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A. BIBLIOGRAFIE 
- Hotărârea de Guvern nr. 369/2017 privind privind reorganizarea Institutului de Cercetare-
Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură - Galaţi şi modificarea anexei     nr.3 
la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din 
domeniul public al statului; 
 
- Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare; 
 
- Ordonanța de Urgență nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței pe 
filiera cerealelor și a produselor procesate din cereale, cu modificările și completările ulterioare; 
 
- Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din 
sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare; 
 
- Ordinul nr. 1846/2014 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 5 alin (1) din Legea nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 
- Ordinul nr. 20/ 2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea      nr. 
145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, 
cu modificările și completările ulterioare; 
 
-Fitotehnie Vol. I - Cereale și Leguminoase pentru boabe, Ediția a doua, Autor: Prof.Dr.Doc. Șt. 
Gheorghe Bîlteanu, Editura Ceres, București, 1998 și Vol. II - Oleifere, textile, tuberculifere și 
rădăcinoase, tutun, hamei, medicinale și aromatice, Autor: Prof.Dr.Doc. Șt. Gheorghe Bîlteanu, 
Editura Ceres, București, 1993 
 
- Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a 
unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii 
agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului; 
 
- Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a 
unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) 
nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului, cu 
completările ulterioare; 
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- Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 
al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe 
acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a 
anexei X la regulamentul menţionat; 
 
- Regulamentul (UE) 2020/2220 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 decembrie 
2020 de stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) 
în anii 2021 și 2022 și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 1306/2013 
și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește resursele și aplicarea regulamentelor respective în anii 
2021 și 2022 și a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 în ceea ce privește resursele și 
repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 și 2022. 
 
 
B. TEMATICĂ: 
 
-Reglementări privind schemele de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015 –2022: 
domeniul de aplicare şi definiţii, conform Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură; 
 
-Reglementări privind  acordarea plăţilor directe și a măsurilor de dezvoltare rurală, scheme de 
plăți, conform Regulamentului (UE) nr. 1307/2013, Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, 
Regulamentul Delegat (UE) nr. 639/2014, Regulamentul (UE) 2020/2220; 
 
-Tehnologii de cultură pentru cereale, leguminoase boabe, plante oleaginoase, conform 
Fitotehnie, vol.I și vol. II. 
 
 
 
 


