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Activitatea APIA Gorj in lunile  APRILIE—MAI 2016  

           “Fii fermier activ, depune cererea unică şi poţi obţine sprijin financiar”.“APIA te aşteaptă!” 

 

Campania de primire a cererilor unice de plata aferenta a anului 2016 

Campania de primire a cererilor unice de plată se va derula în perioada 01 martie – 16 mai 2016 fără penalităţi, respectiv 

17 mai - 10 iunie cu penalizări de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 

La APIA Gorj, în perioada 01 martie – 26 aprilie 2016 au fost depuse 10.016 

cererilor unice de plată, pentru o suprafaţă de 30.232,14 hectare.  

 

Autorizarea la plata finală a fermierilor, Campania 2015 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA 

Gorj) informează că, începând cu data de 08 aprilie 2016, a autorizat la plată finală 

fermierii care au depus cereri de plată in sector vegetal, în cadrul Schemei Unice 

de Plată pe Suprafaţă (SAPS), Plată redistributivă (PR), Plată pentru tinerii 

fermieri (PTF) şi a Ajutoarele naţionale tranzitorii în sector vegetal (ANT1), 

campania 2015  

03.05.2016—termen de  solicitare ajutor de stat pentru motorina utilizată în agricultură  

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentruAgricultură (APIA. Gorj) in-

formează că până la data de 03 mai, a.c. se pot depune cererile de plată pentru ajutorul 

de stat pentru motorina utilizată în agricultură aferente perioadei 01 ianuarie – 31 

martie 2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 21,00 

euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, 

determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 

1,7975 lei/litru  
 

Sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal 

şi zootehnic 

Pentru fiecare schemă de plăţi directe şi pentru ajutoare naţionale tranzito-

rii care se acordă în agricultură în perioada 2015 - 2020, conform Or-

donanţei 3/2015, se aplică un sistem de sancţiuni. 

 

Sistemul de sanctiuni aplicabil pentru cererile de plată depuse de fermieri 

pentru campania 2016, pentru  

Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată depuse de fermieri 

pentru campania 2016, se stabileşte ţinându-se cont de aspectele ale necon-

formităţilor constatate (neglijenţa, intenţia, amploarea, durata 

(persistenţa), repetiţia, gravitatea ), insa particularizate in cadrul actului norma-

tive pe fiecare tip de neconformitate constatata . 

 Noutati legislative 

OMADR Nr. 476 din 7 aprilie 2016  

OMADR Nr. 431 din 1 aprilie 2016  

HOTĂRÂRE Nr. 216 din 30 martie 2016  
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“Fii fermier activ, depune cererea unică şi poţi obţine 

sprijin financiar”. “APIA te aşteaptă!” 

 

Campania de primire cereri unice de 

plata 2016 

 

In perioada 01 martie – 26 aprilie 2016 au 

fost depuse 10.016 cererilor unice de 

plată, pentru o suprafaţă de 30.232,14 

hectare.  

Perioada de depunere fără penalizări a 

cererilor de plată va continua până la data 

de 16 mai, inclusiv. 

La Centrul judeţean sunt programaţi 

fermierii care solicită o suprafaţă mai mare de 50 de 

hectare teren agricol sau deţin numai animale, iar la 

Centrele locale fermierii care solicită o suprafaţă mai 

mică sau egală cu 50 de hectare teren agricol, precum şi 

animalele aferente exploataţiei. 

Cererile unice de plată pot fi depuse şi după data de 16 

mai 2016, în termen de 25 de zile calendaristice, dar cu 

o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare. 

Solicitările depuse după data de 10 iunie 2016 nu mai 

sunt admise la calcul, iar fermierului nu i se acordă 

niciun fel de plată sau de sprijin. 

Cererile unice de plată pot fi modificate pănă la data de  

31 mai 2016 inclusiv, fără penalităţi, iar în intervalul 31 

mai - 10 iunie 2016 inclusiv, cu penalizări de 1% pentru 

fiecare zi lucrătoare (penalizarea se aplică doar suprafeţei 

modificate după acest termen).  

In judeţul Gorj sunt programati si asteptati sa depuna cer-

erea unica de plata aferentă campaniei 2016, peste 23.400 

fermieri. 

Schemele directe de plată gestionate de APIA. 

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) 

2. Plata redistributivă 

3. Plata pentru practici agricole benefice pentru 

climă, și mediu 

4. Plata pentru tinerii fermieri 

5. Schema de sprijin cuplat - în domeniul vegetal și 

zootehnic 

6. Schema simplificată pentru micii fermieri 

        7.  Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT), se acordă  

             anual, în domeniul vegetal și zootehnic, in limita 

              prevederilor bugetale ale MADR. 

 
Măsuri compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe 

terenurile agricole, prevăzute în 

PNDR 2015-2020 - măsuri delegate: 
 
a) Măsura 10 – agro-mediu şi climă; 

b) Măsura 11 – agricultură ecologică; 

c) Măsura 13 – Plăți pentru zone 

care se confruntă cu  con-

trângeri naturale sau cu alte 

constrângeri specifice  

Masura 214—din PNDR 2007—

2013 

Autorizarea la plata finală a fermierilor,  

Campania 2015 

APIA—Centrul Judetean Gorj informează că, începând cu 

data de 08 aprilie 2016, autorizarea la plată finală a 

fermierii care au depus cereri de plată in sector 

vegetal, în cadrul Schemei Unice de Plată pe Suprafaţă 

(SAPS), Plată redistributivă (PR), Plată pentru tinerii 

fermieri (PTF) şi a Ajutoarele naţionale tranzitorii în 

sector vegetal (ANT1), campania 2015. 

Potrivit art. 75 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi 

monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 814/2000, 

(CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, 

plătile se fac în cel mult două rate pe an, în cursul 

perioadei care începe la data de 1 decembrie şi se încheie 

la data de 30 iunie a anului calendaristic următor, 

In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 216 

din 30 martie 2016, privind stabilirea pentru anul 2015 a 

cuantumului plăţilor unice pe suprafaţă, plăţi 

redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se 

aprobă aceasta, plăţii pentru practici agricole benefice 

pentru climă şi mediu, plăţi pentru tinerii fermieri, precum 

şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale 

tranzitorii în sector vegetal pentru culturile amplasate pe 

teren arabil,  pentru anul 2015,  

Cuantumul de 100% FEGA conform art. 4 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 

privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii 

agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) 

nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 

1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, 

Nivelul schemelor pentru care se face plata finală, in 

sector vegetal: 

79,7392 euro/ha pentru Schema de Plată Unică pe 

Suprafaţa (SAPS); 

5,000 euro/ha pentru  Plata redistributivă (PR), nivelul I 

(1- 5 ha) ; 

51,0789 euro/ha pentru Plata redistributivă (PR),  nivelul 

II  (6 -30 ha) ; 

19,9348 euro/ha pentru Plata pentru tinerii fermieri 

(PTF): 

19,1942 euro/ha pentru Ajutoare Nationale Tranzitorii 

(ANT1). 

 

Plăţile  se vor face la cursul de schimb 

valutar de 4,4176 lei pentru un euro, 

stabilit de către Banca Centrală 

Europeană în data de 30 septembrie 2015 

şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, seria C, nr. 323 din 01 

octombrie 2015. 

 

 



Total sume autorizate la plata   -   23.576.853  lei; 

Total plati efectuate                    -   20.613.132  lei; 

Schemele/măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din 

Fondul European de GarantareAgricolă (FEGA) şi din 

Bugetul Naţional (BN), prin bugetul Ministerului Agricul-

turiişi DezvoltăriiRurale (MADR 

 

 Fermieri încă neautorizaţi la plată (nepreluaţi 

in  white list) 
 

fermieri selectati la control pe teren/teledetecţie 

 

fermieri implicati în transfer de exploatatie  

 

fermieri pentru care trebuie recuperate sanctiunile mul-

tianuale 

 

fermieri care au erori pentru nerespectare 

ecoconditionalitate, altele decât cele rezultate în urma 

controlului pe teren - fermierii care au culturi de floarea 

soarelui cultivată pentru care Campania 2015 este al- 3- lea 

an 

 

fermieri care au erori pentru nerespectare ecoconditionali-

tate, altele decât cele rezultate în urma controlului pe teren 

- fermierii cu cel putin una din erori generată în Campania 

2014: GAEC_1003, SMR_2003, SMR_1003, CM_1003 

(cei care au atins pragul de sanctiune 100% în anul trecut) 

 

fermieri cu sanctiuni multianuale constituite la DMS 

 

fermierii care au bifă de mic fermier si au solicitat sprijin 

cuplat 

 

fermieri care au bifă de mic fermier si au solicitat sprijin 

pentru tânăr fermier, cu o suprafată solicitată eligibilă mai 

mare de 7 ha 

 

fermieri care au bifă de mic fermier si nu  au solicitat spri-

jin pentru tânăr fermier, cu o suprafată solicitată eligibilă 

mai mare de 7,7 ha 

 

fermieri cu erori ce vor conduce la constituirea de sancti-

uni multianuale in 2015 (supradeclarare >50%, OSC_0185 

pentru SAPS, TRF si PR si OSC_0197 pentru ANT) 

 

fermieri care au generata eroarea TRN_0770  (din IPA 

online) 

dosare care nu au generată eroarea OSC_0202 

 

Pe măsură ce dezvoltarea sistemului informatic va permite, 

Centrul Judeţean APIA Gorj, va autoriza şi plata celorlalte 

scheme de plăţi directe, ajutoare naţionale tranzitorii şi 

măsuri de dezvoltare rurală. 

Autorizarea la plata a cererilor in sector animalier, va începe 

in data de 25 mai 2016. 

In Judeţul Gorj, au depus cereri unice de plată 18.845 

fermieri pentru o suprafată eligibilă de aproximativ 

74.904,79 ha. 
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Situatia autorizării şi plăţii efective a fermierilor in 

perioada 08 – 26.04.2016 

Plata   SAPS Sume (lei) 
Număr 
fermieri 

Suma autorizata 9,327,074   

Numar fermieri autorizati   13068 

Suma platita 7,771,328   

Numar fermieri platiti   11,741 

Plata redistributiva     

Suma autorizata 2,011,609   

Numar fermieri autorizati   13078 

Suma platita 1,768,510   

Numar fermieri platiti   11,749 

Plata tineri fermieri     

Suma autorizata 95,986   

Numar fermieri autorizati   217 

Suma platita 80,863   

Numar fermieri platiti   186 

ANT 1     

Suma autorizata 1,494,509   

Numar fermieri autorizati   10,167 

Suma platita 467,808   

Numar fermieri platiti   3,201 

Situaţia autorizării si plătii pe fonduri 

Fondul FEGA Sume - lei 
Număr 
fermieri 

Suma autorizata 19,598,511   

Numar fermieri autorizati   13504 

Suma platita 17,665,610   

Numar fermieri platiti   12,393 

Fondul FEADR     

Suma autorizata 2,359,643   

Numar fermieri autorizati  560 

Suma Platita 2,355,738   

Numar fermieri platiti   558 

Fondul BN     

Suma autorizata 1,494,509   

Numar fermieri autorizati   10,167 

Suma Platita 467,808   

Numar fermieri platiti   3,201 

Fondul BN1     

Suma autorizata 124,190   

Numar fermieri autorizati   560 

Suma Platita 123,976   

Numar fermieri platiti   558 

Nr.4,  APRILIE  2016  



 03.05.2016— termen de solicitare a ajutorului de stat 

pentru motorina utilizată în agricultură  

 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentruAgricultură (APIA. Gorj) informează că până la 

data de 03 mai, a.c. se pot depune cererile de plată 

pentru ajutorul de stat pentru motorina utilizată în 

agricultură aferente perioadei 01 ianuarie – 31 martie 

2016, conform HG nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a 

diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă 

(stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina 

utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în 

agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit 

prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/

litru. 

Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile 

necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de 

vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea 

efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal, 

zootehnic şi îmbunătăţiri funciare. 

Cererile de plată se depun însoţite de următoarele 

documente: 

Pentru sector vegetal: 

 situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru 

care solicită ajutorul de stat; 

 documente care dovedesc cantitatea de ciuperci 

produsă, după caz; 

 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 

utilizate pentru sectorul vegetal, aferentă perioadei 

pentru care solicit acordarea ajutorul de stat prin 

rambursare, întocmită conform modelului prevăzut 

în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015; 

 copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei 

emise de vânzător pe numele solicitanţilor; 

  copie a documentelor de identitate şi/sau a 

documentelor de înregistrare, în cazul în care au 

intervenit modificări faţă de cererea de acord 

prealabil pentru finanţare. 

Pentru sector zootehnic: 

 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 

utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă 

perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul de 

stat prin rambursare, întocmită conform modelului 

prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 1727/2015; 

 copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei 

emise de vânzător pe numele solicitanţilor; 

 situaţia privind calculul efectivului: 

 rulat realizat pentrupăsăriri/porci întocmită de bene-

ficiar şi vizată de medical împuternicit de liberă 

practică, după caz, conform modelului prevăzut în 

anexa nr.10 aferent perioadei; 

 mediu realizat pentru bovine, ovine/caprine în-

tocmită de beneficiar şi vizată de medical împuter-

nicit de liberă practică, după caz, conform modelu-

lui din anexa nr.10; 

 numărului de familii de albine/cutii pentru viermii 

de mătase realizat, aferent perioadei. 

 copie de pe cererea depusă de către apicultori la 

consiliul local în vederea asigurării acestora de 

vetre de stupină temporare sau permanente; 

 copie a documentelor de identitate şi/sau a 

documentelor de înregistrare, în cazul în care au 

intervenit modificări faţă de cererea de acord 

prealabil pentru finanţare. 

Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor 

solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu 

privire la încadrarea în categoria „firme în dificultate”, dacă 

au survenit modificări faţă de cea iniţială. 

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/

reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia,caz în care 

împuternicirea este emisă de cătrea dministratorul/

reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de iden-

titate al persoanei împuternicite.  

In judeţul Gorj au fost aprobate un număr de 66 cereri 

de acord prealabil pentru anul 2016. 

Aferent trimestrului I, 2016 pentru decontarea motorinei 

utilizate in agricultură, au fost depuse pana in prezent un 

număr de 12 cereri de ajutor de stat pentru o cantitate de 

4.386,90 litri motrorina, in sumă de 7.885,40 lei  
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Sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi di-

recte şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele 

vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată 

depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-

tură, începând cu anul de cerere 2015 

 

Conform OMADR Nr. 476 din 7 aprilie 2016, publicat 

în: Monitorul Oficial Nr. 266 din 7 aprilie 2016,  pentru 

fiecare schemă de plăţi directe şi pentru ajutoare naţionale 

tranzitorii care se acordă în agricultură în perioada 2015 - 

2020, conform Ordonanţei, se aplică un sistem de sancţi-

uni care constă în: 

    a) respingerea plăţii; 

    b) sancţiuni administrative, care pot lua următoarele 

         forme: 

          (i) reducerea valorii ajutorului/sprijinului; 

          (ii) reducerea suprafeţelor pentru care se calculează 

             ajutorul/sprijinul; 

         (iii) neacordarea ajutorului/sprijinului; 

         (iv) sancţiuni suplimentare; 

          (v) retragerea sumelor acordate. 

Respingerea plăţii survine în următoarele situaţii: 

 neîndeplinirea calităţii de fermier active; 

 nerespectarea prevederilor referitoare la suprafaţa 

minimă a exploataţiei; 

 pentru suprafeţele pe care nu se realizează o activi-

tate minimă, 

 pentru neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate; 

 pentru crearea în mod artificial de condiţii pentru 

obţinerea plăţii, 

 dacă beneficiarul sau reprezentatul acestuia nu 

permite efectuarea controlului la faţa locului. 

 

I Sancţiunile care se aplică schemelor de plăţi directe 

pe suprafaţă şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sec-

torul vegetal se aplică în următoarea ordine: 

a) sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor la 

      care se adaugă, după caz, sancţiunile suplimentare  

      specifice schemei pentru tinerii fermieri, cu excepţia 

       plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă 

       şi mediu.  

 b) sancţiuni administrative, altele decât cele privind 

        supradeclarările suprafeţelor, referitoare la: 

      i) reducerea plăţii pentru înverzire în cazul nerespec 

         tării diversificării culturilor, a cerinţelor privind 

         păşunile permanente şi a zonelor de interes ecologic; 

       (ii) sancţiuni administrative referitoare la plata pentru  

            înverzire, aplicate conform art. 28 din Regulamen 

            tul delegat (UE) nr. 640/2014, începând cu anul de 

            cerere 2017; 

  c) sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii 

unice de plată, a documentelor justificative aferente cere-

rii de plată şi, după caz, a documentelor de modificare a 

cererii de plată; 

d) sancţiuni pentru nedeclararea suprafeţelor; 

e) reducerea lineară se aplică, după caz: 

 

    (i) pentru tinerii fermieri - conform art. 6 alin. (2) lit. f) 

       pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014,  re 

       spectiv art. 51 alin. (3) şi art. 50 alin. (7) din Regula 

        mentul (UE) nr. 1.307/2013; 

    (ii) pentru plata redistributivă - conform art. 41 alin. (4) 

          şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013; 

    (iii) pentru toate schemele - conform art. 7 din Regula 

         mentul (UE) nr. 1.307/2013; 

f) sancţiuni pentru nerespectarea normelor privind 

ecocondiţionalitatea. 

     

II Sancţiunile care se aplică schemelor de sprijin cuplat 

în sectorul zootehnic şi ajutoarelor naţionale tranzitorii 

în sectorul zootehnic se aplică în următoarea ordine: 

a) sancţiuni pentru animale cu neconformităţi; 

b) sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii  

    unice de plată, a documentelor justificative aferente  

    cererii de plată şi, după caz, a documentelor de modify 

     care a cererii de plată; 

c) reducere lineară, cu excepţia ANTZ; 

d) sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii,  

   doar pentru SCZ. 

 

   Baza de calcul pentru plăţile directe pe suprafaţă şi 

ajutoarele naţionale tranzitorii, denumite în continu-

are ANT, în sectorul vegetal reprezintă: 

    a) În cazul plăţii pentru tinerii fermieri, plata se acordă 

pentru suprafaţa maximă de 60 hectare. 

    b) În cazul plăţii redistributive, plata se acordă pentru 

suprafaţa maximă de 30 hectare. 

    c) În cazul schemelor de plată, dacă se constată că su-

prafaţa determinată este mai mare decât suprafaţa de-

clarată în cererea de ajutor, pentru calcularea ajutorului se 

utilizează suprafaţa declarată. 

    d) În cazul schemelor de plată prevăzute, dacă suprafaţa 

declarată este mai mare decât suprafaţa determinată pen-

tru un grup de plată, ajutorul se calculează pe baza su-

prafeţei determinate pentru grupul de plată în cauză. 

    (2) Dacă diferenţa dintre suprafaţa totală determinată şi 

suprafaţa totală declarată pentru plată în cadrul schemelor 

de plată sau suprafaţa totală declarată pentru plată în cad-

rul unei măsuri de sprijin pe suprafaţă este mai mică sau 

egală cu 0,1 hectare, suprafaţa determinată este consider-

ată egală cu suprafaţa declarată. Pentru acest calcul se iau 

în considerare doar supradeclarările suprafeţelor la nivelul 

unui grup de plată. Această prevedere nu se aplică dacă 

diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală 

declarată pentru plăţi. 

 

Baza de calcul pentru schemele de sprijin cuplat în sec-

torul zootehnic, SCZ, şi ajutoarele naţionale tranzitorii 

pentru speciile ovine şi caprine, ANTOC: 

    a) Sprijinul nu se acordă pentru un număr de animale 

mai mare decât cel declarat în cererea unică de plată, pen-

tru categoria solicitată. 

    b) Dacă numărul animalelor declarate în cererea unică 

de plată depăşeşte numărul de animale determinat în urma 

unor controale administrative sau a unor controale la faţa 

locului, sprijinul/ajutorul se calculează pe baza numărului 

de animale determinat. 
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    c) Pentru fiecare categorie de animale, solicitanţii bene-

ficiază de SCZ pentru efectivul maxim de animale prevă-

zut la art. 71 - 75 din Ordinul nr. 619/2015. 

    d) SCZ pentru taurine din rase de carne şi metişii aces-

tora se acordă pentru numărul de animale determinat, în 

limita maximă prevăzută la art. 74 alin. (1) lit. a) şi în 

ordinea categoriilor prevăzută la art. 74 alin. (2) din Ordi-

nul nr. 619/2015. 

 

Sancţiunile pentru supradeclararea suprafeţelor în 

cazul schemelor de plată : 

    a) daca suprafaţa determinată > suprafaţa declarată în 

cererea de sprijin, nu se aplică nicio penalizare; iar plata 

se calculează pentru suprafaţa declarată. 

    b) daca diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată 

şi suprafaţa determinată la nivelul unui grup de plată < 0,1 

ha, suprafaţa determinată se va considera egală cu su-

prafaţa declarată. Această prevedere nu se aplică în cazul 

în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa 

totală declarată pentru plată. 

    c)daca  în cazul unui grup de plată, suprafaţa declarată 

pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată > 3% din 

suprafaţa determinată sau 2 ha, < cu 20% din suprafaţa 

determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei deter-

minate, din care se scade dublul diferenţei constatate. 

    d) daca suprafaţa declarată > decat suprafaţa determi-

nată cu peste 20% din suprafaţa determinată, pentru anul 

în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupul de plată în 

cauză. 

    e) Dacă suprafaţa declarată pentru plată > suprafaţa 

determinată cu peste 50% din suprafaţa determinată, fer-

mierul este exclus de la plată pentru grupul de plată în 

cauză şi, în plus, acesta este supus unei sancţiuni supli-

mentare egale cu cuantumul ajutorului sau sprijinului care 

corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi su-

prafaţa determinată. Dacă suma calculată ca sancţiune 

suplimentară nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani 

calendaristici care urmează anului calendaristic al consta-

tării, soldul se anulează. 

 

Sancţiunile pentru depunerea cu întârziere a cererii 

unice de plată sunt următoarele: 

    a) depunerea unei cereri unice de plată după data-limită 

de depunere fără penalizări de întârziere, determină o re-

ducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut 

dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost 

depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de 

întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea 

unică de plată este considerată inadmisibilă, iar solicitan-

tului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin. 

    b) modificările privind cererea de plată pot fi admise 

până la ultima dată de depunere a cererilor unice de plată 

sau până la data-limită de depunere fără penalizări de 

întârziere a modificărilor cererii unice de plată, cu excep-

ţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excep-

ţionale. 

    Depunerea unei modificări a cererii unice de plată după 

data-limită pentru o astfel de depunere, determină o re-

ducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care fermierul 

ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost 

depusă până la termenul stabilit. Modificările referitoare 

la o cerere unică de plată nu sunt admise după ultima dată 

posibilă pentru depunerea întârziată a cererilor unice. 

Dacă o astfel de întârziere depăşeşte ultima dată posibilă 

pentru depunerea întârziată a cererilor unice, modificarea 

adusă cererii unice de plată este considerată inadmisibilă, 

iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin 

pentru modificarea în cauză. În sensul prezentului alineat, 

modificările privind cererea unică de plată includ modifi-

cări ale suprafeţelor/numărului de animale sau culturilor 

declarate în cerere, adăugări/retrageri ale unor scheme de 

plată/măsuri de sprijin sau adăugări ale unor parcele în 

cadrul unor scheme de plată/măsuri de sprijin. 

    c) o cerere unică de plată poate fi retrasă total sau par-

ţial în condiţiile prevăzute de art. 12 din Ordinul nr. 

619/2015. 

    d) in situaţia în care se depune o cerere/documente afer-

ente cererii/documente de modificare a cererii cu 

întârziere, într-o zi nelucrătoare, se ia în considerare că 

acest document a fost depus în următoarea zi lucrătoare. 

 

Sancţiunile pentru nedeclararea suprafeţelor în cazul 

schemelor de plată : 

 a) in cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu 

declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa 

totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi 

suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a par-

celelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% 

din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor 

directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor 

de sprijin pe suprafaţă cuvenite fermierului pentru anul în 

care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3%, astfel: 

    (i) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate > 3%, 

dar < 30% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi 

sancţionat cu un procent de 1%; 

    (ii) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate > 

30%, dar < 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul 

va fi sancţionat cu un procent de 2%; 

    (iii) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate > 

50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sanc-

ţionat cu un procent de 3%. 

  b) in cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală de-

clarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre 

suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nede-

clarate, pe de altă parte, < cu 3% din suprafaţa totală de-

clarată, fermierul nu va fi sancţionat. 

 

 În situaţia în care cuantumul total al plăţilor directe care 

urmează să fie acordate este mai mare decât plafonul alo-

cat României, se efectuează o reducere lineară a cuan-

tumurilor plăţilor directe pentru toţi beneficiarii eligi-

bili la plată, conform art. 7 alin. (1) din Regulamentul 

(UE) nr. 1.307/2013. 

 

În cadrul plăţii redistributive se aplică sistemul de sanc-

ţiuni administrative, astfel: 

    1) În cazurile în care se constată că s-au creat condiţii 

artificiale de acordare a sprijinului, sprijinul pentru 

această schemă de plată este respins. 

  2) În cazul transferului de exploataţie între doi fermieri, 

plata redistributivă se acordă pentru suprafaţa totală rezul-
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tată în urma transferului, fără a depăşi plata pentru suprafaţa 

maximă de 30 ha 

(3) Dacă suprafaţa declarată în cadrul schemei unice de 

plată pe suprafaţă depăşeşte limita de 30 ha, suprafaţa 

declarată pentru plata redistributivă se reduce la 30 ha 

(4) În cazul sancţiunilor pentru supradeclararea suprafeţelor, 

      se aplică următoarele prevederi 

      a) În situaţia în care atât suprafaţa declarată, cât şi su 

          prafaţa determinată a unei exploataţii depăşesc limita 

          maximă de 30 ha, chiar dacă pe total exploataţie se 

          înregistrează supradeclarare pentru plata redistribu 

         tivă, nu se aplică sancţiuni pentru supradeclarare pen 

         tru această schemă de plată. 

  b) În situaţia în care suprafaţa determinată se situează sub 

limita maximă de 30 ha şi se constată o suprade-

clarare, se aplică sancţiuni pentru supradeclararea 

suprafeţelor, conform art. 6. Modul de aplicare a aces-

tor sancţiuni este gradual, pe intervale de suprafaţă. 

    (5) Calculul penalizărilor de întârziere se efectuează pentru 

          suprafaţa declarată, fără a se depăşi suprafaţa maximă 

          de 30 ha. 

 

În cazul plăţii pentru înverzire, baza de calcul se stabileşte 

astfel: 

    a) dacă suprafaţa declarată > suprafaţa determinată, su 

        prafaţa determinată =baza de calcul pentru plata pentru  

        înverzire; 

    b) dacă suprafaţa declarată < suprafaţa determinată, su 

         prafaţa declarata =baza de calcul pentru plata pentru  

         înverzire; 

   Nu se aplică sancţiuni pentru situaţiile în care fermierii,  

    datorită condiţiilor climatice nefavorabile, decid urmă 

     toarele: 

    a) înfiinţarea culturilor pentru zonele cu strat vegetal pe 

       alte parcele din cadrul exploataţiei decât pe cele de 

       clarate în cererea unică de plată sau în formularele de  

       modificare a acesteia; 

    b) înfiinţarea altor culturi pentru zonele cu strat vegetal 

         decât cele declarate în cererea unică de plată sau în for 

        mularele de modificare a acesteia, dintre culturile  

         secundare prevăzute în anexa nr. 9 la Ordinul nr.  

        619/2015. 

În cazul plăţii pentru înverzire se aplică următoarele re-

duceri şi sancţiuni specific 
 

  a) reduceri de suprafaţă;  

  b) sancţiuni administrative, începând cu anul de cerere 2017 

     Reducerea plăţii pentru înverzire, în cazul nerespectării  

     diversificării culturilor, se aplică având în vedere urmă 

      toarele considerente: 

Cultura principală nu trebuie să acopere mai mult de 75% din 

suprafaţa totală de teren arabil; 

Principalele două culturi nu trebuie să acopere mai mult de 

95% din suprafaţa totală de teren arabil determinată; 

  c) Cultura principală nu trebuie să acopere mai mult de 75% 

     din suprafaţa totală de teren arabil determinată şi cele  

     două culturi principale nu trebuie să acopere mai mult de 

      95%, ; 

    Dacă s-a constatat că un beneficiar nu a respectat, timp de 

trei ani, obligaţia privind diversificarea culturilor descrisă, 

suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire 

pentru anii următori se reduce cu suprafaţa totală de teren 

arabil determinată, înmulţită cu procentajul de diferenţă apli-

cabil. 

 

   Pentru plata pentru tinerii fermieri - sistemul de sancţi-

uni administrative - particularităţi: 

  a) În situaţia în care un fermier nu îndeplineşte condiţiile  

      privind vârsta maximă de 40 de ani şi nu face dovada  

      instalării ca şef de exploataţie, se respinge plata pentru  

       această schemă. 

  b) În situaţia prevăzută la art. 108 alin. (2) din Ordinul nr.  

      619/2015, se aplică în plus o sancţiune echivalentă cu  

      20% din cuantumul pe care beneficiarul l-a primit sau l-ar 

        fi primit, în caz contrar, ca plată pentru tinerii fermieri. 

  c) În situaţia în care atât suprafaţa declarată, cât şi suprafaţa 

     determinată a exploataţiei se situează peste limita maximă 

     de 60 ha, dacă se constată o supradeclarare a suprafeţelor 

      în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, nu se aplică 

      sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor în cadrul  

      plăţii pentru tinerii fermieri. 

Dacă suprafaţa declarată > 60 ha şi suprafaţa determinată < 

60 ha, se aplică sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor, 

luând în considerare diferenţa între suprafaţa determinată şi 

limita maximă de 60 ha; 

Dacă suprafaţa declarată < 60 ha, suprafaţa determinată > 60 

ha şi se constată o supradeclarare a suprafeţei, se aplică sanc-

ţiunile pentru supradeclararea suprafeţelor. 

    (2) Calculul penalizărilor de întârziere se efectuează pentru 

suprafaţa declarată în cadrul acestei scheme, fără a se depăşi 

suprafaţa maximă de 60 ha. 

    (3) Indiferent de numărul şi forma de organizare a exploa-

taţiilor pe care le administrează tânărul fermier, plata pentru 

tinerii fermieri se acordă pentru o singură exploataţie. 

 

Stabilirea sumei cuvenite în cadrul schemei de plată pentru 

micii fermieri are la bază calculul efectuat pentru fiecare 

schema solicitată, respectiv: schema de plată unică pe su-

prafaţă, plata redistributivă, plata pentru înverzire, plata pen-

tru tinerii fermieri şi sprijinul cuplat, după caz. 

Pentru fiecare plată solicitată se aplică sistemul de sancţiuni 

administrative aplicabile fiecărei scheme de plăţi directe, cu 

excepţia sancţiunilor pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor 

conform art. 8, sancţiunilor pentru nerespectarea normelor de 

ecocondiţionalitate. Fermierii care au accesat schema pentru 

micii fermieri sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor agri-

cole benefice pentru climă şi mediu conform art. 13. 

 

În cazul schemei de plată pentru sprijinul cuplat în secto-

rul vegetal, baza de calcul este stabilită la art. 4 lit. c) şi d). 

    (3) Sancţiunile aplicabile în cadrul schemei de plată pentru 

sprijinul cuplat în sectorul vegetal sunt stabilite la art. 3. 

    (4) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe-

lor excepţionale definite la cap. XI din Ordonanţă, în situaţia 

în care un fermier nu îndeplineşte condiţiile privind realiza-

rea producţiei minime şi comercializarea/utilizarea în scopul 

furajării animalelor proprii/depozitarea, după caz, la nivelul 

fiecărui sector, aşa cum este prevăzut la cap. VIII din Ordinul 

nr. 619/2015, sprijinul pentru această schemă de plată este 

respins. 

    (5) Nu sunt eligibile la plată suprafeţele de sere în care 

legumele nu sunt cultivate pe pământ şi nu se acordă niciun 

ajutor pentru aceste suprafeţe. 
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    (6) Neprezentarea sau prezentarea după termenele stabilite 

la cap. VIII din Ordinul nr. 619/2015 a documentelor speci-

fice de eligibilitate în cadrul schemelor de sprijin cuplat în 

sectorul vegetal atrage de la sine neeligibilitatea la plată a 

schemei solicitate. 

    (7) Beneficiază de plata sprijinului cuplat în sectorul vege-

tal fermierii activi cărora li se determină suprafeţe eligibile la 

schema de plată unică pe suprafaţă pe care sunt cultivate cul-

turile solicitate pentru schema de sprijin cuplat, chiar dacă 

schema de plată unică pe suprafaţă este respinsă la plată. 

    (8) În cazul culturilor cultivate în sere şi solarii, pentru 

care beneficiarii solicită plata pentru schema de sprijin cu-

plat, prevăzute la art. 53 şi 54 din Ordinul nr. 619/2015, nere-

alizarea şi comercializarea producţiei minime prevăzută pen-

tru una dintre culturi, atrage respingerea plăţii pentru cultura 

respectivă. 

 

    Valoarea sprijinului cuplat în sectorul zootehnic, cu-

venit pe fiecare categorie, se reduce în baza unui procent 

calculat ca raport între numărul animalelor declarate, în cazul 

cărora s-au constatat neconformităţi şi numărul animalelor 

determinate. 

    (2) Dacă numărul de animale cu neconformităţi este de 

maximum 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare 

categorie se reduce cu un procent stabilit în conformitate cu 

alin. (1). 

    (3) În cazul în care numărul de animale cu neconformităţi 

este mai mare de 3, valoarea sprijinului cuplat cuvenit pe 

fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză se reduce 

astfel: 

    a) cu un procent stabilit în conformitate cu alin. (1), dacă 

acesta nu depăşeşte 10%; 

    b) cu de două ori procentul prevăzut la alin. (1), dacă 

acesta este mai mare de 10%, dar de maximum 20%. 

    c) dacă procentul prevăzut la alin. (1) depăşeşte 20%, nu se 

acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul 

în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. 

    d) dacă procentul prevăzut la alin. (1) depăşeşte 50%, nu 

se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficia-

rul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În 

plus, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în 

cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale 

cu neconformităţi. 

    (4) În cazul în care neconformităţile constatate sunt legate 

de înregistrări incorecte în RIE sau în paşapoartele ani-

malelor, animalul în cauză este considerat nedeterminat nu-

mai dacă aceste erori se constată în cadrul a cel puţin două 

controale efectuate pe parcursul unei perioade de 24 de luni. 

 

Valoarea SCZ cuvenit pentru viermi de mătase, , se re-

duce astfel: 

    a) cu 5% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţinerii 

unei producţii totale mai mici cu până la 10% faţă de produc-

ţia totală declarată de gogoşi crude de mătase; 

    b) cu 10% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţin-

erii unei producţii totale mai mici cu până la 20% faţă de 

producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase; 

    c) cu 15% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţin-

erii unei producţii totale mai mici cu până la 30% faţă de 

producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase; 

    d) cu 20% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţin-

erii unei producţii totale mai mici cu până la 40% faţă de 

producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase; 

    e) cu 30% din valoarea sprijinului cuvenit, în cazul obţin-

erii unei producţii totale mai mici cu până la 50% faţă de 

producţia totală declarată de gogoşi crude de mătase; 

    f) cu excludere de la plată pentru anul în care se face so-

licitarea SCZ pentru viermi, în cazul obţinerii unei producţii 

totale mai mici cu cel puţin 50% faţă de producţia totală de-

clarată de gogoşi crude de mătase. 

 

 Beneficiază de plata ajutoarelor naţionale tranzitorii în secto-

rul vegetal fermierii cărora li se determină suprafeţe eligibile 

la schema de plată unică pe suprafaţă pe care sunt cultivate 

culturile pentru care se acordă ajutoare naţionale tranzitorii, 

chiar dacă schema de plată unică pe suprafaţă este respinsă la 

plată. 

 

Neprezentarea sau prezentarea după termenele finale a docu-

mentelor specifice de eligibilitate pentru ANT în sectorul 

vegetal, atrage de la sine neeligibilitatea la plată a schemei 

solicitate. 

 

Sancţiunile aplicabile ANT în sectorul vegetal sunt cele sta-

bilite la art. 3 din prezentul ordin. 

 În cadrul schemei de ajutoare naţionale tranzitorii pentru 

speciile ovine şi caprine, ANTOC, în cazul în care se con-

stată diferenţe între numărul de animale declarat şi pentru 

care s-au constatat neconformităţi şi numărul de animale de-

terminat în urma verificării îndeplinirii tuturor condiţiilor de 

eligibilitate pentru ajutorul naţional tranzitoriu acordat fer-

mierilor crescători de ovine şi caprine, valoarea ajutorului 

cuvenit se reduce în baza unui procent calculat prin rapor-

tarea numărului de animale cu neconformităţi la numărul de 

animale determinate, după cum urmează 

a) dacă raportul, dintre numărul de animale cu neconformi-

tăţi şi numărul de animale determinat, este mai mic sau 

egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar ajutorul se 

calculează la numărul de animale determinat; 

b) b) dacă raportul dintre numărul de animale cu necon-

formităţi şi numărul de animale determinat este mai mare 

de 3%, ajutorul se reduce astfel: 

  (i) cu 5%, dacă raportul dintre numărul de animale cu 

       neconformităţi şi numărul de animale determinat este  

       mai mic sau egal cu 10%; 

  (ii) cu 10%, dacă raportul dintre numărul de animale cu 

        neconformităţi şi numărul de animale determinat este  

        mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%; 

  (iii) cu 15%, dacă raportul dintre numărul de animale cu  

        neconformităţi şi numărul de animale determinat este 

        mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%; 

  (iv) cu 20%, dacă raportul dintre numărul de animale cu ne 

         conformităţi şi numărul de animale determinat este mai 

         mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%; 

  (v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face so 

       licitarea ajutorului naţional tranzitoriu, dacă raportul 

       dintre numărul de animale cu neconformităţi şi numărul 

       de animale determinat este mai mare de 50%. 

Sancţiunile administrative nu se aplică în ceea ce priveşte 

partea cererii unice de plată în legătură cu care beneficiarul 

informează în scris APIA că cererea de plată este incorectă 

sau că a devenit incorectă după depunere, cu condiţia ca 

beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA 

de a efectua un control la faţa locului şi ca APIA să nu fi in-

format deja beneficiarul în legătură cu eventualele necon-

formităţi din cererea de ajutor sau din cererea unică de plată. 

Page 8 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.4,  APRILIE  2016  

javascript:OpenDocumentView(233896,%204356143);


 În ceea ce priveşte bovinele declarate în cererea unică, 

nu se aplică sancţiunile administrative prevăzute la art. 17 

în cazul unor erori sau omisiuni care afectează intrările din 

baza de date electronică pentru bovine, introduse din mo-

mentul depunerii cererii de ajutor sau a cererii de plată, 

dacă fermierul a notificat APIA despre acestea, cu condiţia 

ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia 

APIA de a efectua un control la faţa locului şi ca APIA să 

nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele 

neconformităţi din cererea de ajutor sau din cererea de 

plată. 

Nu se aplică sancţiunile administrative prevăzute la art. 

17 pentru bovinele provenite din import (efectuat în anii 

2014 şi 2015) şi pentru bovinele care au fătat un produs 

neviabil (mort sau avortat după 6 luni de gestaţie), dacă sunt 

prezentate documente doveditoare, respectiv certificat sani-

tar veterinar/alte documente sanitar veterinar justificative 

sau buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă 

naturală. 

 

Sistemul de sanctiuni  

aplicabil pentru cererile de plată depuse de fermieri pen-

tru campania 2016, conform OMADR. nr.431/2016 

  

    Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată 

depuse de fermieri pentru campania 2016, se stabileşte 

ţinându-se cont de următoarele aspecte ale neconformităţi-

lor constatate, aspect comune tuturor celor 5 anexe, insa 

particularizate in cadrul actului normative pe fiecare tip de 

neconformitate constatata : 

    - neglijenţa presupune aplicarea unei reduceri din suma 

totală calculată fără penalităţi, chiar dacă acestuia i-au fost 

stabilite/nu i-au fost stabilite alte sancţiuni, în cazul în care 

nerespectarea s-a datorat acţiunii neintenţionate a fermieru-

lui; 

    - intenţia presupune prevederea de către fermier a rezul-

tatului faptei sale în condiţiile în care fie urmăreşte pro-

ducerea lui prin intermediul faptei, fie, deşi nu îl urmăreşte, 

acceptă posibilitatea producerii acestui rezultat. 

    Aceste cazuri se pot referi, dar nu sunt limitate la: in-

ducerea în eroare cu bună-ştiinţă a autorităţilor cu atribuţii 

în verificarea documentelor justificative, furnizarea de date 

sau documente false şi orice altă încercare de fraudă comisă 

în scopul obţinerii unor plăţi din fonduri europene neram-

bursabile. A doua repetiţie este considerată intenţie 

(prevederea se aplică doar la cerinţele specifice, nu şi la 

supradeclarare); 

    - amploarea neconformităţii depinde în special de efec-

tul acesteia asupra operaţiunii în ansamblu; 

    - durata (persistenţa) depinde în special de perioada de 

timp în care se manifestă efectul acesteia sau de posibili-

tatea de a pune capăt acestui efect prin mijloace rezonabile; 

    - repetiţia - identificarea unor neconformităţi similare în 

ultimii patru ani, în cazul aceluiaşi beneficiar sau aceleiaşi 

măsuri, cu condiţia ca beneficiarul să fi fost informat despre 

un caz precedent de neconformitate şi să fi avut posibili-

tatea, după caz, să ia măsurile necesare pentru a remedia 

situaţia anterioară de neconformitate; 

    - gravitatea unei neconformităţi depinde în special de 

importanţa consecinţelor acesteia, având în vedere obiec-

tivele urmărite prin angajamentele sau obligaţiile care nu au 

fost respectate. 

    Definiţii: 

    - grupă de culturi (grup de plată) - o grupă pentru fie-

care dintre suprafeţele declarate în scopul aplicării oricărei 

alte scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafaţă, 

în cazul căreia este aplicabilă o rată a ajutorului sau a spri-

jinului diferită; 

    - animal declarat - animalul care face obiectul unui an-

gajament pentru pachetul 8; 

    - animal determinat - acel animal pentru care sunt înde-

plinite toate condiţiile prevăzute de angajamentele pachetu-

lui 8. 
  

  De asemenea, există 6 categorii de sancţiuni, care se 

aplică în următoarea ordine, prin calcularea din suma de 

plată rămasă după etapa anterioară de sancţionare: 

   

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor/efectivelor  

    de animale; 

B. sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate  

     generale şi a cerinţelor specifice; 

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de plată; 

D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor; 

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii; 

F. sancţiuni suplimentare. 

   

Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă ma-

joră şi circumstanţe excepţionale dacă a prezentat docu-

mente justificative în acest sens, conform legislaţiei în 

vigoare. 

    Angajamentul multianual rămâne în vigoare în caz de 

forţă majoră şi se închide în caz de circumstanţe excepţion-

ale şi deces. Pentru anul în care s-a manifestat cazul de forţa 

majoră sau circumstanţe excepţionale, fermierul nu va primi 

plata compensatorie şi nu se vor recupera sumele primite în 

campaniile anterioare. 

  

Sunt recunoscute, în special, următoarele cazuri de forţă 

majoră şi circumstanţe excepţionale: 

* decesul beneficiarului; 

* incapacitatea profesională pe termen lung a beneficiaru-

lui; 

* o catastrofă naturală gravă care afectează puternic exploa-

taţia agricolă; 

* distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii ani-

malelor, aflate pe exploataţia agricolă; 

* o epizootie sau o boală a plantelor care afectează parţial 

sau integral şeptelul sau, respectiv, culturile beneficia-

rului; 

* exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei mari 
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părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi 

putut fi anticipată la data depunerii cererii. 

Actul normativ cuprinde 4 anexe incluzand sistemele de 

sanctiuni: 

 Anexa Nr. 1 - Sistemul de sancţiuni pentru măsura 10 

"Plăţi pentru agromediu şi climă" 

 Anexa Nr. 2 - Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 

"Agricultura ecologică" 

 Anexa Nr. 3 - Sistemul de sancţiuni pentru măsura 13 

"Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

sau cu alte constrângeri specifice (ANC)" 

Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi ex-

cludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea sprijinu-

lui financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defa-

vorizată, prin utilizarea cuantumului mediu la hectar, con-

form fişelor tehnice ale măsurii 13 din Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală (PNDR). 

  Anexa Nr. 4 - Sistemul de sancţiuni pentru măsura 214 

"Plăţi de agromediu - angajamente în derulare din pro-

gramarea 2007 - 2013" 

 In ceea ce priveste Sistemul de sanctiuni pentru ECO-

CONDIŢIONALITATE, ramane in vigoare Anexa Nr. 5  

la OMADR nr.1828/2015.  

      Sistemul de sancţiuni administrative pentru ecocon-

diţionalitate se aplică beneficiarilor măsurilor compensato-

rii de dezvoltare rurală prevăzute în PNDR 2014 - 2020 

(măsura 10 - Agromediu şi climă, măsura 11 - Agricultura 

ecologică şi măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă 

cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice), 

măsurii 214 "Plăţi de agromediu" - angajamente în derulare 

din programarea 2007 - 2013, precum şi schemelor de plăţi 

directe (schema de plată unică pe suprafaţă - SAPS, plata 

redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru 

climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri, schema de spri-

jin cuplat, schema simplificată pentru micii fermieri) şi aju-

toare naţionale tranzitorii - ANT pentru culturile amplasate 

în teren arabil, in pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, 

tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pentru za-

hăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din zone defa-

vorizate, altele decât zona montană şi care se acordă în 

domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor buge-

tare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale care au depus cereri unice de plată pentru anul 2015. 

    Potrivit art. 93 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 

1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 

17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi moni-

torizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regula-

mentelor (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, ecocondiţionalitatea cu-

prinde cerinţele legale în materie de gestionare (SMR) şi 

standardele privind bunele condiţii agricole şi de mediu 

ale terenurilor (GAEC). 

    Aceste norme sunt enumerate în anexa II la regulamentul 

menţionat anterior şi vizează următoarele domenii: 

    • mediu, schimbări climatice şi bunele condiţii agricole 

ale terenurilor; 

   • sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea 

plantelor; 

    • bunăstarea animalelor. 

     

De asemenea, pentru anul 2016, normele privind eco-

condiţionalitatea cuprind şi obligaţia întreţinerii pajişti-

lor permanente prin păstrarea, la nivel naţional, a 

raportului dintre suprafaţa terenurilor utilizate ca pa-

jişti permanente şi suprafaţa agricolă totală, declarate 

de fermieri în anul 2007. 

    În cazul în care normele privind ecocondiţionalitatea nu 

sunt respectate în orice moment în cursul unui an calenda-

ristic şi dacă neconformitatea respectivă este rezultatul unei 

acţiuni ori al unei omiteri direct imputabile fermierului care 

a depus cererea unică de plată pentru anul 2016, suma totală 

a plăţilor efectuate sau care urmează să fie efectuate benefi-

ciarilor trebuie să fie redusă ori exclusă prin aplicarea unei 

sancţiuni administrative. 

    Sancţiunea administrativă se aplică dacă neconformitatea 

este legată de activitatea agricolă a beneficiarului şi/sau 

dacă este implicată suprafaţa exploataţiei agricole a benefi-

ciarului sau animalele deţinute. 

Un anumit caz de nerespectare, care nu constituie un risc 

direct pentru sănătatea publică sau pentru sănătatea ani-

malelor, în situaţii bine justificate, poate fi considerat ca 

fiind minor, ţinând cont de gravitatea, amploarea şi persis-

tenţa nerespectării, fermierul nefiind sancţionat dacă a între-

prins măsuri de remediere a neconformităţii, în urma notifi-

cării transmise de APIA. 

De asemenea, nu se aplică sancţiuni administrative pentru 

nerespectarea ecocondiţionalităţii beneficiarilor care par-

ticipă la schema simplificată pentru micii fermieri. 

    Sancţiunile administrative pentru cazurile de nerespectare 

a cerinţelor legale în materie de gestionare în 

domeniul "bunăstarea animalelor" (SMR 11 - 13) se ap-

lică începând cu data de 1 ianuarie 2016. 

    În cazul neglijenţei, sancţiunea aplicată nu trebuie să de-

păşească 5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, 

sancţiunea nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În 

cazurile de nerespectare deliberată (intenţia), reducerea pro-

centului nu trebuie să fie mai mică de 20% din cuantumul 

total al plăţii şi poate merge până la excluderea totală din 

schema/măsura de sprijin solicitată pentru unul sau mai 

mulţi ani calendaristici.  

 Valoarea sancţiunilor administrative pentru un an calenda-

ristic nu trebuie să depăşească suma totală la care ar avea 

dreptul fermierul vizat dacă acesta îndeplineşte condiţiile 

pentru respectiva plată în cadrul schemei/măsurii de 

plată/ajutorului/sprijinului solicitat. 
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

Noutati legislative 

Prin OMADR 234/2016 au fost aduse o serie de modificari si completari  

Ordinului MADR 619/2015, cu impact asupra conditiilor de eligibilitate 

pentru accesarea schemelor de plati in perioada 2016-2020. Modificarile 

respective au fost sintetizate in Buletinul Informativ al APIA Gorj nr.2  

din februarie 2016, accesibil pe www.apiagorj.ro  

 

OMADR Nr. 315/2016 privind modificarea OMADR nr. 619/2015, 

precum si pentru modificarea anexelor 1 si 2 la 249/24.02.2016: 

Modificari/completari aduse la OMADR 619/2015, cu ultimele 

modificari si completari, inclusiv cele ale OMADR 234/2016: 

1. abroga alin.1 al art.78 , eliminandu-se astfel obligativitatea depunerii 

adeverintei de la medicul veterinar de catre solicitantii sprijinului 

cuplat in zootehnie; 

2. la art. 78 alin 3, este avansat termenul de 1 septembrie pentru 

depunerea la APIA a adeverintei eliberata de asociatia/agentia 

acreditata pentru infiintarea si mentinerea registrului genealogic al 

rasei, in cazul fermierilor care  solicita  sprijin cuplat pentru ovine, 

respectiv pentru caprine. 

Modificari/completari aduse OMADR 249/2016: sunt precizate rubrici 

din cererea de plata care nu se mai completeaza (Anexa 1—Cerere de 

plata 2016 Cap.IV, poz. 57A si 57B) sau care se abroga (Anexa 2—

Instructiuni de completare, partea V,  sectiunea Documente anexate 

cererii, paragraf “Sector zootehnic” si primul paragraf dupa ct.7.24, 

subsectiunea “documente specifice”) :   

 

OMADR 331/2016 privind modificarea anexei nr 2 la OMADR 249 / 

24.02.2016  privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată 

pentru anul 2016. 

In tabelele  1, 6, 7 si 8 sunt efectuate modificari in sensul introducerii si 

codului de cultură 9748, folosit pentru cultura de lucernă înfiinţată în 

anul de cerere 2016. 

 

HG nr.160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la 

Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 

2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar 

fermierilor din sectorul creşterii animalelor—M. Of. Nr. 199 din 17 

martie 2016— act normativ prezentat la paginile 4-5 

 

ORDIN nr 195/ 431/15/2016 privind modificarea anexei la Ordinul 

MADR, al MMAP şi al preşedintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pen-

tru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor 

şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 

 

Este modificata ultima parte a anexei - domeniul "Bunăstarea animalelor" 

  

Termene /actiuni martie  - aprilie 2016 

Incepand cu 01.03.2016 - depunerea/modificarea cererii unice  de plata, la Cen-

trul judetean/Centrele  locale APIA; 

-  incepand cu 01.03.2016 - vizarea carnetelor de rentier agricol; 

-  22 martie - 08 aprilie depunerea cererilor de sprijin exceptional pentru secto-

rul lapte, produse lactate, a   carnii de porc si de reproductie; 

- incepand cu 8 aprilie - autorizarea la plata finala a cererlor pe suprafata, Cam-

pania 2015.  

Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, 

Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276 

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

http: www.apiagorj.ro 

CENTRE  LOCALE  

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

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

TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11 

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

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.58A,  

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

TURCENI - 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, 

0253/231.086, hurezani.gorj@apia.org.ro 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Sef Serv. Masuri Specifice:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati                  Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Sef Serv. Economic, Recuperare debite:  

Ramona POPEANGA 

Manager public:            Simona DOBRA 

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -                   Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                       Florin MURU 

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons.  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 adj. 

Noutati legislative 

 

HOTĂRÂRE Nr. 216 din 30 martie 2016 privind stabilirea pentru anul 

2015 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, plăţii redistributive şi a in-

tervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, plăţii pentru practici 

agricole benefice pentru climă şi mediu, plăţii pentru tinerii fermieri, pre-

cum şi a plafonului şi cuantumului ajutoarelor naţionale tranzitorii în 

sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe teren arabil 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 243 din 1 aprilie 2016 

 

ORDIN Nr. 431 din 1 aprilie 2016 privind aprobarea sistemelor de 

sancţiuni pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura 

ecologică" şi 13 "Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Na-

ţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 şi pentru măsura 214 "Plăţi de 

agromediu" prevăzută în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 

2013, aferente cererilor de plată depuse începând cu anul 2016 

 Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 286 din 15 aprilie 2016 

               (reglementari prezentate  in paginile 9—10 ) 

 

 

ORDIN Nr. 476 din 7 aprilie 2016 privind sistemul de sancţiuni aplica-

bil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sec-

toarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată depuse la 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, începând cu anul de 

cerere 2015,  

Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 266 din 7 aprilie 2016 

   (reglementari prezentate  in paginile 5—9 ) 

 

 Termene  si actiuni 2016 

 

03.05.2016—termen limita depunere cereri pt subventia la motorina 
utili zata in agricultura, trimestrul I, 2016; 

 

16.05.2016   - depunerea cererilor unice de plata, fara penalitati; 

 

25.05.2016  - autorizarea la plata a cererilor in sector animalier; 

 

31.05.2016—depunere cereri decontare prime asigurare; 

 

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

wwwhttp://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/buletine-informative 
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Nr. 
crt. 

Specificaţie Cuantum 

maxim/ha*) 

euro/ha 

I Plăţi directe  

1 Schema de plată unică pe suprafaţă 79,7392 

2 Plata redistributivă  

a) - primul interval: 1 - 5 ha, inclusiv 5,0000 

b) - al doilea interval: între 5 şi 30 ha, inclusiv 51,0789 

3 Plata pentru înverzire (ecologizare) 59,1277 

4 Plata pentru tinerii fermieri 19,9348 

II Ajutoare Naţionale Tranzitorii pentru culturi ampla-
sate pe teren arabil**) - ANT 1 

19,1942 
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