorilor agricoli, 
crescători din sectoarele suin şi avicol - Guvernul 
României—descris la pg.6 

⇒Hotărârea nr. 1032/2022 privind acordarea unor 

ajutoare excepŃionale producătorilor agricoli din 
sectorul vegetal - Guvernul României—descris la 
pg.5 

⇒Hotărârea nr. 1074/2022 pentru modificarea art. 

10 alin. (12) şi (9) din Hotărârea Guvernului nr. 
1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor 
de stat pentru reducerea accizei la motorina 
utilizată în agricultură — se aproba plafonul pentru 

anul 2022. 

* Pentru anul 2022, valoarea totală a schemei de 

ajutor de stat este de 817.000,00 mii lei care se 

acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale  

 

⇒OMADR nr. 247/2022 privind aplicarea unor 

prevederi ale OMADR nr. 45/2021 pentru aprobarea 
criteriilor de eligibilitate, condiŃiilor specifice şi a 
modului de implementare a schemelor de plăŃi 
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) 
din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 11/2021 
pentru aprobarea schemelor de plăŃi şi a unor 
instrumente de garantare care se aplică în 
agricultură în anii 2021 şi 2022  

⇒ Pentru anul 2022, prin excepŃie de la termenele 

prevăzute la art. 73 lit. c), art. 74, art. 79 alin. 

(1) lit. f) şi alin. (2), art. 80 lit. b) pct. (III) şi art. 

81 din Ordinul ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 45/2021 (...), se aprobă 

reducerea obligaŃiei de reŃinere a bovinelor la 
100 de zile de la data-limită de depunere fără 

penalizări a cererilor unice de plată.  
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Proiecte de acte 
normative 

 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate 
schemelor de sprijin cuplat în sectorul 
zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului 
acestora, pentru anul de cerere 2022. 

Art. 1.(1) Se aprobă plafonul de 185.483.841 euro, 
care se acordă crescătorilor de animale pentru anul 
de cerere 2022, pentru schemele de sprijin cuplat în 
sectorul zootehnic, repartizat astfel: 

a) 1.680.000 euro, pentru specia bovine, categoria 
bivoliŃe de lapte; 
b) 13.125.000 euro, pentru specia bovine, categoria 
taurine din rase de carne; 
c) 99.324.810 euro, pentru specia bovine, categoria 
vaci de lapte; 
d) 71.300.000 euro, pentru speciile ovine/caprine; 
e) 54.000 euro, pentru specia viermi de mătase. 
 (2) Cuantumul sprijinului per unitate pentru 
schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic se 
calculează de către Agenţia de Plăţi și Intervenţie 
pentru Agricultură prin raportarea plafoanelor 
prevăzute la alin.(1) la efectivul de animale 
eligibile, respectiv la kilogramele de gogoşi crude de 
mătase eligibile. 

HOTĂRÂRE privind modificarea art. 8 din Hotărârea 
Guvernului nr.148/2022 pentru aprobarea 
Programului de susţinere a producţiei de legume în 
spaţii protejate pentru anul 2022 - UPDATE 
23.08.2022 

Propuneri de modificari: 

 1. La articolul 10, după alineatul (1) se introduce un 
nou alineat, alin.(1¹), cu următorul cuprins: ,, (1¹) - 
Prin excepţie de la prevederile alin.(1), beneficiarii 
prevăzuţ la art.4 alin. (2) pot solicita ajutorul de 
minimis la DAJ pentru al doilea ciclu de producţie și 
în perioada 5 septembrie -10 septembrie 2022 
inclusiv.” 

HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2022 a 
cuantumului per hectar al plăŃii unice pe suprafaŃă, 
al plăŃii redistributive şi a intervalelor de suprafaŃă 
pentru care se acordă aceasta, al plăŃii pentru 
practici agricole benefice pentru climă şi mediu și al 
plăŃii pentru tinerii fermieri  

 

Se aprobă cuantumul per hectar al plăŃilor directe 
pe suprafaŃă care se acordă pentru anul de cerere 
2022, prevăzute în anexa care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

ORDIN privind completarea Anexei la OMADR nr. 
406/2017 pentru aprobarea Normelor privind 
recunoașterea organizaţiilor de producători  și a 
altor forme asociative din sectorul fructelor și 
legumelor și modul de accesare a sprijinului 
financiar de CATRE ACESTEA. 

Anexa la OMADR  nr. 406/2017 pentru aprobarea 
normelor privind recunoaşterea organizaŃiilor de 
producători şi a altor forme asociative din sectorul 
fructelor şi legumelor şi modul de accesare a 
sprijinului financiar de către acestea,  se 
completează după cum urmează: 

2 După articolul 21 se introduc două noi articole, 
articolul 211 și articolul 212, cu următorul cuprins:  

„Art. 211 (1) În conformitate cu prevederile art. 5 
alin. (6) din Regulamentul (UE) 2021/2117 al 
Parlamentului și al Consiliului de modificare a 
Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a 
unei organizări comune a pieţelor produselor 
agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 
privind sistemele din domeniul calităţii produselor 
agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 
251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, 
etichetarea și protejarea indicaţiilor geografice ale 
produselor vitivinicole aromatizate și a 
Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile 
specifice din domeniul agriculturii în favoarea 
regiunilor ultraperiferice ale Uniunii, organizaţiile 
de producători recunoscute sau asociaţiile acestora, 
ce derulează un program operaţional, care a fost 
aprobat de autoritatea competentă pentru o durată 
care depășește data de 31 decembrie 2022, depun la 
APIA, până la data de 15 septembrie 2022, o cerere 
prin care solicită ca programul operational aprobat: 
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 a) să fie modificat pentru a respecta cerinţele 
Regulamentului (UE) 2021/2115 sau 
 b) să fie înlocuit cu un nou program operaţional aprobat în 
temeiul Regulamentului (UE) 2021/2115 sau  
c) să se deruleze în continuare până la sfârșitul său în 
condiţiile aplicabile în temeiul Regulamentului (UE) nr. 
1308/2013. 

 (2) În cazul în care organizaţiile de producători recunoscute 
sau asociaţiile acestora, care derulează un program 
operational, nu prezintă cererea prevăzută la alin. (1) până la 
data de 15 septembrie 2022, Programele operaţionale care au 
fost aprobate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 se 
încheie la 31 decembrie 2022.  

Art. 212 (1) Programele operaţionale prevăzute la art. 211 alin. 
(1) lit. a) și b) se supun prevederilor Capitolului III, Secţiunea 1 
și Secţiunea 2, aplicabile sectorului fructe și legume, din 
Regulamentul nr. 2115/2021 de stabilire a normelor privind 
sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi 
elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole 
comune (planurile strategice PAC) şi finanŃate de Fondul 
european de garantare agricolă (FEGA) şi de Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 şi (UE) nr. 1307/2013. (2) 
Organizaţiile de producători recunoscute sau asociaţiile 
acestora, care depun un program operational nou, se supun 
acelorași prevederi menţionate la alin. (1).” 

 ORDIN privind modificarea și completarea Anexei nr. 1 la 
Ordinul nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea 
normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 
17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării 
terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale 
ce deţin în administrare terenuri proprietate publică și privată 
a statului cu destinaţie agricolă și înfiinţarea Agenţiei 
Domeniilor Statului 

Proiectul de modificare vizează aspecte privind: 

⇒ definirea preemptorilor de rang I și II,  

⇒ mărimea suprafeţelor terenurilor ce fac obiectul vânzării,  

⇒ documente necesare; 
⇒  termene și proceduri ce trebuie respectate în cadrul 

procesului de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole; 
⇒ aspecte privind exercitarea dreptului de preemptiune; 

⇒ modele de formulare procedurale. 

Proiectul integral al actului normativ poate fi consultat in 
transparenta decizionala pe:https://www.madr.ro/transparenta.html 
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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 
Director executiv adj. Mihai Versin,  
Director executiv adj. 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 


