
 

 

 

Activitatea APIA Gorj în lunile  februarie—martie 2018 
 

Campania de informare a fermierilor privind depunerea Cererii 

Unice de Plată—pg 2-3 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a 

demarat Campania de informare a fermierilor privind depunerea 

Cererii Unice de Plată, aferentă anului 2018, sub sloganul :  

 

“Drumul către o agricultură performantă trece pe la APIA. 

Depune Cererea Unică de Plată și în 2018!” 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Cererile Unice de 

Plată se depun la Centrele judeţene/locale APIA şi al Centrul 

Municipiului Bucureşti, în perioada 01 martie – 15 mai 2018. 

 

APIA Gorj invita fermierii pentru depunerea cererii unice de plata  - 

Campania 2018, conform programarii institutiei.  Documente nece-

sare. pg 3-6 

Stimati fermieri, vă rugăm să vă prezentaţi pentru depunerea cererii unice 

de plată 2018  la Centrul judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură - A.P.I.A., la angajatul APIA la care aţi fost repartizat 

prin invitatia pe care ati primit-o sau o veti primi in perioada urmatoare! 

Atenţie! Perioada de depunere este  1 martie  -  15 mai 2018 

 

Modificari legislative privind cererea unica de plata 2018—pg. 6-12 

Ca urmare a modificărilor apărute în legislația europeană, prin Regula-

mentul delegat (UE)  nr. 1155/2017 al Comisiei și Regulamentul (UE)  nr. 2393/2017 al Parlamentului European și al 

Consiliului, a fost actualizată legislația națională care prin noile reglementări simplifică și flexibilizează anumite 

condiţii de eligibilitate referitoare la practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, la accesul tinerilor fermieri la 

plata specifică și la aplicarea schemei de sprijin cuplat, iar definiția hectarului eligibil se modifică pentru a veni în 

sprijinul fermierilor care trebuie să beneficieze de aceste noi prevederi.  

 

01.03.2018-31.08.2018  - vizarea carnetelor de rentier agricol—pg.12 

 APIA GORJ informează că, în perioada 01 martie - 31 august (în zilele lucrătoare), rentierii agricoli trebuie să se 

prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului 

Bucureşti, pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, a carnetelor de rentier agricol.  

 

Noutati legislative: pag 13 

Ordinul nr. 38/2018 privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți; 

Ordinul nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018.  

Ordonanța de urgență nr. 4/2018 privind modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru 

aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020  

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj 
Nr.2, Februarie 2018 
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Campania de informare a fermierilor privind depunerea 

Cererii Unice de Plată 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 

informează că a demarat Campania de informare a fermierilor 

privind depunerea Cererii Unice de Plată, aferentă anului 2018, 

sub sloganul :  

 

“Drumul către o agricultură performantă trece pe la APIA. 

Depune Cererea Unică de Plată și în 2018!” 

 

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, Cererile 

Unice de Plată se depun la Centrele judeţene/locale APIA şi al 

Centrul Municipiului Bucureşti, în perioada 01 martie – 15 mai 

2018. 

 

România, în calitate de stat membru al 

Uniunii Europene, beneficiază de 

fonduri europene, prin aplicarea 

schemelor de plăţi/măsurilor de 

sprijin/ajutoarelor, ca mecanisme de 

susţinere a producătorilor agricoli, 

respectiv:  

- schema de plată unică pe suprafaţă 

(SAPS), plata redistributivă, plata 

pentru practici agricole benefice 

pentru climă şi mediu, plata pentru 

tinerii fermieri, schema de sprijin 

cuplat în sectorul vegetal și zootehnic, 

schema simplificată pentru micii 

fermieri, ajutoarele naţionale 

tranzitorii (ANT) care se acordă în 

sectorul vegetal şi zootehnic. 

- măsurile compensatorii de dezvoltare 

rurală: Măsura 10 - Agro-mediu şi 

climă, Măsura 11 - Agricultura 

ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru 

zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau alte 

constrângeri specifice (PNDR 2014-

2020). 

În Campania 2018, completarea declaraţiei de suprafaţă se 

realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la adresa: 

http://lpis.apia.org.ro/. Finalizarea şi închiderea cererii unice de 

plată în IPA-Online se face în prezenţa funcţionarului APIA 

responsabil cu primirea cererii unice de plată, după verificarea 

acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi 

corectarea eventualelor probleme semnalate de către sistemul 

informatic.  

Același principiu se aplică și pentru fermierii, crescători de 

animale, care vor completa Cererea unică de plată – declarație 

sector zootehnic, împreună cu funcționarul APIA, în aplicația 

dedicată sectorului zootehnic. 

Fermierii vor depune la APIA o singură Cerere Unică de 

Plată, chiar dacă aceştia deţin suprafeţe de teren în diferite 

localităţi sau judeţe! 

Cererile se depun la Centrele 

județene APIA în cazul fermierilor care solicită o suprafaţă mai 

mare de 50 hectare teren agricol şi la centrele locale în cazul 

fermierilor care solicită o suprafaţă mai mică sau egală cu 50 

hectare teren agricol. 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2015, cu modificările 

şi completările ulterioare, prevede la art.7: „ (1) Beneficiarii 

plăţilor prevăzute la art. 1 alin. (2) şi la art. 33 alin. (2) lit. b) şi c) 

sunt fermierii activi persoane fizice şi/sau persoane juridice care 

desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai 

suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători  de animale, 

potrivit prevederilor legislaţiei în vigoare..(…)” n) 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 dispoziția lor sau o copie a 

anexei nr. 24 de la starea civilă a 

unităților administrativ-teritoriale, 

dacă este cazul.” 

Documentele care fac dovada că 

terenul agricol se află la dispoziţia 

fermierului trebuie să fie încheiate 

înaintea depunerii cererii unice de 

plată şi trebuie 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.  

Arendatorul, concedentul, 

locatorul şi/sau comodantul nu 

beneficiază de plăţi pentru 

terenul/animalele arendat(e), 

concesionat(e) închiriat(e) și/sau 

împrumutate spre folosință.  

Fermierii care beneficiază de 

rentă viageră pentru suprafeţele 

arendate/înstrăinate conform Legii 

nr. 247/2005 privind reforma în 

domeniile proprietăţii şi justiţiei, cu 

modificările şi completările ulterioare, nu beneficiază de plata 

pentru terenul arendat/înstrăinat. 

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de 

plată/ajutoarelor naţionale fermierii trebuie să depună anual, la 

APIA, Cererea Unică de Plată şi să îndeplinească condiţiile de 

eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale în vigoare. 

În cazul Măsurilor 10 şi 11, fermierii trebuie să respecte şi 

cerinţele specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază 

conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Informații privind zonele eligibile pentru Măsura 10, Măsura 11 și 

Măsura 13 se regăsesc în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare și la Centrele 

județene/locale APIA. 

Precizăm că sunt eligibile la plată exploataţiile cu suprafaţa de cel 
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puţin 1 (un) hectar, formate din parcele agricole cu suprafaţa de 

cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de 

hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau al 

arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie 

de cel puţin 0,1 hectare și/sau, după caz, să dețină un număr 

minim de animale. Pentru legumele cultivate în sere și solarii, 

suprafața minimă a exploatației trebuie să fie de de 0,3 ha, iar 

suprafața minimă a parcelelor de 0,03 ha, conform art.8 alin.(1) 

lit.c) din OUG nr.3/2015 cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Pentru a beneficia de subvenţii, solicitanţii (indiferent că sunt 

persoane fizice sau juridice) trebuie să prezinte adeverinţa 

eliberată de către unităţile administrativ-teritoriale, conform 

înscrierilor din registrul agricol.  

La depunerea cererii unice de plată fermierul trebuie să prezinte 

toate documentele necesare care dovedesc utilizarea legală a 

terenului agricol, inclusiv a terenurilor care conțin zone de 

interes ecologic, precum și a animalelor. Facem precizarea că 

aceste documente trebuie să fie încheiate înaintea depunerii 

Cererii Unice de Plată și trebuie să fie valabile la data 

depunerii cererii.  

Terenurile care nu fac parte din circuitul agricol pentru 

întregul an de cerere nu sunt eligibile la plată. 

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi naţionale, orice 

fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de plată/măsurile 

de sprijin/ajutor aferente Campaniei 2018, trebuie să respecte 

normele de ecocondiționalitate, care cuprind Bunele Condiţii 

Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de 

Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe toate parcelele 

agricole din cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor.  

Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme de 

plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărțile și listele cu UAT 

eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală,  pot fi consultate 

la centrele județene/locale ale APIA și pe site-urile 

www.apia.org.ro, www.madr.ro și www.pndr.ro.  

Pentru a utiliza eficient timpul pe care APIA l-a rezervat pentru 

primirea Cererilor în Campania 2018, rugăm fermierii să se 

prezinte la data și ora la care sunt programați conform 

INVITAȚIEI primite. 

Informaţii relevante se regăsesc postate pe site-ul APIA 

www.apia.org.ro şi în ghidurile adresate fermierilor care 

solicită plăţi pe suprafaţă de la sediile Centrelor Judeţene şi 

Locale ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

din fiecare judeţ.  

Pe site-ul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la 

secţiunea Dezvoltare Rurală, puteţi accesa şi informaţiile 

privind Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 

– 2020. 

Materialele de informare referitoare la Campania de primire a 

Cererilor Unice de Plată în anul 2018 sunt disponibile pe 

pagina de început a site-ul APIA: www.apia.org.ro . 

 

La nivelul APIA Gorj, prima etapa a Campaniei de 

informare este  finalizata in  toate cele 70 de localitati ale 

judetului. 

 

 

 

                          INVITATIE FERMIERI 

depunere cerere unica de plata  

 

Atenţie! Perioada de depunere este  1 martie  -  15 mai 2018 

Stimati fermieri, vă rugăm să vă prezentaţi pentru 

depunerea cererii unice de plată 2018  la Centrul 

judeţean/local al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură - A.P.I.A., la angajatul APIA la care aţi fost 

repartizat prin invitatia pe care ati primit-o sau o veti 

primi in perioada urmatoare! 

 

Trebuie să vă prezentaţi cu următoarele documente: 

obligatoriu:  

- copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/ 

paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului 

comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în 

cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, 

respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport şi 

procură notarială (în cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de 

împuternicire (în cazul persoanelor juridice); 

- dovada deţinerii unui cont bancar activ pe teritoriul României; 

- documentele care fac dovada utilizării terenului conform art. 5 

din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări; 

- documentele care fac dovada utilizării pajiştilor permanente 

conform art. (5), (6), (61), (7)  şi (71) din Ordinul MADR nr. 

619/2015, cu modificări şi completări; 

- documentele care fac dovada utilizării terenurilor agricole 

aparţinând Agenţia Domeniilor Statului, conform art. (5) şi (6) 

din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări. 

La depunerea cererii unice de plată sau a modificărilor aduse 

acesteia, trebuie să prezentaţi documentele necesare care 

dovedesc utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor care 

conţin zone de interes ecologic, precum şi a animalelor.  

Vă informăm că în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) 

din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificări şi completări: 

„Suprafeţele declarate în cererile unice de plată pentru care nu 

se depun documentele care fac dovada utilizării terenului până 

la data-limită de depunere a cererilor unice de plată sunt 

neeligibile.” 

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier activ: 

- fermierii persoane fizice, care se înregistrează la Oficiul Na-

ţional al Registrului Comerţului ca PFA/II/IF sau ca persoane 

juridice, pentru dovedirea calităţii de fermier activ, pentru 

asigurarea trasabilităţii parcelelor şi, după caz, a angajamente-

lor asumate de către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare 

rurală, depun iniţial cererea unică de plată ca persoană fizică. 

După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi indi-

viduale/întreprinderi familiale sau ca persoane juridice, fer-

mierii persoane fizice depun formularul de transfer al exploata-

ţiei, în condiţiile prevăzute la art. 28 din OUG nr. 3/2015, cu 

modificările şi completările ulterioare, la depunerea notificării 

privind schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de 

data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. 

- Persoanele care nu au obligația să organizeze şi să conducă 

contabilitatea financiară conform art. 1 alin. (1)-(4) din Legea 

nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilității – Republicată  
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prezintă dovezile verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor 

prevăzute la art. 6 alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare.  

- persoanele juridice  care au beneficiat în anul anterior de 

plăţi directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi care 

sunt înregistrate la ONRC, prezintă cod CAEN din care 

rezultă activitatea agricolă sau actul de înfiinţare/actul 

constitutiv/statutul din care reiese că au activitate agricolă, 

după caz; 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi 

directe care depăşesc cuantumul de 5.000 de euro şi nu au cod 

CAEN pentru activitate agricolă,  prezintă la APIA dovezile 

verificabile pentru îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 6 

alin.(5) lit. a) sau b) din OUG nr. 3/2015, cu modificările şi 

completările ulterioare, din care să reiasă veniturile totale şi 

cele obţinute din activităţi agricole (copiile situaţiilor 

financiare anuale depuse la ANAF). 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul anterior de plaţi 

directe care depăşesc cuantumul de 5.000 euro şi nu sunt 

înregistrate la ONRC, sau din ale căror acte de înfiinţare/act 

constitutiv/statut/regulament de organizare şi funcţionare al 

staţiunii de cercetare şi a celor aflate în subordinea 

universităţilor nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, 

universităţi, staţiuni de cercetare agricolă, unităţi de cult, etc.) 

prezintă la APIA: 

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

b) jurnalul de venituri şi cheltuieli; 

c) contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi al 

activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii. 

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de 

fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se prezintă la 

APIA la depunerea cererii unice de plată şi nu mai târziu de 

data de 31 ianuarie 2018. 

după caz: 

- dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii de către un 

împuternicit, acesta va prezenta documentul de împuternicire 

valid (procura notarială de împuternicire pentru persoanele 

fizice şi delegaţia de împuternicire pentru persoanele juridice) 

şi copiile CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului 

(împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în scopul şi 

pentru perioada pentru care a fost emisă împuternicirea). 

- documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în cazul în 

care acestea trebuie depuse odată cu cererea unică de plată. 

- copia cardului exploataţiei zootehnice în care sunt 

înregistrate animalele sau adeverinţa eliberată de către medicul 

veterinar de liberă practică împuternicit, din care să rezulte 

codul exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data depunerii 

cererii unice de plată pentru solicitanții de sprijin pentru pajişti 

permanente. 

Documente pentru accesarea măsurilor compensatorii de 

dezvoltare rurală (Măsuri de mediu si climă): 

 în cazul în care solicitaţi 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): copia după contrac-

tul încheiat între solicitantul sprijinului şi organismul de 

control aprobat de MADR  şi copia după fişa de înregis-

trare în agricultura ecologică a solicitantului de sprijin (cu 

registrul parcelar aferent) – se prezintă odată cu cererea 

unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a 

cererii unice de plată); 

 în cazul în care solicitaţi pachetul 5 - adaptarea la efectele 

schimbărilor climatice din Măsura 10 - Agro-mediu şi 

climă trebuie să depuneţi următoarele documente: certifi-

catul oficial de calitate a seminţei, factura de achiziţionare 

a seminţei care să includă următoarele informaţii: hi-

bridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi-tardiv şi 

timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de sămânţă achiz-

iţionată şi certificatul oficial de calitate şi conformitate al 

furnizorului/producătorului - se prezintă odată cu cererea 

unică sau cel târziu până la termenul limită de depunere a 

acesteia; 

Alte documente- dacă utilizaţi apă pentru irigaţii trebuie să 

prezentaţi odată cu depunerea cererii (cel târziu până la 

termenul limită de depunere a cererii) documentele care 

dovedesc dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii. 

 

Documente specifice pentru accesarea schemelor de plată 

în sectorul zootehnic: 

Documente specifice accesării ajutorului național tranzitoriu 

(ANTZ): 

I. Ajutor național tranzitoriu – schema decuplată de 

producție, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7)  

I.1 fermierii neînregistrați în sistemul de administrare a 

cotelor de lapte până la data de 1 aprilie 2015 şi care NU 

au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 

01.04.2015 - 29.02.2016/ 01.03.2016 - 28.02.2017:  

Documente din care rezultă comercializarea cantității de lapte 

pentru care se solicită ANTZ 7 în perioada de referință 

01.03.2017 - 28.02.2018 

a) copie de pe cel puţin un contract cu un cumpărător, valabil 

pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită de copii de pe 

factura/facturile sau de pe fila/filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, din care 

să rezulte comercializarea a minim 3 tone de lapte pe 

exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de referinţă 

01.03.2017 - 28.02.2018, pentru producătorul care 

efectuează livrare de lapte;  

b) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol, din care să rezulte 

comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu 

cod ANSVSA, în perioada de referință 01.03.2017-

28.02.2018, pentru producătorul, persoana fizică, ce 

efectuează vânzarea directă a laptelui; 

c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de pe dispoziţia de 

încasare a valorii/documente fiscale, din care să rezulte 

comercializarea a minim 3 tone de lapte pe exploatație cu 

cod ANSVSA, pentru producătorul care efectuează 

vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, 

indiferent de forma de organizare juridică; 

d) copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare directă a 

laptelui din care să rezulte comercializarea a minim 3 tone 

de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA în perioada de 
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referinţă 01.03.2017 - 28.02.2018, pentru PFA, II, IF şi 

SC. 

e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă livrarea 

și de pe notele de intrare-recepție în unitatea de 

procesare, din care să rezulte livrarea și recepția a minim 

3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în perioada 

de referință 01.03.2017-28.02.2018, precum și copie de 

pe certificatul constatator emis de ONRC din care să 

reaisă obiectul de activitate, respectiv procesare lapte. 

I.2 fermierii înregistrați în sistemul de administrare a cotelor 

de lapte, care nu au solicitat (ANTZ 7) în anii de cerere 2013 

- 2017:  

a) copia de pe dovada de înregistrare a solicitantului în 

sistemul de administrare a cotelor de lapte, precum și 

a cantităților de lapte livrate și/sau vândute direct în 

anul de cotă de referință . 

I.3. fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 7 în 

anii anterior vor solicita acest drept fără a mai prezenta 

documentele specifice în baza cărora a fost obținut dreptul 

la prima ANTZ 7. 

 

II.  Ajutor național tranzitoriu - schema decuplată de 

producție, specia bovine, în sectorul carne (ANTZ 8)  

copie de pe paşaportul fiecărui animal, existent în 

exploatație, pentru care se solicită ANTZ-8 /copie de 

pe documentele care atestă ieşirile din efectiv pentru 

fiecare animal, ieșit din exploatație, pentru care se so-

licită această schemă, după caz, în cazul exploataţiilor 

înființate în perioada  01.03.2017 - 28.02.2018 și/sau 

pentru care nu s-a solicitat/beneficiat de primă în anii 

anteriori. 

Atenție ! fermierii care au obținut un drept la plata ANTZ 

8 în anii anterior vor solicita acest drept. 

 

Fermierii care solicită ANTZ 8, care au dobândit dreptul 

la primă în anul anterior/anii anteriori, pot solicita ajutor 

naţional tranzitoriu pentru efectivul de animale pentru 

care au obţinul dreptul la primă fără a mai prezenta 

documentele specifice în baza cărora a fost obținut 

dreptul la prima ANTZ 8. 

Documente specifice accesării sprijinului cuplat în 

sectorul zootehnic (SCZ): 

III.  Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în funcție de 

efectivul de animale determinate / kg gogoși crude 

determinate solicitat/e de beneficiar, din următoarele 

categorii: 

-bivoliţe de lapte 

- copia de pe pașaportul fiecarei bivoliţe de lapte; 

- adeverință eliberată de asociația/agenția acreditată pentru 

înființarea și menținerea Registrului Genealogic al rasei 

prin care se confirmă înscrierea bivolițelor, pentru care se 

solicită sprijin cuplat, în Registrul genealogic al rasei, 

avizată de ANZ, după caz. 

- ovine / caprine 

-  adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru 

înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, prin 

care se confirmă înscrierea berbecilor/ţapilor/oilor/caprelor, 

pentru care se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei şi 

respectarea raportului de maximum 35 de femele ovine/

caprine la un berbec/ţap, avizată de către ANZ prin oficiile 

pentru zootehnie judeţene, după caz, al cărei model este 

prevăzut în anexa nr. 61 partea A; 

sau 

adeverinţa eliberată de oficiul pentru zootehnie judeţean, prin 

care se confirmă respectarea raportului de maximum 35 

femele ovine/caprine neînscrise într-un registru genealogic la 

un berbec/ţap cu certificat de origine, al cărei model este 

prevăzut în anexa nr. 61 partea B 

- taurine din rase de carne şi metişii acestora 

- copie de pe paşaportul fiecărei vaci din rase de carne și vaci 

metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ; 

-pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din 

rase de carne și metis cu rase de carne, existent în exploatație 

la data depunerii cererii, copia pașaportului fiecărui animal; 

-pentru taurul din rase de carne și tineretul mascul/femel din 

rase de carne și metis cu rase de carne, care nu este prezent în 

exploatație la data depunerii cererii, copia documentului care 

atestă ieșirea fiecărui animal din exploatație, conform 

prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 40/2010, cu modificările 

și completările ulterioare; 

-adeverinţa eliberată de agenția/asociația acreditată pentru 

înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, care 

certifică rasa pentru animalele solicitate (tauri de reproducție 

din rase de carne, vaci din rase de carne, vaci metise cu rase 

de carne, tineret mascul și/sau femel din rase de carne și 

tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne), precum 

şi înscrierea în Registrul genealogic al rasei pentru tauri de 

reproducție din rase de carne, vaci din rase de carne și vaci 

metise cu rase de carne,  avizată de ANZ prin oficiile 

judeţene; 

-adeverința eliberată de ANZ prin oficiile judeţene, care 

certifică rasa pentru  animalele solicitate (tineret mascul și/sau 

femel metis cu rase de carne din exploatațiile care nu se 

găsesc în evidențele asociației acreditate pentru înfiinţarea şi 

menţinerea Registrului genealogic al rasei). 

- vaci de lapte 

- copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru care se 

solicită SCZ; 

- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru 

înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic al rasei, prin 

care se confirm  înscrierea vacilor de lapte, pentru care se 

solicită SCZ, în Registrul genealogic al rasei, avizată de ANZ, 

după caz; 

- în funcție de modul de comercializare a laptelui, prin livrare 

la procesator, sau prin vânzarea directă a laptelui  

 a) pentru comercializarea prin livrare: copie de pe cel puţin 

un contract cu un prim-cumpărător, valabil pe o perioadă de 

minimum 6 luni, însoţită de copii de pe cel puţin o factură 

sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol pentru producătorul care 

efectuează livrare de lapte sau, dacă producătorul deține 

unitate de procesare proprie, copie de pe cel puțin un aviz 

de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-recepție care 

atestă livrarea laptelui laptelui la unitatea proprie de 

procesare, precum și copie de pe certificatul constatator 

emis de ONRC din care să reiasă obiectul de activitate, 
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respectiv procesare lapte; 

 b) pentru comercializarea prin vânzare directă: 

-  copia de pe fila/filele din carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol pentru producătorul persoana 

fizică ce efectuează vânzare directă a laptelui şi a produselor 

lactate, sau copia de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe 

dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui comercializat, 

în cazul în care producătorul efetuează vânzarea laptelui prin 

automatele de lapte, indiferent de forma de organizare 

juridică; 

- copie de pe factura fiscală/bonuri fiscale de vânzare directă 

a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, II, IF şi SC. 

- viermi de mătase 

- copia contractului de livrare cu o unitate de procesare/un 

operator din domeniu. 

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor de plată/

ajutoarelor naţionale trebuie să depuneţi anual, la APIA, 

cererea unică de plată şi să îndepliniţi condiţiile de 

eligibilitate conform legislaţiei comunitare şi naţionale. În 

cazul măsurilor 10, 11, trebuie să respectaţi şi cerinţele 

specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele de bază 

conform Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-

2020. Informații privind zonele eligibile pentru M10, M11, 

M13 se regăsesc în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, 

http://www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare și la 

centrele județene/locale APIA. 

 

Veţi depune o singură cerere, chiar dacă deţineţi 

suprafeţe de teren în diferite localităţi sau judeţe!  

 

Pentru a utiliza timpul pe care APIA l-a rezervat pentru 

primirea cererii dumneavoastră, este necesar să vă prezentaţi 

la data şi ora la care sunteţi programat, deoarece termenul 

limită de depunere a cererii de plată este 15 mai 2018. 

 

Vă recomandăm să vă conformaţi programării făcute de 

instituţia noastră pentru a evita aglomerarea din ultimele 

zile de depunere şi pentru a nu îngreuna procesul de 

primire a cererilor unice de plată. 

 

În campania 2018, completarea declaraţiei de suprafaţă se 

realizează electronic, folosind aplicaţia IPA-Online la 

adresa: http://lpis.apia.org.ro/. Puteţi accesa această 

aplicaţie folosind contul dumneavoastră de utilizator ID-ul 

unic de înregistrare şi parola codul numeric personal la prima 

logare în sistem (dacă nu aţi modificat deja anul trecut parola 

alocată). Aceste date sunt confidenţiale şi de aceea vă rugam 

să nu le înstrăinaţi. Pentru recuperarea parolei în situaţia în 

care nu o mai cunoaşteţi, este necesar a fi completată adresa 

dvs. de e-mail în datele de identificare din registrul 

fermierilor. Prin accesarea link-ului ”Resetare parolă din 

interfaţa aplicaţiei, aceasta va fi schimbată şi transmisă la 

adresa dvs. de e-mail, procedând astfel vă puteţi recupera 

uşor parola”. 

În situaţia în care întâmpinaţi probleme la accesare, solicitaţi 

APIA să vă furnizeze parola. Parola va fi comunicată numai 

la sediul APIA la care s-a facut înregistrarea ca fermier. 

Atenţie la mesajele de avertizare pe care le afişează 

programul IPA-Online în raportul ”Controlul parcelelor 

digitizate”! 

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală M10 și 

M11 trebuie să utilizaţi codurile IPA-Online incluse în tabelul 

nr. 9 din Anexa nr. 2 la Ordinul privind aprobarea 

formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2018 

(numerotate de A1 la ... An). Codurile pentru pachetele din 

M214 si combinatii ale acestora nu se vor mai aplica începând 

cu 2018. 

 

Finalizarea şi închiderea cererii unice de plată în IPA-

Online se face în prezenţa funcţionarului APIA 

responsabil cu primirea cererii dumneavoastră, după 

verificarea acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor 

digitizate şi corectarea eventualelor probleme semnalate 

de către sistemul informatic. Finalizarea cererii unice de 

plată în IPA-Online trebuie să se facă în prezenţa 

funcţionarului APIA responsabil cu primirea cererii 

dumneavoastră, nu înainte de a vă asigura că datele 

aferente schemelor de plată pentru sectorul zootehnic 

(dacă veţi solicita şi sprijin pentru sector zootehnic) au 

fost operate în sistemul informatic pe baza listelor de 

animale/documentelor de identificare/documentelor de 

mişcare prezentate de către dumneavoastră.  

NU UITAŢI că trebuie să solicitaţi sprijinul aferent 

schemei de plată /ajutorului naţional / măsurii de sprijin 

dorite şi să semnaţi toate paginile cererii unice de plată. 

La deschiderea angajamentelor din  cadrul măsurii 10 şi/sau 

măsurii 11, trebuie să semnaţi şi partea din cererea unică de 

plată „V.3.1- Angajamente şi declaraţii*) – M 10 - Agro-

mediu şi climă” şi/sau V.3.2/3.3 - Angajamente şi declaraţii*) 

– M 11- Agricultură ecologică”, după caz. 

 

Dacă nu aveţi un număr de înregistrare de la APIA, 

înseamnă că nu aţi depus cerere şi nu beneficiaţi de 

sprijin. Solicitaţi responsabilului de dosar numărul de 

înregistrare! Este dovada că aţi depus o cerere unică de 

plată pentru campania curentă. 

 

Pentru respectarea programării şi pentru evitarea deplasărilor 

repetate la sediul APIA este necesar să vă asiguraţi că deţineţi 

şi prezentaţi la centrele APIA, la depunerea cererii, 

documentele mai sus menţionate, după caz.    

 

Vă asigurăm de sprijinul specialiştilor noştri pentru a vă 

furniza informaţiile necesare în vederea accesarii schemelor 

de plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naţionale! 

 

Modificari legislative privind cererea unica de plata 2018 

 

Ca urmare a modificărilor apărute în legislația europeană, prin 

Regulamentul delegat (UE)  nr. 1155/2017 al Comisiei și 

Regulamentul (UE)  nr. 2393/2017 al Parlamentului European 

și al Consiliului, a fost actualizată legislația națională care 

prin noile reglementări simplifică și flexibilizează anumite 

condiţii de eligibilitate referitoare la practicile agricole 

benefice pentru climă şi mediu, la accesul tinerilor fermieri la 

plata specifică și la aplicarea schemei de sprijin cuplat .iar 

definiția hectarului eligibil se modifică pentru a veni în 

sprijinul fermierilor care trebuie să beneficieze de aceste noi 

prevederi.  
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Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările și 

completările ulterioare; 
 Art. 2, alin. 1, litera g (iii),litera r), definitiile au fost modifi-

cate  pentru:  

- "pajiști permanente" înseamnă terenurile utilizate ca pășune 

sau fâneață, potrivit prevederilor art. 2 alin. (1) lit. h) din 

ordonanță;”  

- "parcelă agricolă" înseamnă o suprafaţă continuă de teren, 

care face obiectul unei declaraţii din partea unui singur fermier, 

cu aceeaşi categorie de folosinţă, pe care se cultivă o singură 

grupă de culturi, în conformitate cu art. 67 alin. (4) din Regula-

mentul (UE) nr. 1.306/2013 privind finanţarea, gestionarea şi 

monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regu-

lamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 

2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 

485/2008 ale Consiliului; cu toate acestea, în cazul în care se 

solicită o declaraţie separată privind utilizarea unei suprafeţe 

care face parte dintr-o singură grupă de culturi în temeiul Regu-

lamentului (UE) nr. 1307/2013, utilizarea respectivă limitează 

suplimentar, dacă este necesar, suprafaţa respectivă.”  

 

Conform OUG nr. 3/2015, la articolul 10, alineatele (1) și (4) 

se modifică şi vor avea următorul cuprins:  
    „Art. 10.(1) Hectar eligibil înseamnă:  

a) orice suprafaţă agricolă a exploataţiei care este utilizată 

pentru o activitate agricolă; sau  

b) orice suprafaţă care a dat dreptul la plăţi în 2008 în cadrul 

schemei de plată unică pe suprafaţă și care pe durata 

angajamentului relevant al fermierului individual, este 

împădurită în temeiul articolului 22 din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013 sau în temeiul unei scheme naţionale ale cărei 

condiţii respectă dispoziţiile articolului 22 din Regulamentul 

(UE) nr. 1305/2013.”   

„(4) În cazul pajiştilor permanente care conţin elemente dispa-

rate neeligibile, precum elemente de peisaj şi arbori, începând 

cu anul de cerere 2020 hectarul eligibil se determină prin apli-

carea unui sistem proporţional de reducere a suprafeţei bazat pe 

procentajul de suprafaţă neeligibilă în cadrul blocului fizic, 

definit în art. 10 al Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014. 

Reducerea suprafeţelor ca rezultat al aplicării acestui sistem nu 

constituie neconformitate în cadrul angajamentelor încheiate 

pentru măsurile delegate şi nu determină aplicarea de sancţi-

uni.”   

 

Condiţii de eligibilitate pentru schemele  de plăţi  - sectorul 

vegetal 

 La articolul 2 alineatul (1), litera i) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„i) pârloagă înseamnă teren arabil necultivat pe durata unui an, 

întreținut în bune condiții agricole şi de mediu, pe care se efec-

tuează activitatea minimă așa cum este definită la art. 2 alin. (2) 

lit. c) din ordonanță. Perioada în care terenul este lăsat în pârlo-

agă este de minim 6 luni într-un an calendaristic și acoperă 

lunile aprilie-septembrie.” 

La articolul 2 alineatul ( 1), după litera s ) se introduce o 

nouă literă, litera ș), cu următorul cuprins: 
„ș) teren în pregătire pentru culturi permanente înseamnă teren 

pe care urmează să se înființeze culturi permanente și pe care se 

desfășoară activitate minimă. Regimul de teren în pregătire 

pentru culturi permanente poate fi menținut pe o perioadă de 

maximum 3 ani, care începe cu anul primei declarări a acestuia 

pentru schema de plată unică pe suprafață.”  

3. La articolul 2 alineatul (2), litera e) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 
„e) efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole, 

menţinute în mod obişnuit într-o stare adecvată pentru păşunat 

sau pentru cultivare, prin realizarea a cel puţin o tăiere anuală 

de întreţinere și, respectiv, cel puțin o cosire anuală a ierburilor 

dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreţinere a solului, în 

cazul viilor şi livezilor.” 

La articolul 8 alineatul (1), litera f) se modifică şi va avea 

următorul cuprins: 
„f) să declare toate parcelele agricole, în sensul prevederilor art. 

72 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului. 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 suprafața însumată a 

acestor parcele să nu depășească un hectar. De asemenea, fer-

mierii care nu depun cerere pentru nicio plată directă bazată pe 

suprafață nu au obligația de a-și declara parcelele agricole dacă 

suprafața totală nu depășește 1 ha. În toate cazurile, fermierul 

indică în cererea sa că are la dispoziție parcele agricole și, la 

cererea APIA, indică localizarea acestora.  

Fermierii care participă la schema pentru micii fermieri, astfel 

cum se menționează în titlul V din Regulamentul (UE) nr. 

1307/2013, nu au obligația de a-și declara parcelele agricole 

pentru care nu depun cerere de plată, cu excepția cazului în care 

o astfel de declarație este necesară pentru obținerea unui alt tip 

de ajutor sau sprijin.” 

La articolul 8 alineatul (1), după litera f) se introduce o 

nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins: 
„f1) să declare toate zonele de interes ecologic prevăzute la art. 

20 alin. (1);” 

 

Pentru schema de plată pentru tinerii fermieri: 

La articolul 22, alineatul (3) se modifică şi va avea următo-

rul cuprins: 
„(3) Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier 

pentru o perioadă de cinci ani, începând de la prima depunere 

a cererii de plată pentru tinerii fermieri, cu condiția ca 

depunerea cererii să aibă loc în termen de 5 ani de la data 

stabilirii conform alin (2) lit. a). Perioada de 5 ani se aplică de 

asemenea fermierilor care au beneficiat de plata pentru tinerii 

fermieri pentru cererile depuse înainte de anul de cerere 2018.”  

La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou 

alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:  
„(31) Prin derogare de la prevederile alin.(3), pentru acei tineri 

fermieri care s-au stabilit în perioada 2010-2013, în 

conformitate cu alin. (2) lit. a), din perioada de cinci ani se 

scade numărul de ani care au trecut între stabilirea menționată 

la alineatul (2) litera (a) și prima depunere a cererii de plată 

pentru tinerii fermieri.”  

 

Pentru plata pentru practici agricole benefice pentru climă 

şi mediu 

Modificări aduse OUG nr. 3/2015: 
Articolul 18 alineatul (1), litera c) s-a modificat în sensul că la 

condițiile pentru Pragurile maxime pentru diversificarea cul-

turilor s-a adăuga orezul;  

Articolul 18 alineatul (2), litera d) s-a completat cu:  “Alacul-

Triticum  spelta, se consideră cultură distinctă de celelalte 

culturi care aparțin aceluiași gen”;  
La art. 18, alin (3), lit. b) și c), privind Excepții de la obligația 

de diversificare a culturilor _ s-au adăugat culturile de legu-

minoase și a fost eliminată condiția ca suprafața arabilă 

care nu face obiectul acestor utilizări să fie de maximum 30 
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ha; 
Articolul 20 alineatul (1) s-a modificat în sensul că și zonele 

cu Iarba elefantului-Miscanthus sunt considerate zone de 

interes ecologic. 

Modificări aduse Ordinului MADR nr. 619/2015:  
Prin articolul 86 alineatul (21) s-a actualizat suprafaţa care 

urmează a fi calificată drept zonă de interes ecologic (iazuri - 

suprafața care urmează a fi calificată drept zonă de interes 

ecologic este de maxim 0,3; rigole - suprafața care urmează a 

fi calificată drept zonă de interes ecologic se calculează până 

la o lățime maximă de 10 metri);   

Articolul 86 alineatul (31) prevede că elementele de peisaj şi 

zonele-tampon/marginile de câmp sunt considerate adiacente 

terenului arabil în cazul în care o astfel de zonă-tampon sau 

margine de câmp sau un astfel de element de peisaj este adi-

acent(ă) terenului arabil sau unei zone de interes ecologic di-

rect adiacentă terenului arabil al unei exploataţii. 

Articolul 86 alin. (6) și (61) s-a modificat în sensul că 

înființarea stratului vegetal ca zonă de interes ecologic se face 

după recoltarea culturii principale declarate în anul de cerere 

curent. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului vege-

tal.  

(61) Desfiinţarea stratului vegetal se realizează prin distrugere 

mecanică;  

Articolul 86 alineatul (9) a fost completat cu lit. o) în sen-

sul că și suprafețele cu amenajări piscicole menționate la 10 

alin (5) sunt zone de interes ecologic care nu sunt niciodată la 

dispoziţia fermierului;  

Prin articolul 86 alineatul (11) s-a stabilit perioada în care 

pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecolo-

gic cultivate cu culturi fixatoare de azot sau cu strat vege-

tal, se interzice utilizarea produselor pentru protecția 

plantelor; 

S-a actualizat anexa nr. 8 “Lista zonelor de interes ecolo-

gic și echivalența acestora în hectare”_ au crescut factorii de 

ponderare în cazul zonelor cu specii forestiere cu ciclu scurt 

de productie și a zonelor cu culturi fixatore de azot și s-a  ex-

tins lista ZIE.  

              

  La articolul 51, după alineatul (4) se introdune un nou 

alineat, alineatul (5) cu următorul cuprins:  
  (5) În situația în care fermierul își înființează cultura prin 

răsad, pe care-l achiziționează de la o terță persoană, prezintă 

la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere factura 

de achiziţie sau fila/filele din carnetul de comercializare a 

răsadului, însoțită de copii de pe plicul de semințe folosite 

pentru producerea răsadului sau copie de pe documentul de 

calitate și conformitate al furnizorului sau copie de pe raportul 

de control dacă furnizorul răsadului este persoană fizică sau 

juridică autorizată de ITCSMS pentru multiplicarea de 

material săditor legumicol, pentru cantitatea corespunzătoare 

suprafeţei declarate.  

 

La articolul 50 literele a) și b)  se modifică și vor avea ur-

mătorul cuprins:  
„Sprijinul cuplat pentru cultura de sfeclă de zahăr se acordă 

fermierilor activi care:  

a) deţin contract de producere a sfeclei de zahăr cu o fabrică 

de zahăr recunoscută de MADR. Modelul contractului este 

prevăzut în anexa la Acordul interprofesional pentru sfecla de 

zahăr. Contractul se înregistrează la DAJ și se vizează de 

reprezentantul desemnat al DAJ pe a cărei rază teritorială se 

află terenul cultivat numai dacă, pe baza verificărilor efectuate 

în perioada de vegetaţie, se constată respectarea condiţiilor 

agrotehnice, suprafaţa culturii şi asigurarea unei densităţi 

medii de cel puţin 6 plante/m. O copie a contractului se 

depune la APIA până la data de 1 octombrie a anului în curs.  

Lipsa vizei DAJ pe contract determină neeligibilitatea la plată 

pentru sprijinul cuplat. Rezultatul verificărilor se 

consemnează într-un proces-verbal de constatare semnat de 

reprezentanţii DAJ, ai Federaţiei cultivatorilor de sfeclă de 

zahăr şi ai fabricii de zahăr, care se păstrează la DAJ.  

b) fac dovada comercializării unei producţii minime de 

26.400 kg/ha, pe bază de factură pentru persoanele juridice şi 

pe bază de adeverinţă eliberată de fabrica de zahăr 

recunoscută de MADR pentru persoanele fizice, care se 

prezintă la APIA până la data de 31 ianuarie a anului următor 

anului de cerere curent.”  

  

Pentru pentru sprijinul cuplat : 

La articolul 41 alineatul (3) se modifică și va avea următo-

rul cuprins:  
„(3) 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 

ordonanţă, cu excepţia legumelor din sere și solare, pentru 

care suprafaţa minimă a exploatației este de 0,3 ha, iar 

suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha.”   

La articolul 60 alineatele (1) și  (2)  se modifică și vor avea 

următorul cuprins:  
„Art. 60 (1) În situaţia în care solicitantul sprijinului cuplat în 

sectorul vegetal este membru al unui grup/unei organizaţii de 

producători recunoscut(e) de MADR, sau al unei cooperative 

agricole înființate conform prevederilor Legii cooperației 

agricole nr. 566/2004, cu modificările si completările ulte-

rioare, care au ca obiect de activitate vânzarea producției, 

actele doveditoare ale cantităţii livrate prin intermediul grupu-

lui/organizaţiei/cooperativei sunt fila/filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol sau copia 

facturii emise către grup/cooperativă. 

(2) Solicitanţii menţionaţi la alin. (1) mai prezintă şi: 

a) copie de pe actul de înregistrare la Oficiul registrului 

comerțului în a carei rază teritorială își are sediul cooperativa; 

b) adeverinţă prin care fac dovada că sunt membri ai grupului/

organizaţiei de producători/cooperativei prin care valorifică 

producţia; 

c) copia contractului încheiat între grup/organizaţie/

cooperativă şi cumpărător, care cuprinde tabelul cu membrii 

formei de organizare.”   

 

Masuri de dezvoltare rurala 

 

 Măsura 10 Agro-mediu și climă 

 Măsura 11 Agricultura ecologică 

 Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu con-

strângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice 

Incepand din aceasta campanie , nu se mai pot accesa 

pachete din Masura 214 (2017-2013) 

 

Art. 11 alin. (3) –Ordinul MADR nr. 619/2015  
În cazul măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală pentru 

angajamentele care se aplică la nivel de parcelă, prevăzute în 

art. 33 alin. (2) lit. (a) şi (b) din ordonanţă, nu există 
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posibilitatea schimbării parcelelor, prin modificarea 

amplasamentului sau prin micşorarea suprafeţei, pe tot 

parcursul celor 5 ani de angajament. În caz contrar, APIA va 

proceda la recuperarea plăţilor efectuate pentru aceste 

suprafeţe pentru toţi anii de angajament.  

Angajamentele asumate de către fermieri pentru măsurile 

compensatorii, prevăzute în art. 33 alin. (2) din ordonanță, 

care se aplică la nivel de suprafață total angajată, sunt 

condiționate de menținerea suprafeței angajate pe toată 

perioada de angajament, parcelele putând fi schimbate anual.  

 

Fac excepție parcelele pentru care suprafețele rezultate în 

urma înregistrării sistematice a imobilelor prin Programul 

Naţional de Cadastru şi Carte Funciară instituit potrivit 

dispoziţiilor art. 9 alin. (23) din Legea cadastrului şi 

publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare, și înscrise în registrul agricol în 

sensul art. 9., alin. (3) din Normele Tehnice din 10 ianuarie 

2018 privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2015-2019 aprobate prin Ordin nr. 1136 din 10 

ianuarie 2018 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

modul de completare a registrului agricol pentru perioada 

2015-2019, sunt mai mici decât cele aflate sub angajament.  

 

Art. 1061  –Ordinul MADR nr. 619/2015  
Nu se aplică sancțiuni administrative în cazul în care fer-

mierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, că nu este răspunzător 

pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamente-

lor sau a altor obligaţii care rezultă din 11 aplicarea normelor 

privind măsurile de dezvoltare rurală de la art. 96, în cazul în 

care suprafețele sunt incluse, pe perioada de derulare a anga-

jamentelor, în zonele cu protecție strictă din parcurile 

naționale și naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 

alin (2) din OUG nr. 57/2007, cu modificările şi completările 

ulterioare. Totodată, angajamentele în baza M 10 și M11 se 

închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere 

anteriori. 

 

Obligatie respectare ecoconditionalitate 

Orice fermier care solicită sprijin financiar aferent 

schemelor de plăţi directe şi măsurilor de sprijin trebuie să 

respecte normele privind ecocondiţionalitatea pe întreaga 

exploataţie agricolă şi pe tot parcursul anului calendaristic 

în cauză (art. 93, anexa II din Regulamentul (UE) nr. 

1.306/2013, art. 8, alin. (1), lit. m) din O.U.G. nr. 3/2015, art. 

4, alin. (1) din OMADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Normele privind ecocondiţionalitatea înglobează: 

 cerinţele legale în materie de gestionare - SMR  

 standardele privind bunele condiţii agricole şi de 

mediu ale terenurilor – GAEC. 

 

Scheme de plati  - sector zootehnic  

Generalitati:  

schema decuplată de producţie, în sectorul lapte, se acordă 

pentru cantitatea de lapte comercializată într-o exploataţie cu 

cod ANSVSA în anul de cotă de referinţă / perioada de 

referinţă; 

schema decuplată de producţie, în sectorul carne, se acordă 

pentru animalele existente într-o exploataţie cu cod 

ANSVSA, la o data de referinţă; 

schema cuplată de producţie, speciile ovine / caprine, se 

acordă pentru efectivul de animale existent în exploataţie la 

data depunerii cererii; 

 fermierul poate beneficia de schema decuplată de 

producţie, în sectorul carne, fără obligativitatea menţinerii 

animalelor în exploataţia cu cod ANSVSA, după data de 

referinţă; 

fermierul poate beneficia de schema cuplată de producţie, 

speciile ovine / caprine, cu condiţia să îşi menţină efectivul 

solicitat, pe o perioadă de reținere, în exploataţia / locaţia de 

control declarată în cerere;  

 schemele decuplate de producţie, în sectorul lapte /carne 

nu se supun condiţiilor de ecocondiţionalitate; 

 schemele decuplate de producţie, în sectorul lapte /carne 

nu se supun controlului la faţa locului; 

 schema cuplată de producţie, speciile ovine / caprine, se 

supune controlului la faţa locului; 

 pentru a beneficia de ANTZ, fermierul nu trebuie să 

îndeplinească condiţia de fermier activ; 

 valoarea totală alocată pentru ANTZ se aprobă, anual, prin 

decizia CE; 

 

 

ANTZ  Noutați  

 

Schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul 

lapte se acordă şi fermierilor care nu sunt înregistraţi în 

sistemul cotelor de lapte până la data de 01.04.2015 şi care nu 

au obţinut un drept la plată pentru perioada de referinţă 

01.04.2015 - 29.02.2016/ 01.03.2016 - 28.02.2017, cu 

condiţia să fi comercializat (livrat şi/sau vândut direct) o 

cantitate de minim 3 t lapte în perioada 01.03.2017-

28.02.2018; 

Schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul 

carne se acordă şi pentru explotațiile nou înființate în 

perioada 01.03.2017-28.02.2018 cu data de referință 

28.02.2018. 

 

Dreptul la primă, obţinut în anii anteriori, pentru schema 

ANTZ 7, poate fi cedat în aceeaşi exploataţie cu cod ANS-

VSA, în urma schimbării formei de organizare sau între soţi, 

cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate. 

Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru 

situaţiile de mai sus sunt, după caz: 

a)copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe pro-

pria răspundere a soţului care cedează dreptul la primă; 

b)copie de pe certificatul de înregistrare/radiere şi de pe 

documentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excep-

ţia schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF, caz 

în care solicitantul trebuie să prezinte o declaraţie pe proprie 

răspundere de cedare a dreptului la primă.  

 

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori pentru schema 

ANTZ 8 poate fi cedat în aceeaşi exploataţie, cu  

cod ANSVSA, cu condiţia respectării cumulative a condiţiilor 

de eligibilitate, pentru următoarele cazuri: 

a)între soţi; 

b)în urma schimbării formei de organizare; 

c)în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod ANSVSA; 

d)în urma moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA. 

Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru 

situaţiile de mai sus sunt: 

a)copie de pe certificatul de căsătorie şi declaraţia pe pro-

pria răspundere a soţului/soţiei care cedează dreptul la 
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primă, pentru cazul soţ-soţie; 

b)copie de pe certificatul de înregistrare/radiere în urma 

schimbării formei de organizare, precum şi de pe docu-

mentul notarial de cedare a dreptului la primă, cu excep-

ţia schimbării formei de organizare din PF în PFA/II/IF, 

caz în care solicitantul trebuie să prezinte o declaraţie pe 

proprie răspundere de cedare a dreptului la primă; 

c)copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului 

la primă, în urma donării/vânzării exploataţiei cu cod 

ANSVSA; 

d)copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul de 

calitate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de la 

starea civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, precum 

şi copie de pe documentul notarial de cedare a dreptului 

la primă, dacă sunt mai mulţi moştenitori, în urma 

moştenirii exploataţiei cu cod ANSVSA. 

Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru ANTZ 

8 poate fi cedat, pe baza unei declaraţii notariale, unei alte 

persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de 

referinţă pentru care a fost stabilit dreptul la primă, în urma 

preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu 

condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, 

pentru exploataţiile nou-înfiinţate. 

Documentele care însoţesc cererea unică de plată pentru 

situaţia de mai sus sunt: 

a)copie de pe declaraţie/declaraţii notariale de cedare a 

dreptului la primă obţinut în anii anteriori; sau  

b)copie de pe certificatul de moştenitor, certificatul de cali-

tate de moştenitor sau copie a anexei nr. 24 de la starea 

civilă a unităţilor administrativ-teritoriale, însoţite de copiile 

declaraţiilor de cedare a dreptului la primă din partea celor-

lalţi moştenitori, în cazul în care există mai mulţi moşteni-

tori  

 

Generalităţi sprijin cuplat sector zootehnic 
Se acordă fermierilor activi;  

Se acordă pentru animalele identificate și înregistrate în 

RNE;  

Solicitanții SCZ trebuie să dețină registrul individual al 

exploatației, completat și actualizat;  

Solicitanții SCZ trebuie să respecte normele de 

ecocondiționalitate;  

 

SCZ  se acorda pentru : 

 Bivoliţe de lapte; 

  Ovine; 

  Caprine; 

  Taurine din rase de carne şi metişii acestora; 

  Vaci de lapte; 

  Viermi de mătase 

 

Condiții de eligibilitate: 

SCZ pentru ovine se acordă pentru un efectiv de minimum 

150 capete și maximum 500 capete de femele ovine şi/sau 

berbeci, inclusiv, pe beneficiar, cu excepția UAT-urilor din 

zonele montane pentru care se poate solicita un efectiv de 

minimum 60 capete și maximum 500 capete de femele 

ovine şi/sau berbeci inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii cu 

cod ANSVSA; 

 Animalele trebuie să aibă vârsta de minim 1 an la data de 

31 martie a anului de solicitare;  

 Femele ovine trebuie să aibă vârsta de maximum 8 ani la 

data limită de depunere a cererilor. Berbecii trebuie să 

aibă vârsta de maximum 6 ani la data limită de depunere a 

cererilor  (inclusiv pentru cererile depuse în perioada cu 

penalizări); 

 Efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie 

să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii 

cererii unice de plată;  

 Berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi 

în registrul genealogic al rasei ; 

 Efectivul de femele ovine înscrise registrul genealogic al 

rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de sexe 

de minimum un berbec înscris în registrul genealogic al 

aceleiaşi rase la 35 de femele ovine ;  

 Efectivul de femele ovine neînscrise într-un registru 

genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de 

sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 

de femele ovine;  

 Ovinele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

menţinute pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data

-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări 

(16 mai 2018 – 23 august 2018 inclusiv) în exploataţia/ 

exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Sunt 

eligibile la plată inclusiv femelele caprine care până la 

finalul perioadei de reținere de 100 de zile, au intrat, re-

spectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA 

deţinute de acelaşi beneficiar și/sau în/din exploataţiile 

asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în 

care au fost transferate temporar pentru păşunat; 

 Fermierul trebuie să deţină registrul individual al 

exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 

21/2004.  

 

SCZ pentru caprine se acordă pentru un efectiv de animale 

cuprins între minimum 50 capete și maximum 500 capete de 

femele caprine şi/sau ţapi, inclusiv, pe beneficiar, în 

exploataţii cu cod ANSVSA; 

 Animalele trebuie să aibă vârsta de minim 1 an la data de 

31 martie a anului de solicitare  

 Femele caprine trebuie să aibă vârsta de maximum 8 ani 

la data limită de depunere a cererilor. Țapii trebuie să aibă 

vârsta de maximum 6 ani la data limită de depunere a 

cererilor (inclusiv pentru cererile depuse în perioada cu 

penalizări; 

 Caprinele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

menţinute pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data

-limită de depunere a cererii unice de plată fără penalizări 

( 16 mai 2018 – 23 august 2018 inclusiv) în exploataţia / 

exploataţiile cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Sunt 

eligibile la plată inclusiv femelele caprine care până la 

finalul perioadei de reținere de 100 de zile, au intrat, re-

spectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod ANSVSA 

deţinute de acelaşi beneficiar și/sau în/din exploataţiile 

asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în 

care au fost transferate temporar pentru păşunat;  

 Efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie 

să fie identificat şi înregistrat în RNE la data depunerii 

cererii unice de plată; 

 Ţapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscrişi în 

registrul genealogic al rasei ; 

 Efectivul de femele caprine înscrise registrul genealogic 

al rasei pentru care se acordă SCZ respectă raportul de 

sexe de minimum un ţap înscris în registrul genealogic al 

aceleiaşi rase la 35 de femele caprine;  
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 Efectivul de femele caprine neînscrise într-un registru 

genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul de 

sexe de minimum un ţap cu certificat de origine la 35 de 

femele caprine;  

 Fermierul trebuie să deţină registrul individual al 

exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 

21/2004.  

 

SCZ pentru Bivolițele de lapte 

 SCZ pentru categoria FB se acordă pentru un efectiv de 

maxim 100 capete, pe beneficiar;  

 Bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să 

aibă cel puțin un produs înregistrat în RNE cu data naşterii 

mai mică sau egală cu data limită de depunere a cererii  

fără penalizări (inclusiv pentru cererile și formularele de 

modificare depuse în perioada cu penalizări); 

Bivoliţele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

identificate şi înregistrate în RNE la data depunerii cererii 

unice de plată, dar nu mai târziu de prima zi a perioadei de 

reţinere (16.05.2018);  

Bivolițele de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

menținute pe o perioadă de minim 6 luni de la data limită de 

depunere a cererii  fără penalizări în exploataţia/exploataţiile 

cu cod ANSVSA menţionate în cerere. Sunt eligibile la plată 

inclusiv bivolițele care până la finalul perioadei de reținere de 

6 luni, au intrat, respectiv au ieşit în/din exploataţiile cu cod 

ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar și/sau în/din exploata-

ţiile asociaţiilor/ cooperativelor/ grupurilor de producători în 

care au fost transferate temporar pentru păşunat;  

 

SCZ pentru categoria taurine de carne  

Se acordă pentru un efectiv de animale de minimum 10 și 

maximum 250 capete,  pe beneficiar, constituit dupa caz 

din vaci metise cu rase carne, vaci metise cu rase de carne, 

tineret mascul și/sau femel din rase de carne, tineret mascul și/

sau femel metis cu rase de carne obținut din tauri din rase de 

carne și vaci pentru care nu se solicită SCZ pentru creșterea 

vacilor de lapte , tauri din rase carne. 

SCZ pentru creșterea taurinelor din rase de carne și 

metișii acestora se acordă fermierilor activi care îndeplinesc 

cumulativ următoarele condiții: 

a) solicită SCZ pentru un efectiv de animale de minimum 10 

și maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe 

beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, constituit, după 

caz, din: 

  vaci din rase de carne  și/sau vaci metise cu rase de 

carne care nu au beneficiat de SCZ pentru vaci de lapte 

în anii anteriori; și/sau 

 tineret mascul și/sau femel din rase de carne; și/sau 

 tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne, 

obținut din tauri din rase de carne și vaci pentru care nu 

se solicită SCZ pentru vaci de lapte; și/sau;  

 tauri din rase de carne. 

b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete 

taurine de carne beneficiază de SCZ calculat la nivelul a 

maximum 250 de capete taurine de carne; 

c)tineretul mascul pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă 

vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatația cu 

cod ANSVSA sau la data depunerii cererii unice de plată, 

după caz;  

d)pentru tineretul femel se solicită SCZ până la prima fătare, 

dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieșirii din 

exploatația cu cod ANSVSA sau la data depunerii cererii 

unice de plată, după caz;  

e)vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne din 

exploatația cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită 

SCZ să aibă vârsta de maximum 12 ani la termenul-limită de 

depunere a cererilor, iar taurii de reproducție din exploatația 

cu cod ANSVSA pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă 

vârsta de maximum 6 ani la data ieșirii din exploatația cu cod 

ANSVSA sau la data depunerii cererii unice de plată, după 

caz; 

f) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să 

fie identificat și înregistrat în RNE conform cerintelor 

OMADR 619/2015; 

g) să dețină registrul individual al exploatației cu cod 

ANSVSA, completat și actualizat; 

h) animalele din categoria tineret mascul și/sau femel din 

rase de carne, tineret mascul și/sau femel metis cu rase de 

carne și tauri din rase de carne pentru care se solicită SCZ 

trebuie să fie deținute în aceeași exploatație cel puțin o 

perioadă de 8 luni de la data intrării în exploatație și până în 

momentul ieșirii/până la data depunerii cererii unice de plată, 

după caz; Animalele din categoria vaci din rase de carne și 

vaci metise cu rase de carne trebuie menținute de beneficiar 

pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de 

depunere fără penalizări a cererii unice de plată, în 

exploatația/exploatațiile cu cod ANSVSA menționată/

menționate în cerere.  

i) vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne și/sau 

taurii de reproducție din rase de carne pentru care se solicită 

SCZ trebuie să fie înscriși în Registrul genealogic al rasei. 

 

SCZ-vaci de lapte  
 Se acordă pentru un efectiv de animale cuprins între 

minimum 10 capete și maximum 250 capete, pe beneficiar, cu 

excepția UAT-urilor din zonele montane pentru care se poate 

solicita un efectiv de minimum 5 capete și maximum 250 

capete de vaci de lapte inclusiv, pe beneficiar, în exploataţii 

cu cod ANSVSA; 

 Vârsta de maxim 10 ani la data limită de depunere a cererii 

15 mai 2018 (inclusiv pentru cererile depuse în perioada cu 

penalizari);  

 Vacile de lapte pentru care se solicita SCZ trebuie să aibă 

cel puțin un produs înregistrat în RNE cu data naşterii mai 

mică sau egală cu data limită de depunere a cererii  fără 

penalizări (inclusiv pentru cererile și formularele de 

modificare depuse  în perioada cu penalizări); 

 Vacile de lapte pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 

menținute pe perioadă de minim 6 luni de la data limită de 

depunere a cererii  în exploataţia/exploataţiile cu cod 

ANSVSA menţionate în cerere . Sunt eligibile la plată 

inclusiv vacile de lapte care până la finalul perioadei de 

reținere de 6 luni, au intrat, respectiv au ieşit în/din 

exploataţiile cu cod ANSVSA deţinute de acelaşi beneficiar 

și/sau în/din exploataţiile asociaţiilor/ cooperativelor/ gru-
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purilor de producători în care au fost transferate temporar pen-

tru păşunat;  

 Animalele pentru care se solicită SCZ-VL nu trebuie să fi 

beneficiat de SCZ-TC în campaniile 2015/2016/2017.  

 

 

Pachetul 8 din M10 „Creşterea animalelor de fermă din rase 

locale în pericol de abandon” -  disponibil la nivelul întregului 

teritoriu național.  

 

Începând cu anul 2018, a fost eliminată condiţia de 

eligibilitate conform căreia beneficiarii trebuie să fie 

utilizatorii unor suprafeţe agricole pe care să asigure o 

densitate minimă a şeptelului. Fermierii pot solicita plata 

aferentă acestui pachet fără solicitarea pentru sectorul 

vegetal.  

Pentru a benficia de P8 din M10 solicitanţii: 

 dețin femele de reproducție de rasă pură locală în pericol de 

abandon din speciile prevăzute în program, înscrise în registrul 

genealogic al rasei - secțiunea principală;  

 se angajează să menţină angajamentul de agro-mediu pentru o 

perioada de minimum 5 ani, de la data semnării acestuia;  

 se angajează să respecte cerinţele de bază relevante și cerinţele 

specifice pachetelor de agro-mediu pentru care aplică;  

 se angajează să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate 

cu implementarea cerinţelor de agro-mediu (de bază şi speci-

fice la nivelul efectivelor aflate sub angajament);  
 

Termene de depunere cerere unica de plata  2018  

 

1 martie - 15 mai 2018 inclusiv, fără penalităţi, conf. art. 13, 

alin. (1) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 

809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor 

de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului referitor la IACS 

 

Termene depunere Modificări  la  cererea unica de plată  
31 mai 2018 inclusiv, fără penalităţi (formularele de modificare 

M1 şi M2), conform art. 15 din Regulamentul nr. 809/2014 

 

01.03.2018-31.08.2018  

vizarea carnetelor de rentier agricol 

  

APIA GORJ informează că, în perioada 01 martie - 31 

august (în zilele lucrătoare), rentierii agricoli trebuie să se 

prezinte, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare 

Centru judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, 

pentru obţinerea vizei aferente anului 2017, a carnetelor de 

rentier agricol.  

 Pentru vizarea carnetului de rentier agricol, solicitantul 

(rentierul personal ori prin mandatar/curator/tutore), trebuie să 

semneze o declaraţie pentru obţinerea vizei anuale, conform 

anexei care face parte integrantă din prezentele norme metodolo-

gice, însoţită de documente, pe baza cărora persoana desemnată 

de către Centrul judeţean al APIA, respectiv al Municipiului 

Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor originale cu 

copiile existente la dosar şi în cazul persoanelor pensionate pe 

caz de boală va certifica copiile depuse ale deciziilor de la comi-

sia de expertiză medicală, respectiv de: 

1) carnetul de rentier agricol; 

2) actul de identitate al solicitantului; 

3) decizia de la comisia de expertiză medicală - pentru 

solicitanţii pensionaţi pe caz de boală, în original. Decizia de la 

comisia de expertiză medicală se depune în copie; 

4) procură notarială autentificată/curatelă/hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă din care să reiasă că 

solicitantul este tutore legal al rentierului agricol, în original, 

numai pentru cazurile în care solicitarea vizării carnetului de 

rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; 

5) contractul/contractele de arendare încheiat/încheiate 

până la data de 30 septembrie 2011, cu respectarea prevederilor 

Legii arendării nr. 16/1994*), cu modificările şi completările 

ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 2011, 

cu respectarea prevederilor Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a 

fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru 

punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 

10 iunie 2011; 

6) extras de cont pe numele rentierului agricol, deschis la 

oricare bancă de pe teritoriul României, în lei. (extrasul se 

depune opţional) 

 În cazul in care se constată că datele declarate de solicitanţi 

nu corespund realităţii, dreptul de a primi rentă viageră agricolă 

se suspendă până la data completării dosarului conform prevede-

rilor legale în vigoare. 

Solicitanţii prezintă la oricare Centru judeţean al APIA, res-

pectiv al Municipiului Bucureşti, documentele menţionate mai 

sus, în original, pe baza cărora angajatul APIA va certifica copii-

le depuse. După certificare, originalele vor fi restituite solicitan-

ţilor. 

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 

alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează 

într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie a 

anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin rapor-

tarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de Banca Naţio-

nală a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin 

mandat poştal sau virament bancar. 

 Renta viageră agricolă încetează la data decesului 

rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată 

acestuia poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia 

respectării prevederilor art.7 din Legea 247/2005 Titlu XI, 

iar moştenitorii vor depune la oricare Centru judeţean al APIA, 

respectiv al Municipiului Bucureşti, carnetul de rentier al 

defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), 

actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de 

calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre 

judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi 

irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al 

moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie 

notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind 

solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului 

(original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului. 

La nivelul judetului Gorj, in 2018, sunt asteptati aproximativ 

60 rentieri pentru obtinerea vizei. In anul 2017, au fost vizate 60 

carnete de rentieri agricoli, pentru o valoare de 76.183.20 lei 

(16964.34 Euro) si pentru o suprafata totala de 227.1727 ha. 
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Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 

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

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

Noutati legislative  

Ordinul nr. 38/2018 privind modificarea Ordinului ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de 

implementare a schemelor de plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) 

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 

schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și 

pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile 

agricole și alte forme de asociere în agricultură, precum și a condițiilor 

specifice de implementare pentru măsurile compensatorii de dezvoltare 

rurală aplicabile pe terenurile agricole, prevăzute în Programul Național 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020, În vigoare de la 19 februarie 2018, 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 155 din 19 februarie 2018. 

Ordinul nr. 39/2018 privind aprobarea formularului-tip al cererii 

unice de plată pentru anul 2018. Publicat în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 155 din 19 februarie 2018.  

Ordonanța de urgență nr. 4/2018 privind modificarea și completarea 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea 

schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-

2020 și pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 

societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură. Publicat în 

Monitorul Oficial, Partea I nr. 152 din 19 februarie 2018.  

 

 

 

Actiuni si termene in perioada februarie-martie 2018 

 

10 martie—  finalizare actualizare LPIS, in vederea reconfigurarii  

                      stratului de referinta, campania 2018; 

 

31 martie— finalizarea platilor pe cererile unice din campania 2017; 

 

01.03.2018—15 mai 2018—desfasurarea campaniei de primire a  

                     cererilor unice de  plata  - 2018 ; 

 

01 martie—31 august 2018—perioada de vizare a carnetelor de 

                       rentier agricol pentru anul 2017; 
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Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

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

Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276 

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

http: www.apiagorj.ro 

CENTRE  LOCALE  

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

0253/212.311, targujiu.gorj@apia.org.ro 

TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11 

0253/379.116; tgcarbunesti.gorj@apia.org.ro  

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.58,  

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

TURCENI - Casa de Cultura TURCENI 

0253/335.112, turceni.gorj@apia.org.ro 

MOTRU - Str. Bradului, nr.2A 

0253/410.118, motru.gorj@apia.org.ro 

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

0735.187.831, hurezani.gorj@apia.org.ro 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Director executiv adjunct:                       Petre ECOBICI 

Sef Serv. Masuri Specifice:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati                  Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Control pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Sef  Serv. Economic, Recuperare debite si resurse umane:                           

Ramona POPEANGA 

Compartiment Juridic :     Irina MARINCA 

Compartiment Inspectii, Supracontrol:       Marioara DINU 

Manager public:    Simona DOBRA 

Sef Centru Local Targu-Jiu  –                    Ilie POPESCU 

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -                   Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                       Florin MURU 

Coord. Centru Local Motru -          Cristian BULMOAGA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Maria  SEMENESCU   

Programul de lucru :   luni – vineri: 8.00 – 16.00 

Programul de audiente : 

Marti, 10.00-12.00 – director executiv  

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adjunct 
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