FIŞA INSTITUŢIEI PUBLICE
actualizată la data de 03.10.2014

1. DENUMIRE: AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ - CENTRUL JUDEȚEAN HUNEDOARA1
2. ADRESA: B-dul 22 Decembrie, nr.222, Deva, judetul Hunedoara
3. TELEFOANE: 0254221000
fax: 0254221050
e-mail: apia.hunedoara@apia.org.ro
4. Conducatorul institutiei:

web: www.apia.org.ro

Ioan Marcel SOCOL – Director executiv

5. PROGRAMUL DE LUCRU AL INSTITUTIEI:
•
•
•
•
•

Luni:
Marti:
Miercuri:
Joi:
Vineri:

8,00-16,00
8,00-16,00
8,00-16,00
8,00-16,00
8,00-16,00

6. ATRIBUŢII PRINCIPALE:
Nr.
crt.

Atribuţia/competenţa




1




1

Asigură derularea operaţiunilor financiare
legate de gestionarea fondurilor alocate;
Asigură verificarea cererilor de plată primite de
la beneficiari;
Autorizează plata către beneficiari în urma
verificării cererilor de plată sau îi înştiinţează
pe aceştia cu privire la eventualele nereguli
sesizate, în vederea soluţionării acestora;
Execută plăţile autorizate către beneficiari;
Ţine contabilitatea plăţilor efectuate;
Urmăreşte încadrarea în fondurile alocate

Exactitatea datelor este asumată de această instituţie

Actul normativ prin care este stabilită
-

-

-

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
Legea nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările
Sistemul şi
completările ulterioare;
Ordinul MADR nr. 2022/2010 privind aprobareaPrin
structurii
SSi
organizatorice şi a statului de funcţii ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare,
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru

Abilitare de a controla/aplica
sancţiuni

Sistemul Integrat de Administrare şi
Control care este instrumentul tehnic
de gestionare şi control care se
aplică anumitor scheme de plăţi, în
conformitate cu prevederile de
instituire a acestora.













pentru activităţile prevăzute mai sus;
Asigură îndeplinirea cerinţelor cu privire la
informarea publică privind activităţile
desfăşurate;
Asigură desfăşurarea în bune condiţii a
activităţilor economice, administrative,
contabile, de personal şi audit ale Agenţiei;
Colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor
specifice cu organele administraţiei publice
centrale şi locale;
Pregăteşte şi implementează prevederile
privind mecanismele comerciale;
Administrează sistemul de certificate de
export-import şi garanţii pentru importul şi
exportul produselor agricole
Elaborează şi implementează procedurile
privind aplicarea sistemului de intervenţie
pentru produsele agricole;
Este autoritatea publică responsabilă cu
implementarea Sistemului Integrat de
Administrare şi Control;
Asigură managementul cotelor de producţie de
zahăr şi izoglucoză şi gestionează contribuţiile
aferente acestor cote;
Elaborează manuale de proceduri şi
metodologii în vederea implementării
corespunzătoare a atribuţiilor care îi revin;
Implementează şi administrează restituţiile la
export şi sistemul de garanţii aferente
restituţiilor;
Furnizează toate informaţiile solicitate de
Organismul coordonator al agenţiilor de plăţi
pentru agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit.

-

-

-

-

-

-

-

-

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole
şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 139 din 21/05/2007 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă
în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea art. 2 din
Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură;
Hotărârea nr. 1017 din 6 octombrie 2010 privind aprobarea pentru
anul 2010 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a plăţilor
naţionale directe complementare şi a plăţilor separate pentru zahăr,
care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
Hotărârea nr. 370 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea plăţilor
tranzitorii pentru tomate destinate procesării;
Hotărâre nr. 1.029 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor măsuri
financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a
fondurilor alocate pentru agricultură aferente schemelor de plăţi
directe;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea
fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european
de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală
şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la
bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile
alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de la
bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a
datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul
pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în
domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr.
218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul
european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea
riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu modificarile
si completarile ulterioare;
Ordonanţa nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea
absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit, cu
modificarile şi completările ulterioare;
Ordinul MADR nr. 22 din 27 ianuarie 2011 privind reorganizarea
Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în
vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă
comună;
Ordinul M.A.P.D.R. nr.152/2004 privind stabilirea termenilor de
referinţă pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Integrat de
Administrare şi Control;
Ordinul nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole şi

-

-

-

-

-

-

-

-

de mediu în România ;
Ordin MADR nr. 41/2010 de aprobare a Formularului de cerere
unică de plată pe suprafaţă 2010;
Ordinul nr. 243/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării
rurale, privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală care vor fi implementate de către
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit şi, respectiv,
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
Ordinul nr. 355/2007 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor
administrativ – teritoriale din zona montană defavorizată;
Ordinul nr.91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor
tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea primprocesatorilor;
Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, versiunea
consolidată aprilie 2011;
Ordinul MADR nr.246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate,
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare, în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului
aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu modificările
şi completările ulterioare;
Ordinul MAPDR nr. 118/2009 pentru modificarea şi completarea
Ordinului MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului
aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;
Ordinul nr. 67 din 28.03.2011 pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi
plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru
acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone
defavorizate;
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
Lege nr. 246/2005 pentru aprobarea OG nr. 26/2000;
Lege nr. 305/2008 pentru modificarea OG nr. 26/2000;
Legea nr. 34/2010 pentru completarea art. 7 din OG nr. 26/2000;
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Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată;
Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor
date, cu completările şi modificările ulterioare.
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 186/2001 privind instituirea
sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut, aprobată prin
Legea 326/2002;
Ordinul MAPAM nr. 503/2003 privind autorizarea unităţilor primprocesatoare de tutun;
Hotărârea de Guvern nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003 privind organizarea
pieţei tutunului brut în România;
Ordinul MADR nr. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de
cultură a tutunului brut şi a modului de înregistrare al acestuia;
Ordinul MAAP nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a
hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;
Ordinul MAAP nr. 172/2003 privind normele de bonitare şi certificare
a hameiului;
Ordinul MAAP nr. 74/2004 privind organismele de certificare şi
controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului;
Ordinul MAPDR nr. 653/2008 pentru modificarea alin. 4 art. 10 din
Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului
aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.
Ordinul MAPDR nr. 440/2009 pentru modificarea art. 1 lit. b) din
Ordinul MAAP nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a
hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;
Ordinul MADR nr.200/2005 privind autorizarea Organizaţiei
Interprofesionale a producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă
din România;
Legea nr. 143/2000 pentru combaterea traficului şi consumului ilicit
de droguri;
Hotărârea de Guvern nr. 1359/2000 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000;
Hotărârea de Guvern nr. 860/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind
prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MAPAM nr. 1044/2003 privind autorizarea unităţilor de
procesare primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră;
Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator
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pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de
cânepă;
Hotărârea de Guvern nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general
de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2007-2013;
Ordinul MAAP nr. 226/2003 pentru aprobarea strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la
nivel naţional, pe termen mediu şi lung;
Ordin MADR nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art.
74 din Regulamentul CE nr. 796/2004 de stabilire a normelor de
aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune
şi control, prevăzute de Regulamentul CE nr. 1782/2003 de stabilire
a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul
politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin
pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole;
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin MEF nr. 142/2007 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta
viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
aprobate prin Ordinul MAPDR şi al MF nr. 1272/26503/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2008 pentru modificarea
şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr.
247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum
şi unele măsuri adiacente;
Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002;
Ordin nr. 82/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează
organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în
Comunitatea Europeană din ţări terţe;
Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum
şi de către persoanele juridice străine;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice
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şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 347/2004 – Legea muntelui;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 de modificare a
Legii muntelui;
Ordin MADR nr. 56/2010 privind recunoaşterea Acordului
interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de
comercializare 2010/2011;
Ordin MADR nr. nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunatăţire şi exploatare
a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung, aprobată prin
Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al
ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată
cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 71*) din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.
287/2009 privind Codul civil;
OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate;
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale;
Protocolul de colaborare P53/19.06.2008 pentru implementarea
schemelor de plăţi naţionale directe complementare pentru culturi
amplasate pe teren arabil;
Actul Adiţional nr.1/13.04.2009 la Protocol de colaborare P53/
19.06.2008;
Acordul cadru de delegare nr. P74/13.10.2010 pentru
implementarea Măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în
Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,
încheiat între APDRP şi APIA;
Hotărârea de Guvern nr. 154 din 13 martie 2012, privind aprobarea
cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca mecanism de
susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea schemei de plăţi
tranzitorii pentru tomatele destinate procesării;
Hotărârea de Guvern privind stabilirea pentru campania 2011, a
cuantumurilor plăţilor naţionale directe complementare, care se
acordă în agricultură în sectorul vegetal;
Hotărârea de Guvern nr. 1008/17.10.2011 privind stabilirea pentru
anul 2011, a cuantumului plaţilor directe unice pe suprafaţă şi
plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în
sectorul vegetal;
Ordinul nr. 67 din 28.03.2011 pentru modificarea şi completarea
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Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008;
Ordinul MADR nr. 45/2011 privind aprobarea formularului - tip de
cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011;
Ordinul 275 din 06.12.2011 pentru aprobarea sistemelor de
sancţiuni pentru măsurile 211
"Sprijin pentru zona montană
defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât
zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aferente cererilor de plată depuse
începând cu anul 2011;
Ordinul MADR nr. 161 din 31.07.2012 pentru aprobarea sistemelor
de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană
defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât
zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul naţional
de dezvoltare rurală 2007-2013 precum şi pentru nerespectarea
eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă
pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse incepând cu anul
2012;
Ordinul MADR nr. 174 din 03.04.2013 pentru aprobarea sistemelor
de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană
defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât
zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul naţional
de dezvoltare rurală 2007-2013 precum şi pentru nerespectarea
eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de sprijin pe suprafaţă
pentru Pilonul I aferente cererilor de plată depuse incepând cu anul
2012;
Ordinul MADR nr. 31 din 25 februarie 2013 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.
246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor
specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul
vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu
şi zone defavorizate;
Ordinul nr. 127 din 7 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea
Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi
plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru
acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone
defavorizate;
Ordinul nr. 187 din 5 august 2011pentru aprobarea cerinţelor legale
în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi identificarea şi
înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru agricultori în România;
Ordin MADR nr.225 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a
criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi
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plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal, pentru
acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone
defavorizate;
Ordinul MADR nr. 37 din 22 februarie 2012 privind aprobarea
formularului tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul
2012;
Ordinul MADR nr. 32 din 25 februarie 2013 privind aprobarea
formularului tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul
2013;
Hotărîrea
de Guvern
nr. 11 din 11 ianuarie 2012 privind
reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea
gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente
schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de piaţă în agricultură;
Hotărârea de Guvern nr. 977 din 10 octombrie 2012 privind
stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului plăţilor directe unice pe
suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice
pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
Hotărârea de Guvern nr. 1051 din 30 octombrie 2012 privind
stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plaţilor complementare
care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
Ordinul MADR nr. 36 din 22 februarie 2012 privind modificarea şi
completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru
aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România;
Ordinul MADR nr. 703 /23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în
care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi
nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în
vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale
beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură.
LEGISLAŢIA COMUNITARĂ
Decizia Comisiei Europene nr. 6976/12.10.2010 de autorizare,
pentru 2010, a plăţii avansurilor în cadrul schemei de plată unică
pe suprafaţă în România;
Regulamentul (CE) nr.1290/2005 cu privire la finanţarea politicii
agricole comune cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii
agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru
agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005,
(CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a --Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 745/2010 al Comisiei din 18 august 2010 de
stabilire, pentru anul 2010, a plafoanelor bugetare aplicabile
anumitor scheme de ajutoare directe prevăzute de Regulamentul
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Regulamentul CE nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului CE nr. 73/2009 în ceea ce priveşte schemele de
ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din Regulamentul
respectiv (abrogă de la 1 ianuarie 2010 Regulamentul CE nr.
1973/2004);
Regulamentul CE nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului nr. 73/2009 în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi
control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultură
(abrogă de la 1 ianuarie 2010 Regulamentul CE nr. 796/2004);
Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 de stabilire a normelor de aplicare
a schemei de plată unică prevăzute în Titlul III din Regulamentul
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Regulamentul (CE) nr.1913/2006 de stabilire a normelor de aplicare
a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de modificare
a anumitor regulamente, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 2848/1998 al Comisiei de stabilire a normelor
de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului privind
sistemul de prime, cotele de producţie şi ajutorul specific acordat
grupurilor de producători în sectorul tutunului brut cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 507/2008 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului CE nr. 1673/2000 al Consiliului privind
organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru
fibre;
Regulamentul (CE) nr. 953/2006 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1673/2000 în ceea ce priveşte ajutorul pentru prelucrarea
inului şi a cânepei pentru fibre, precum şi a Regulamentului (CE) nr.
1782/2003 în ceea ce priveşte eligibilitatea cânepei pentru schema
de plăţi unice;
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare
rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală (FEADR) cu modificarile şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul
pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 484/2009 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în
aplicare a procedurilor de control si a eco-condiționalității în ceea ce
priveste măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală ;
Regulamentul (CE)
nr.2988/1995 privind protecţia intereselor
financiare ale CE cu modificările şi completările ulterioare;
Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
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-
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pentru promovarea utilizării biocarburanţilor sau a altor carburanţi
regenerabili în transporturi;
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări
comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la
anumite produse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 967/2006 de stabilire a normelor de aplicare
a Regulamentului Consiliului nr. 318/2006 privind producţia peste
cotă în sectorul zahărului cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 247/2008 de modificare a -Regulamentului CE
nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor
agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse
agricole (Regulamentul unic OCP);
Directiva CE 2002/57 privind comercializarea seminţelor de plante
oleaginoase şi pentru fibre cu modificările şi completările ulterioare;
Directiva CE 2002/53 privind Catalogul comun al soiurilor de plante
agricole cu modificările şi completările ulterioare;
Regulament (CE) Nr. 1200*) din 30 noiembrie 2009 de punere în
aplicare a Regulamentului nr. 1166/2008 al Parlamentului European
şi al Consiliului privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta
privind metodele de producţie agricolă, în ceea ce priveşte
coeficienţii de unitate vită mare şi definiţiile caracteristicilor;
Regulamentul CE nr. 482/2009 de modificare a Regulamentului CE
nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a R.1698/2005 al
Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală;
Regulamentului de punere in aplicare(CE) nr. 680/2011 de stabilire
pentru anul 2011, a plafoanelor bugetare aplicabile anumitor
scheme de ajutoare directe prevăzute de
Regulamentul (CE) nr.
73/2009 al Consiliului;
Regulamentului (CE) nr. 889/2009 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi de stabilire, pentru 2009, a
plafoanelor bugetare, prevăzute de Regulamentul (CE) nr.
1782/2003 al Consiliului, pentru punerea în aplicare parţială sau
facultativă a schemei de plată unică, a pachetelor financiare anuale
ale schemei de plată unică pe suprafaţă şi a plafoanelor bugetare
aplicabile plăţilor tranzitorii pentru fructe şi legume şi ajutorului
specific, prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009;
Regulamentului de punere in aplicare (CE) nr. 784/2011 al Comisiei
din 5 august 2011 privind avansurile care trebuie plătite începând cu
16 octombrie 2011 din plăţile directe enumerate în anexa I la
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de stabilire a unor
norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori in
cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de
ajutor pentru agricultori;
Regulament (UE) nr. 65 din 27 ianuarie 2011 de stabilire a normelor
de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al
Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de
control şi a eco-condiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru
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-

-

-
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dezvoltare rurală;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 776/2012 al Comisiei
din 27.08.2012 privind avansurile care trebuie plătite începînd cu 16
octombrie 2012 din plăţile directe enumerate în anexa I din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, de stabilire a unor
norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în
cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de
ajutor pentru agricultori;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2012 al Comisiei
din 27 iunie 2012 de stabilire, pentru anul 2012, a plafoanelor
bugetare aplicabile anumitor scheme de ajutoare directe prevăzute
de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Regulamentului (CE) Nr. 885 din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în ceea
ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi precum şi
lichidarea conturilor FEGA şi FEADR;
Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 207 din 11 martie 2013
de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în
ceea ce priveşte termenul de revizuire a deciziei privind ajutorul
specific pentru 2013 şi de la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al
Comisiei în ceea ce priveşte notificarea unei astfel de revizuiri;
Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 287 din 22 martie 2013
de modificare a anexelor IV şi VIII la Regulamentul (CE) nr. 73/2009
al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de
ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune.
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LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
Legea nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr.138 din 20 aprilie 2004 a îmbunătăţirilor funciare republicată în
2009, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor şi a hranei pentru animale,
republicată;
Hotărârea GuvernuluiHG nr. 964/2000, privind aprobarea Planului de
acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din
surse agricole cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a
produselor de protecţie a plantelor in vederea plasării pe piaţă şi a utilizării
lor pe teritoriul Romaniei, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 924/2005 privind aprobarea Regulilor generale
pentru igiena produselor alimentare şi de aplicare a Reg.ulamentului (CE)
nr. 852/2004;
Hotărârea Guvernului nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de
eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor şi pierderilor de substanţe prioritar
periculoase, cu modificările şi completările ulterioare
Hotărârea Guvernului nr. 1.214 din 7/2009 privind metodologia pentru
stabilirea şi plata despăgubirilor ce se cuvin proprietarilor de animale tăiate,
ucise sau altfel afectate în vederea lichidării rapide a focarelor de boli
transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare
Ordinul MADR nr. /273/2014 privind aprobarea formularului-tip de cerere
unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2014;
Ordinul M.A.P.D.R. nr. 152/2004 privind stabilirea termenilor de referinţă
pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Integrat de Administrare şi
Control;
Memorandumul Guvernului României privind aplicarea SAPS (mai 2005);
Tratatul de aderare a Romaniei la Uniunea Europeană;
Ordinul M.A.D.R. nr. 204/2011 pentru modificarea şi completarea Planurilor
de conturi şi a monografiilor pentru reflectarea în contabilitate a fondurilor
nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune, alocate de la
Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi pre
finanţare de la bugetul de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Agriculturii
şi Dezvoltării Rurale nr.498/2008
Legea 283/2010 privind camerele pentru agricultură, silvicultură şi
dezvoltare rurală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Ordin M.A.D.R. nr. 22/2011 privind reorganizarea Registrului fermelor, care

Zona de competenţă
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Teledetectie si Fotogrametrie din
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la fata locului pentru
diferitele scheme de
plata ,introducerea
rapoartelor de control .
 Controlul prin
teledetecţie se bazează
pe captarea radiaţiilor
emise în spectrul vizibil
şi invizibil de plante în
mai multe benzi
spectrale, care sunt
trimise către detectori
specifici amplasaţi pe
platforme satelitare.
Serviciu Control pe Teren pentru
sectorul zootehnic are ca obiect
principal de activitate:
 Efectuarea si
monitorizarea
controalelor si
evaluarea modului de
aplicare al procedurilor
de control la fata locului
de catre inspectorii din
cadrul centrului
judetean APIA privind
platile nationale
complementare directe,






















devine Registrul Unic de Identificare în vederea accesării măsurilor
reglementate de Politica Agricolă Comună;
O.U.G. nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi
naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu
anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată prin
Legea nr. 139/2007, cu modificările şi completările ulterioare;
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (P.N.D.R.) 2007 – 2013,
versiunea consolidată;
Acordul cadru de delegare nr. P 74 pentru implementarea Măsurilor privind
plăţile compensatorii cuprinse în Axa II din PNDR 2007 – 2013 încheiat între
A.P.D.R.P. şi A.P.I.A. în data de 13.10.2010;
Protocolul de colaborare A.P.I.A. - Garda Naţională de Mediu nr.
14/18.09.2009 privind necesitatea unor intervenţii comune în materia
prevenirii constatării şi sancţionării prevederilor legale privind respectarea
unor cerinţe cuprinse în GAEC şi în cerinţele minime pentru măsura de plăţi
pe agro-mediu;
Protocolul de colaborare A.P.I.A. - Agenţia Naţională Fitosanitară nr.
11/18.08.2009 privind asigurarea informaţiilor necesare verificărilor
încrucişate referitoare la cerinţele minime de utilizare a produselor de
protecţie a plantelor pentru măsura 214 din PNDR;
Ordinul MADR/MMP nr. 30/147/2010 privind aprobarea G.A.E.C. în
Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
Ordinul MADR 32/2013 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică
de plată pe suprafaţă pentru anul 2013.
Ordinul M.A.D.R. nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a
condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor
de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul vegetal,
pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone
defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în
agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile
familiale, cu modificările şi completările ulterioare;
O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
completările şi modificările ulterioare;
Legea nr. 326/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 186/2001 privind instituirea

ajutoarele de stat si
sprijinul financiar din
bugetul national pentru
sectorul zootehnic.
De asemenea, Serviciul Control
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urmatoarele activitati:
 Efectuarea controalelor
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Serviciul Control prin Cota de
Lapte (SCCL) are ca obiect de
activitate efectuarea
următoarelor tipuri de controale
în sistemul cotei de lapte:
 Controale la
producătorii care deţin
cotă de lapte pentru
livrări şi la producătorii
care deţin cotă de lapte
pentru vânzări directe
 Controale ale
declaraţiilor anuale ale
producătorilor şi ale
cumpărătorilor de lapte.
O parte din aceste controale
trebuie efectuate în timpul anului
de cotă, iar altă parte după
sfârşitul anului de cotă, pe baza
declaraţiilor anuale depuse de
producători sau cumpărători.





















sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut;
Ordinul M.A.P.A.M. nr. 503/2003 privind autorizarea unităţilor primprocesatoare de tutun, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România;
Ordinul nr.268/2012 – privind aprobarea contractului – tip de cultură a
tutunului brut;
Ordinul M.A.A.P. nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a
hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.A.A.P. nr. 172/2003 privind normele de bonitare şi certificare a
hameiului, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.A.A.P. nr. 74/2004 privind organismele de certificare şcontrolul
certificării în vederea denumirii de origine a hameiului, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul M.A.D.R. nr. 200/2005 privind autorizarea Organizaţiei
Interprofesionale a producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă din
România;
Ordinul MADR nr.1253/2013 – pentru aprobarea regulilor privind
înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 143/2000 pentru combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 1359/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 860/2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a
dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi
consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MAPAM nr. 1044/2003 privind autorizarea unităţilor de procesare
primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră;
Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator pentru
determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol la soiurile de cânepă;
Ordinul M.A.P.D.R. nr. 243/2006 privind stabilirea măsurilor finanţate din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), care vor fi
implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
respectiv Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;
H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
prin PNDR 2007- 2013 cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.A.D.R. nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea art. 74
din Regulamentul CE nr. 796/2004 de stabilire a normelor de aplicare a
condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de gestiune şi control,
prevăzute de Regulamentul CE nr. 1782/2003 de stabilire a normelor
comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune
şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultor, referitor la
transferul exploataţiilor agricole, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra





















terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii
fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997 modificată şi
completată prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii
şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările
ulterioare;
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 940/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
Legii zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
ORDIN Nr. 40 din 29 aprilie 2010 privind aprobarea Normei sanitare
veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a
suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor
Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi, precum şi de către
persoanele juridice străine, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 347/2004 – Legea muntelui, cu modificările şi completările
ulterioare;
O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de
concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,
necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local, cu
modificările şi completările ulterioare;
O.U.G nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale
de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 263/2010 – privind sistemul unitar de pensii publice, cu
modificările şi completările ulterioare
Legea nr. 49/2011 pentru aprobare a O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei
sălbatice;
Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici - republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare;
OUG nr. 66/2011 – privind prevenirea , constatarea şi sancţionarea
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice
naţionale aferente acestora,
cu modificarile şi
completările ulterioare;
Ordinul M.M.G.A. nr. 662/2006 privind aprobarea Procedurii şi a
competenţelor de emitere a avizelor şi autorizaţiilor de gospodărire a apelor;
H.G. nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru
îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură























ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, cu
modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de
identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în
exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,
prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările
ulterioare;
O.U.G. nr. 21/ 2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea
neregulilor aparute în obtinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a
fondurilor publice naţionale aferente acestora;
H.G. nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi
sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor
europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
H.G. nr. 1632/2009 privind registrul agricol pentru perioada 2010-2014, cu
modificările şi completările ulterioare;
ORDIN nr. 95/1998/153/3241/2010 – pentru aprobarea Normelor tehnice de
completare a registrului agricol pentru perioada 2010-2014,
H.G. nr. 1881/2005 privind înfiinţarea unor institute şi centre de cercetaredezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute, centre, staţiuni şi
societăţi comerciale de cercetare şi producţie agricolă, cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 85/2014 – privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de
insolvenţă,
Decizia nr. 994/23.07.2010 de numire a coordonatorilor de zonă,
responsabili la nivel regional şi de stabilire a atribuţiilor pe care le vor
îndeplini;
Ordin M.A.D.R., M.M.P., A.N.S.V.S.A. nr. 187/2155/42/2011 pentru
aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (S.M.R.) privind mediul
şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor
de sprijin pentru agricultori în România;
OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor
permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991
Cod civil republicat adoptat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009.
Ordin Nr. 127 din 7 iunie 2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea
modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent
măsurilor de agromediu şi zone defavorizate
Ordinul Nr. 225 din 9.10.2012 pentru modificarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind stabilirea modului de















implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru
aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare
în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de
agromediu şi zone defavorizate
ORDIN Nr. 1.234 din 14 noiembrie 2006 privind aprobarea Codului de bune
practici în ferma
Ordin Nr. 31 din 25-Februarie-2013, pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008 privind
stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului
aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.
Ordinul MADR 174/2013 – privind aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru
masurile 211 “Sprijin pentru zona montana defavorizata”, 212 “Sprijin pentru
zone defavorizate, altele decat zona Montana” si 214 “”Plati de agromediu”
din Programul national de dezvoltare rurala 2007 – 2013, precum si pentru
nerespectarea eco-conditionalitatii in cadrul schemelor de sprijin pe
suprafata pentru Pilonul I aferente cererilor de plata depuse incepand cu
anul 2013.
Ordin nr. 212/361/2014 privind modificarea anexei la Ordinul M.A.D.R/MM
nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor conditii agricole si de mediu in
Romania.
Ordinul nr. 855 din 27 mai 2014 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni
pentru măsurile 211 “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 “Sprijin
pentru zone defavorizate, altele decât zona montană” şi 214 “Plăţi de
agromediu” din Programul naţional de dezvoltare rurală2007-2013, precum
şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212,
214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată depuse
începând cu anul 2014;
Ordinul 234 din 12 februarie 2014 privind modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului şi
pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor nr. 187/2.155/42/2011 pentru aprobarea
cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi
identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de
sprijin pentru agricultori în România.
LEGISLAȚIE EUROPEANĂ
Regulamentul CE nr. 73/2009 de stabilirea a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole
comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de
modificare a Regulamentelor CE nr. 1290/2005, CE nr. 247/2006, CE nr.
378/2007 şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 1782/2003 cu modificările
şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 de stabilire a normelor de aplicare a
schemei de plată unică prevăzute în titlul III din Regulamentul (CE) nr.
73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de




















ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de
instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului CE nr. 73/2009 în ceea ce priveşte schemele de ajutor
pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din Regulamentul respectiv
(abrogă de la 1 ianuarie 2010 Regulamentul CE nr. 1973/2004) cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte
ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi
control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori, prevăzute de
regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului CE
nr.1234/2007 al Consiliului in ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în
cadrul schemei de ajutoare prevazute pentru sectorul vitivinicol, cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 1290/2005 cu privire la finanţarea politicii agricole
comune cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 885/2006 pentru stabilirea normelor de aplicare a
Regulamentului CE nr.1290/2005 privind acreditarea agenţiilor plătitoare şi
a altor organisme precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a
pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse
agricole cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 1974/2006 stabilind regulile detaliate pentru aplicarea
Regulamentului CE nr.1698/2005 privind susţinerea pentru dezvoltare rurală
de către Fondul Agricol European pentru Dezvoltare Rurală cu modificările
şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 2988/1995 privind protecţia intereselor financiare ale
CE cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 953/2006 de amendare a Regulamentului CE nr.
1673/2000 în ceea ce priveşte ajutorul pentru prelucrarea inului şi a cânepei
pentru fibre, precum şi a Regulamentului CE nr. 1782/2003 în ceea ce
priveşte eligibilitatea cânepei pentru schema de plăţi unice , cu modificările
şi completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 247/2008 de modificare a Regulamentului CE nr.
1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi
privind dispoziţii specifice referitoare la anumite produse agricole
(Regulamentul unic OCP);
Regulamentul CE nr. 507/2008 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului CE nr. 1673/2000 privind organizarea comună a pieţelor în
sectorul inului şi al cânepei pentru fibră;
Regulamentul CE nr. 834/2007 privind producţia ecologică şi etichetarea



















produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.
2092/91;
Directiva CE 2002/57 privind comercializarea seminţelor de plante
oleaginoase şi pentru fibre cu modificările şi completările ulterioare.
Directiva CE 2002/53 privind Catalogul comun al soiurilor de plante agricole
cu modificările şi completările ulterioare;
Decizia Comisiei nr. 115/2000 privind definiţiile caracteristicilor, lista
produselor agricole, excepţiile de la definiţii, precum şi regiunile şi districtele
care au legătură cu anchetele privind structura exploataţiilor agricole cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulament CE nr. 65/2011 de stabilire a normelor de punere în aplicare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte
punerea în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionalităţii în cazul
măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală.
Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 147 din 20 februarie 2012 de
modificare a Regulamentului (UE) nr. 65/2011 de stabilire a normelor de
punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în
ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a
ecocondiţionalităţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală
Regulament (CE) nr. 1200*)din 30 noiembrie 2009 de punere în aplicare a
Regulamentului nr. 1166/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului
privind anchetele structurale în agricultură şi ancheta privind metodele de
producţie agricolă, în ceea ce priveşte coeficienţii de unitate vită mare şi
definiţiile caracteristicilor
Regulament CE 1368/2011-de modificare a Regulamentului (CE) nr.
1121/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte schemele de ajutor pentru fermieri
prevăzute în titlurile IV şi V din regulamentul respectiv şi a Regulamentului
(CE) nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea,
modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor
de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regulamentul respectiv,
precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în
ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare
prevăzute pentru sectorul vitivinicol
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului european şi al Consiliului
din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și
monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor
(CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000,
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European şi al










Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile
directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole
comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi
a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul UE nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului
de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de
abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr.
1037/2001 şi (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului cu modificările şi
completările ulterioare
Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii
privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol
pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr.
1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte
resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr.
1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului
European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte aplicarea acestora în anul
2014 cu modificările şi completările ulterioare
Regulamentul (CE) nr. 1107 din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe
piaţă a produselor fitosanitare şi de abrogare a Directivelor 79/117/CEE şi
91/414/CEE ale Consiliului
Regulamentul (CE) nr. 178 din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi a
cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de înfiinţare a
Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a
procedurilor în domeniul siguranţei alimentelor, cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 852 din 29 aprilie 2004 privind igiena produselor
alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

8. PROGRAME NAŢIONALE PE CARE LE DERULEAZĂ
Nr.
crt.
1

Act normativ în baza căruia a fost lansat

Denumirea programului
SCHEME DE PLATĂ
Conform Legii nr. 1/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
(A.P.I.A) este instituţia responsabilă cu derularea şi gestionarea
fondurilor privind:
a) plăţile directe, ca mecanisme de susţinere a
producătorilor agricoli, şi măsurile de piaţă (pilonul I
P.A.C.);
b) unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru
agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin
ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale

-

-

-

LEGISLAŢIA NAŢIONALĂ
Legea nr.1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi
completările ulterioare;
Ordinul MADR nr. 2022/2010 privind aprobarea structurii
organizatorice şi a statului de funcţii ale Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură;
Legea nr.188/1999 privind statutul funcţionarilor publici, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru
aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe

Finanţare

FEGA,
FEADR,
NATIONAL

BUGET

(pilonul II P.A.C.).
În anul 2014, din Fondul european pentru garantare în
agricultură (F.E.G.A.), Fondul european pentru agricultură şi
dezvoltare rurală (F.E.A.D.R.) şi bugetul naţional se acordă
fermierilor plăţi în cadrul următoarelor scheme/măsuri de sprijin:
•
Schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.)
•
Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT)
- ANT 1 – culturi în teren arabil
- ANT 2 – in pentru fibră
- ANT 3 – cânepă pentru fibră
- ANT 4 – tutun
- ANT 5 – hamei
- ANT 6 – sfeclă de zahăr
•
Schema de plată separată pentru zahăr
•
Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate
altele decât zona montană
•
Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală
•
Măsura 211 - Plăţi compensatorii pentru zonele
montane defavorizate – ZMD
•
Măsura 212 - Plăţi compensatorii pentru zonele specific
şi semnificativ defavorizate din punct de vedere natural
– ZSD şi ZDS Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu
pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală
pachetul 2 - practici agricole tradiţionale
pachetul 3 - pajişti importante pentru păsări
pachetul 4 - culturi verzi
pachetul 5 - agricultură ecologică
pachetul 6 - pajişti importante pentru fluturi
(Maculinea sp.)
pachetul 7 - terenuri arabile importante ca
zone de hrănire pentru gâsca
cu gât roşu (Branta ruficollis)
•
Alte măsuri de sprijin gestionate de Agentiile de plăţi:
- Măsura 221- Prima Impadurire – gestionată de AFIR si APIA
- Măsura 215 – Plati privind bunastarea animalelor –
gestionată de APIA
- Măsuri de reconversie/restructurare a plantaţiilor viticole şi
defrişare a plantaţiilor viticole

-

-

-

-

-

-

-

complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul
2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 139 din 21/05/2007 privind aprobarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr.125/2006 pentru aprobarea schemelor de
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se
acordă în agricultură începând cu anul 2007 şi pentru modificarea
art. 2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte
forme de asociere în agricultură;
Hotărârea nr. 1017 din 6 octombrie 2010 privind aprobarea pentru
anul 2010 a cuantumului plăţilor directe unice pe suprafaţă, a
plăţilor naţionale directe complementare şi a plăţilor separate
pentru zahăr, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
Hotărârea nr. 370 din 14 aprilie 2010 privind aprobarea plăţilor
tranzitorii pentru tomate destinate procesării;
Hotărâre nr. 1.029 din 13 octombrie 2010 pentru modificarea
Hotărârii Guvernului nr. 279/2010 privind reglementarea unor
măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de
absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură aferente
schemelor de plăţi directe;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind
gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din
Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol
de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a
fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea
fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi
a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de
colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii
comune în domeniul pescuitului şi a programului de control,
inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru
modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea
absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul
european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de
creditare de către fondurile de garantare, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Ordonanţa nr. 15/2009 privind unele măsuri pentru accelerarea
absorbţiei sumelor alocate prin Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală şi prin Fondul European pentru Pescuit, cu
modificarile şi completările ulterioare;
Ordinul MADR nr. 22 din 27 ianuarie 2011 privind reorganizarea
Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare,
în vederea accesării măsurilor reglementate de politica agricolă
comună;
Ordinul M.A.P.D.R. nr.152/2004 privind stabilirea termenilor de
referinţă pentru organizarea şi funcţionarea Sistemului Integrat de

-

-

-

-

-

-

-

-

Administrare şi Control;
Ordinul nr. 30/147/2010 pentru aprobarea bunelor condiţii agricole
şi de mediu în România ;
Ordin MADR nr. 41/2010 de aprobare a Formularului de cerere
unică de plată pe suprafaţă 2010;
Ordinul nr. 243/2006 al ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale, privind stabilirea măsurilor finanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală care vor fi
implementate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală
şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură;
Ordinul nr. 355/2007 al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale,
privind aprobarea criteriilor de încadrare, delimitării şi listei
unităţilor administrativ – teritoriale din zona montană defavorizată;
Ordinul nr.91/2008 privind modalitatea de acordare a plăţilor
tranzitorii pentru tomate destinate procesării şi aprobarea primprocesatorilor;
Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, versiunea
consolidată aprilie 2011;
Ordinul MADR nr.246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate,
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare, în sectorul vegetal, pentru acordarea
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordinul MAPDR nr. 118/2009 pentru modificarea şi completarea
Ordinului MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale
directe complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea
sprijinului aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate;
Ordinul nr. 67 din 28.03.2011 pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice
şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul
vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de
agromediu şi zone defavorizate;
Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de
asociere în agricultură cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale;
Ordonanţa de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
cu modificările şi completările ulterioare;

-

-

-

-

-

-

-

Lege nr. 246/2005 pentru aprobarea OG nr. 26/2000;
Lege nr. 305/2008 pentru modificarea OG nr. 26/2000;
Legea nr. 34/2010 pentru completarea art. 7 din OG nr. 26/2000;
Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată;
Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole cu modificările şi
completările ulterioare;
Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a
acestor date, cu completările şi modificările ulterioare.
Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate
publică;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 186/2001 privind
instituirea sistemului de declaraţii de livrare a tutunului brut,
aprobată prin Legea 326/2002;
Ordinul MAPAM nr. 503/2003 privind autorizarea unităţilor primprocesatoare de tutun;
Hotărârea de Guvern nr. 754/2004 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 236/2003 privind organizarea
pieţei tutunului brut în România;
Ordinul MADR nr. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de
cultură a tutunului brut şi a modului de înregistrare al acestuia;
Ordinul MAAP nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a
hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;
Ordinul MAAP nr. 172/2003 privind normele de bonitare şi
certificare a hameiului;
Ordinul MAAP nr. 74/2004 privind organismele de certificare şi
controlul certificării în vederea denumirii de origine a hameiului;
Ordinul MAPDR nr. 653/2008 pentru modificarea alin. 4 art. 10 din
Ordinul MADR nr. 246/2008 privind stabilirea modului de
implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate
pentru aplicarea schemelor de plăţi directe naţionale directe
complementare în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului
aferent măsurilor de agromediu şi zone defavorizate.
Ordinul MAPDR nr. 440/2009 pentru modificarea art. 1 lit. b) din
Ordinul MAAP nr. 623/2002 privind stabilirea zonelor de cultură a
hameiului, recunoscute pentru certificarea denumirii de origine;
Ordinul MADR nr.200/2005 privind autorizarea Organizaţiei
Interprofesionale a producătorilor şi procesatorilor de in şi cânepă
din România;
Legea nr. 143/2000 pentru combaterea traficului şi consumului
ilicit de droguri;
Hotărârea de Guvern nr. 1359/2000 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000;
Hotărârea de Guvern nr. 860/2005 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000
privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de
droguri, cu modificările şi completările ulterioare;

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ordinul MAPAM nr. 1044/2003 privind autorizarea unităţilor de
procesare primară a tulpinilor de in şi cânepă pentru fibră;
Ordinul MAPDR nr. 677/2004 privind desemnarea unui laborator
pentru determinarea conţinutului de tetrahidrocanabinol la soiurile
de cânepă;
Hotărârea de Guvern nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului
general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
Ordinul MAAP nr. 226/2003 pentru aprobarea strategiei privind
organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la
nivel naţional, pe termen mediu şi lung;
Ordin MADR nr. 723/2007 privind unele măsuri pentru aplicarea
art. 74 din Regulamentul CE nr. 796/2004 de stabilire a normelor
de aplicare a condiţionării, modulării şi a sistemului integrat de
gestiune şi control, prevăzute de Regulamentul CE nr. 1782/2003
de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct
în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor
scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul
exploataţiilor agricole;
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate
asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr.
169/1997 modificată şi completată prin Legea nr. 247/2005 privind
reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri
adiacente, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordin MEF nr. 142/2007 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta
viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în
domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente,
aprobate prin Ordinul MAPDR şi al MF nr. 1272/26503/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 158/2008 pentru
modificarea şi completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din
Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi
justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente;
Legea zootehniei nr. 72/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr.940/2002 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii zootehniei nr. 72/2002;
Ordin nr. 82/2008 privind modificarea şi completarea Ordinului
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006 pentru aprobarea Normei
sanitare veterinare care stabileşte principiile ce reglementează
organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intră în
Comunitatea Europeană din ţări terţe;
Legea nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate
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privată asupra terenurilor de către cetăţenii străini şi apatrizi,
precum şi de către persoanele juridice străine;
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea
transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea
corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 36/1995 notarilor publici şi a activităţii notariale, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 347/2004 – Legea muntelui;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2008 de modificare a
Legii muntelui;
Ordin MADR nr. 56/2010 privind recunoaşterea Acordului
interprofesional pentru sfecla de zahăr – recolta anului de
comercializare 2010/2011;
Ordin MADR nr. nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea
Strategiei privind organizarea activităţii de îmbunatăţire şi
exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi lung,
aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi
pădurilor şi al ministrului administraţiei publice nr. 226/235/2003;
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu
modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 71*) din 3 iunie 2011 pentru punerea în aplicare a Legii
nr. 287/2009 privind Codul civil;
OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate;
Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi
de asigurări sociale;
Protocolul de colaborare P53/19.06.2008 pentru implementarea
schemelor de plăţi naţionale directe complementare pentru culturi
amplasate pe teren arabil;
Actul Adiţional nr.1/13.04.2009 la Protocol de colaborare P53/
19.06.2008;
Acordul cadru de delegare nr. P74/13.10.2010 pentru
implementarea Măsurilor privind plăţile compensatorii cuprinse în
Axa II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013,
încheiat între APDRP şi APIA;
Hotărârea de Guvern nr. 154 din 13 martie 2012, privind
aprobarea cuantumului sumelor alocate în sectorul vegetal, ca
mecanism de susţinere a producătorilor agricoli prin aplicarea
schemei de plăţi tranzitorii pentru tomatele destinate procesării;
Hotărârea de Guvern privind stabilirea pentru campania 2011, a
cuantumurilor plăţilor naţionale directe complementare, care se
acordă în agricultură în sectorul vegetal;
Hotărârea de Guvern nr. 1008/17.10.2011 privind stabilirea pentru
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anul 2011, a cuantumului plaţilor directe unice pe suprafaţă şi
plăţilor separate pentru zahăr, care se acordă în agricultură în
sectorul vegetal;
Ordinul nr. 67 din 28.03.2011 pentru modificarea şi completarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008;
Ordinul MADR nr. 45/2011 privind aprobarea formularului - tip de
cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul 2011;
Ordinul 275 din 06.12.2011 pentru aprobarea sistemelor de
sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona montană
defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât
zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din Programul
Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aferente cererilor de
plată depuse începând cu anul 2011;
Ordinul MADR nr. 161 din 31.07.2012 pentru aprobarea
sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona
montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate,
altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din
Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 precum şi
pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de
sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată
depuse incepând cu anul 2012;
Ordinul MADR nr. 174 din 03.04.2013 pentru aprobarea
sistemelor de sancţiuni pentru măsurile 211 "Sprijin pentru zona
montană defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate,
altele decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agro-mediu" din
Programul naţional de dezvoltare rurală 2007-2013 precum şi
pentru nerespectarea eco-condiţionalităţii în cadrul schemelor de
sprijin pe suprafaţă pentru Pilonul I aferente cererilor de plată
depuse incepând cu anul 2012;
Ordinul MADR nr. 31 din 25 februarie 2013 pentru modificarea şi
completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale
nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a
condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare
în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor
de agromediu şi zone defavorizate;
Ordinul
nr. 127 din 7 iunie 2012 pentru modificarea şi
completarea Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
nr. 246/2008 privind stabilirea modului de implementare, a
condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea
schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare
în sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor
de agromediu şi zone defavorizate;
Ordinul nr. 187 din 5 august 2011pentru aprobarea cerinţelor
legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi
identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin pentru agricultori în România;
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Ordin MADR nr.225 din 9 octombrie 2012 pentru modificarea
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 246/2008
privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice
şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi
directe şi plăţi naţionale directe complementare în sectorul
vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent măsurilor de
agromediu şi zone defavorizate;
Ordinul MADR nr. 37 din 22 februarie 2012 privind aprobarea
formularului tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul
2012;
Ordinul MADR nr. 32 din 25 februarie 2013 privind aprobarea
formularului tip de cerere unică de plată pe suprafaţă pentru anul
2013;
Hotărîrea de Guvern nr. 11 din 11 ianuarie 2012 privind
reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru
stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru
agricultură aferente schemelor de plăţi directe şi pentru măsuri de
piaţă în agricultură;
Hotărârea de Guvern nr. 977 din 10 octombrie 2012 privind
stabilirea pentru anul 2012, a cuantumului plăţilor directe unice pe
suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi a plăţilor specifice
pentru orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
Hotărârea de Guvern nr. 1051 din 30 octombrie 2012 privind
stabilirea pentru anul 2012 a cuantumului plaţilor complementare
care se acordă în agricultură în sectorul vegetal;
Ordinul MADR nr. 36 din 22 februarie 2012 privind modificarea şi
completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării
rurale şi al ministrului mediului şi pădurilor nr. 30/147/2010 pentru
aprobarea bunelor condiţii agricole şi de mediu în România;
Ordinul MADR nr. 703 /23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în
care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare
şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale
beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie
pentru Agricultură;
LEGISLAŢIA COMUNITARĂ
Decizia Comisiei Europene nr. 6976/12.10.2010 de autorizare,
pentru 2010, a plăţii avansurilor în cadrul schemei de plată unică
pe suprafaţă în România;
Regulamentul (CE) nr.1290/2005 cu privire la finanţarea politicii
agricole comune cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune
pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii
agricole comune și de instituire a anumitor sisteme de ajutor
pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr.
1290/2005, (CE) nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 și de abrogare a
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Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentul (UE) nr. 745/2010 al Comisiei din 18 august 2010
de stabilire, pentru anul 2010, a plafoanelor bugetare aplicabile
anumitor scheme de ajutoare directe prevăzute de Regulamentul
(CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Regulamentul CE nr. 1121/2009 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului CE nr. 73/2009 în ceea ce priveşte
schemele de ajutor pentru fermieri prevăzute în titlurile IV şi V din
Regulamentul respectiv (abrogă de la 1 ianuarie 2010
Regulamentul CE nr. 1973/2004);
Regulamentul CE nr. 1122/2009 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului nr. 73/2009 în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi
control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultură
(abrogă de la 1 ianuarie 2010 Regulamentul CE nr. 796/2004);
Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 de stabilire a normelor de
aplicare a schemei de plată unică prevăzute în Titlul III din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Regulamentul (CE) nr.1913/2006 de stabilire a normelor de
aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol şi de
modificare a anumitor regulamente, cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 2848/1998 al Comisiei de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al
Consiliului privind sistemul de prime, cotele de producţie şi
ajutorul specific acordat grupurilor de producători în sectorul
tutunului brut cu modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 507/2008 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului CE nr. 1673/2000 al Consiliului privind
organizarea comună a pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru
fibre;
Regulamentul (CE) nr. 953/2006 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 1673/2000 în ceea ce priveşte ajutorul pentru prelucrarea
inului şi a cânepei pentru fibre, precum şi a Regulamentului (CE)
nr. 1782/2003 în ceea ce priveşte eligibilitatea cânepei pentru
schema de plăţi unice;
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 privind sprijinul pentru
dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală (FEADR) cu modificarile şi completările
ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) cu
modificările şi completările ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 484/2009 de modificare a Regulamentului
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(CE) nr. 1975/2006 privind normele de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce privește punerea în
aplicare a procedurilor de control si a eco-condiționalității în ceea
ce priveste măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală;
Regulamentul (CE) nr.2988/1995 privind protecţia intereselor
financiare ale CE cu modificările şi completările ulterioare;
Directiva 2003/30/CE a Parlamentului European şi a Consiliului
pentru promovarea utilizării biocarburanţilor sau a altor carburanţi
regenerabili în transporturi;
Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări
comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare
la anumite produse agricole, cu modificările şi completările
ulterioare;
Regulamentul (CE) nr. 967/2006 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului Consiliului nr. 318/2006 privind
producţia peste cotă în sectorul zahărului cu modificările şi
completările ulterioare;
Regulamentul CE nr. 247/2008 de modificare a -Regulamentului
CE nr. 1234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor
agricole şi privind dispoziţii specifice referitoare la anumite
produse agricole (Regulamentul unic OCP);
Directiva CE 2002/57 privind comercializarea seminţelor de plante
oleaginoase şi pentru fibre cu modificările şi completările
ulterioare;
Directiva CE 2002/53 privind Catalogul comun al soiurilor de
plante agricole cu modificările şi completările ulterioare;
Regulament (CE) Nr. 1200*) din 30 noiembrie 2009 de punere în
aplicare a Regulamentului
nr. 1166/2008 al Parlamentului
European şi al Consiliului privind anchetele structurale în
agricultură şi ancheta privind metodele de producţie agricolă, în
ceea ce priveşte coeficienţii de unitate vită mare şi definiţiile
caracteristicilor;
Regulamentul CE nr. 482/2009 de modificare a Regulamentului
CE nr. 1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a
R.1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea
rurală;
Regulamentului de punere in aplicare(CE) nr. 680/2011 de
stabilire pentru anul 2011, a plafoanelor bugetare aplicabile
anumitor scheme de ajutoare directe prevăzute de
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Regulamentului (CE) nr. 889/2009 de modificare a
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi de stabilire,
pentru 2009, a plafoanelor bugetare, prevăzute de Regulamentul
(CE) nr. 1782/2003 al Consiliului, pentru punerea în aplicare
parţială sau facultativă a schemei de plată unică, a pachetelor
financiare anuale ale schemei de plată unică pe suprafaţă şi a
plafoanelor bugetare aplicabile plăţilor tranzitorii pentru fructe şi
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Acordarea sprijinului financiar privind ajutoarele naţionale
tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile bovine şi
ovine/caprine, a ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte
şi de carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de
ovine/caprine din zonele defavorizate, în anul 2014
Acordarea sprijinului financiar pentru motorina utilizata in
agricultura
Acordarea unui ajutor financiar pentru determinarea calitatii

legume şi ajutorului specific, prevăzute de Regulamentul (CE) nr.
73/2009;
Regulamentului de punere in aplicare (CE) nr. 784/2011 al
Comisiei din 5 august 2011 privind avansurile care trebuie plătite
începând cu 16 octombrie 2011 din plăţile directe enumerate în
anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului de
stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct
pentru agricultori in cadrul politicii agricole comune şi de instituire
a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori;
Regulament (UE) nr. 65 din 27 ianuarie 2011de stabilire a
normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a
procedurilor de control şi a eco-condiţionalităţii în cazul măsurilor
de sprijin pentru dezvoltare rurală;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 776/2012 al Comisiei
din 27.08.2012 privind avansurile care trebuie plătite începînd cu
16 octombrie 2012 din plăţile directe enumerate în anexa I din
Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, de stabilire a unor
norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori
în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor
sisteme de ajutor pentru agricultori;
Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 564/2012 al
Comisiei din 27 iunie 2012 de stabilire, pentru anul 2012, a
plafoanelor bugetare aplicabile anumitor scheme de ajutoare
directe prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului;
Regulamentului (CE) Nr. 885 din 21 iunie 2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1290/2005 în
ceea ce priveşte autorizarea agenţiilor de plăţi şi a altor entităţi
precum şi lichidarea conturilor FEGA şi FEADR;
Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 207 din 11 martie 2013
de derogare de la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în
ceea ce priveşte termenul de revizuire a deciziei privind ajutorul
specific pentru 2013 şi de la Regulamentul (CE) nr. 1120/2009 al
Comisiei în ceea ce priveşte notificarea unei astfel de revizuiri;
Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 287 din 22 martie 2013
de modificare a anexelor IV şi VIII la Regulamentul (CE) nr.
73/2009 al Consiliului de stabilire a unor norme comune pentru
sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii
agricole comune;
HG 298/2014

Bugetul de Stat
FEGA

OMADR 573/2014

OMADR 1229/2013- cu modificarile si completarile ulterioare

Bugetul de Stat

HG 207/2011- cu modificarile si completarile ulterioare

Bugetul de Stat

genetice a raselor de animale.
5

Acordarea Rentei viagere agricole

6

Acordarea unui ajutor financiar pentru plata primelor de
asigurare
Sprijin financiar acordat pentru imbunatatirea calitatii produselor
agricole in sectorul de agricultura ecologica.
Sprijin financiar acordat pentru realizarea angajamentelor
asumate voluntar in favoarea bunastarii porcinelor ( M215)
Sprijin financiar acordat pentru realizarea angajamentelor
asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor ( M215)
Sprijin financiar acordat prin Programul National Apicol

7
8
9
10
11
12
13

8.1.
Nr.
crt.
1.

Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui in
institutiile scolare
Ajutor financiar in cadrul programului de incurajare a consumului
de fructe in scoli
Administrarea cotei de lapte

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsuri adiacente, titlul XI -renta viageră agricolă, cu
modificările şi completările ulterioare.
HG 756/2010- cu modificarile si completarile ulterioare

Bugetul de Stat

HG 759/2010- cu modificarile si completarile ulterioare

FEGA

OMADR 784/2013- cu modificarile si completarile ulterioare

FEADR

OMADR 239/2012-modificarile si completarile ulterioare

FEADR

HG 1050/2013
HG 1628/2008

Bugetul de Stat
FEGA
FEGA

OUG 24/2010- cu modificarile si completarile ulterioare

FEGA

HG 852/2006- cu modificarile si completarile ulterioare

-

STADIUL APLICĂRII MĂSURILOR DIN PROGRAME LA DATA ACTUALIZĂRII
Informaţii privind stadiul aplicării

Denumire program
•

Schema de plată unică pe suprafaţă (S.A.P.S.)

•

Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT)
- ANT 1 – culturi în teren arabil
- ANT 2 – in pentru fibră
- ANT 3 – cânepă pentru fibră
- ANT 4 – tutun
- ANT 5 – hamei
- ANT 6 – sfeclă de zahăr
Schema de plată separată pentru zahăr
Schema de sprijin pentru orez din zonele
defavorizate altele decât zona montană
Plăţi compensatorii pentru măsurile de
dezvoltare rurală
Măsura 211 - Plăţi compensatorii pentru
zonele montane defavorizate – ZMD
Măsura 212 - Plăţi compensatorii pentru
zonele specific şi semnificativ defavorizate din
punct de vedere natural – ZSD şi ZDS
Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu
- pachetul 1 - pajişti cu înaltă valoare naturală

•
•
•
•
•
•

Plati in avans, termen-15 10.2014
Plati finale, termen-30.06.2015

Bugetul de Stat

2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12

- pachetul 2 - practici agricole tradiţionale
- pachetul 3 - pajişti importante pentru păsări
- pachetul 4 - culturi verzi
- pachetul 5 - agricultură ecologică
- pachetul 6 - pajişti importante pentru fluturi
(Maculinea sp.)
- pachetul 7 - terenuri arabile importante ca
zone de hrănire
pentru gâsca cu gât
roşu (Branta ruficollis)

Alte măsuri de sprijin gestionate de Agentiile
de plăţi:
- Măsura 221- Prima Impadurire – gestionată de
AFIR
- Măsura 215 – Plati privind bunastarea animalelor –
gestionată de APIA
- Măsuri de reconversie/restructurare a plantaţiilor
viticole şi defrişare a plantaţiilor viticole
Acordarea sprijinului financiar privind ajutoarele
naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile
bovine şi ovine/caprine, a ajutoarelor specifice pentru
producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii
de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele
defavorizate, în anul 2014
Acordarea sprijinului financiar pentru motorina utilizata
in agricultura
Acordarea unui ajutor financiar pentru determinarea
calitatii genetice a raselor de animale.
Acordarea Rentei viagere agricole

- verificare la fata locului si introducerea rapoartelor de control
- verificare administrativa
- eliberare adeverinte

- efectuarea platilor aferente Trim.II 2014
- depunerea cererilor aferente Trim III 2014
- depunerea cererii aferente lunii septembrie 2014
- efectuarea platilor aferente anului 2013

Acordarea unui ajutor financiar pentru plata primelor de
asigurare
Sprijin financiar acordat pentru imbunatatirea calitatii
produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica.
Sprijin financiar acordat pentru realizarea
angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii
porcinelor ( M215)
Sprijin financiar acordat pentru realizarea
angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii
pasarilor ( M215)
Sprijin financiar acordat prin Programul National Apicol

- efectuarea platilor aferente Transei 5 si 6 ( vegetal si zootehnie)
- depunerea cererilor pt. culturi de primavara 2014
- depunerea cererilor aferente abului 2014

Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea
laptelui in institutiile scolare
Ajutor financiar in cadrul programului de incurajare a
consumului de fructe in scoli

- depunerea cererii aferente Sem II anul scolar 2013-2014

- efectuarea platilor aferente anului 2013-2014

- efectuarea platilor aferente anului 2013-2014

- efectuarea platilor aferente anului 2013-2014

- depunerea cererii aferente Sem II anul scolar 2013-2014
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Administrarea cotei de lapte

- introducerea cererilor in sistem

9. RAPOARTE PE CARE LE PREZINTĂ LA NIVEL CENTRAL / JUDEŢEAN
Nr.
crt.

Denumire raport

Instituţii la care raportează

Termene de raportare

Obiectul raportării

1

Raport anual de activitate

APIA-Central

anual

Activitatea CJ Hunedoara pentru anul anterior

2

Raport anual de activitate

Instituția Prefectului – Județul
Hunedoara

anual

Activitatea CJ Hunedoara pentru anul anterior

