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In decembrie 2013, vă reținem atenția cu următoarele subiecte : 

 

Ajutorul de minimis pentru conservarea raselor locale de animale în pericol de abandon  - până la data de 20 decem-

brie 2013, inclusiv, se pot depune cereri privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru conservarea raselor locale de 

animale în pericol de abandon, in conformitate cu prevederile H.G. 962/2013 (detalii in paginia 5). 

Noutăți legislative—În ședința din data de 11 decembrie 2013, Guvernul a aprobat mai multe acte  normative de interes pentru 

sectorul agricol (detalii in paginile 3-5). 

 Hotărârea de guvern privind normele de aplicare a OUG nr. 34/ 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea 

pajiştilor permanente şi pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991prin care se stabileşte faptul că autoritatea 

locală concesionează crescătorului de animale pajiştea permanentă în funcţie de numărul de animale deţinut; 

 Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 - 2016,  normele de aplicare, precum şi  valoarea sprijinului financiar; 

 Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol Proiectul de lege 

vizează două domenii de reglementare, respectiv calitatea de producător agricol a persoanei fizice, cât şi dreptul acesteia de 

comercializare a produselor proprii; 

 Proiect de Lege privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extra-

vilan de către persoane fizice  

Eliberare adeverinte pentru creditare—APIA GORJ elibrereaza adeverinte beneficiarilor  CNDP—sector zootehnic, specia bovi-

ne (detalii in pagina 5)  

Reforma Politicii Agricole Comune (PAC) - adoptata oficial in data de 16.12.2013 (detalii in paginia 5). 

Informare privind efectuarea plăților regulare pe AXA II din Campania 2013  (detalii in paginia 6). 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj 

Nr.11, 
 DECEMBRIE 2013 

NOU! 
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Ajutor  de minimis pentru conservarea 

raselor locale de animale în pericol de 

abandon  

 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Inter-

venţie pentru Agricultură informează potenţialii benefi-

ciari că, până la data de 20 decembrie 2013, inclusiv, 

se pot depune cereri privind acordarea ajutoarelor de 

minimis pentru conservarea raselor locale de animale 

în pericol de abandon ,in conformitate cu prevederile 

H.G. 962/2013. 

Pot beneficia de aceste scheme de ajutor de 

minimis deţinătorii de animale din rase locale în peri-

col de abandon, care îndeplinesc următoarele condiţii 

cumulativ:  

 deţin femele reproducătoare de rasă pură locală în 

pericol de abandon, încadrate în una dintre specii-

le prevăzute în anexa nr. 1a HG 962/2013;  

 femelele reproducătoare de rasă pură sunt înscrise 

în Registrul naţional al exploataţiilor sau Regis-

trul agricol, după caz;  

 femelele reproducătoare de rasă pură sunt înscrise 

în registrul genealogic al rasei şi în programul de 

conservare al rasei;  

 sunt utilizatorii unei suprafeţe agricole localizate 

pe teritoriul României, identificabilă în sistemul 

integrat de administrare şi control, de cel puţin 0,5 

ha pentru fiecare UVM, pentru animalele din spe-

ciile taurine, bubaline, ecvidee, ovine, şi caprine;  

 se obligă prin angajament scris să menţină numă-

rul de femele reproducătoare de rasă pură pentru 

care primeşte ajutor de minimis pe o perioadă de 

minimum 2 ani. În cazul în care efectivul de fe-

mele reproducătoare de rasă pură se reduce din 

cauze cum ar fi îmbolnăvirea, sacrificarea, moar-

tea, vânzarea, deţinătorul are obligaţia de a reface 

efectivul de femele reproducătoare de rasă pură, 

prin trecere de la tineret sau cumpărare, de regulă 

imediat, dar nu mai târziu de 6 luni; 

 respectă programele de conservare a raselor locale 

de animale în pericol de abandon, întocmite de 

asociaţiile profesionale;  

 sunt incluşi în lista deţinătorilor de femele repro-

ducătoare de rasă pură din rase locale de animale 

în pericol de abandon; 

 sunt membri ai unei asociaţii profesionale care are 

ca obiectiv conservarea resurselor genetice anima-

le. 

 Pentru a beneficia de ajutorul de minimis benefi-

ciarii trebuie să depună o cerere la CJ Gorj al APIA 

(centre locale sau centru judetean), pentru toate ex-

ploataţiile deţinute cu cod atribuit de ANSVSA, însoţi-

tă de:  

 copie de pe BI/CI al/a solicitantului sau al/a repre-

zentantului legal;  

 copie de pe certificatul de înregistrare la ORC/

certificatul de înregistrare fiscală/certificatul de 

producător, după caz;  

 document care atestă înscrierea femelelor repro-

ducătoare de rasă pură în Registrul naţional al 

exploataţiilor sau Registrul agricol, după caz; 

 document care atestă înscrierea femelelor repro-

ducătoare de rasă pură în secţiunea principală a 

registrului genealogic al rasei;  

 document eliberat de ANARZ care atestă înscrie-

rea femelelor reproducătoare de rasă pură în pro-

gramul de conservare a rasei şi, după caz, înscrie-

rea beneficiarilor în asociaţii profesionale care au 

ca obiectiv conservarea resurselor genetice anima-

le; 

 angajament prin care se obligă să menţină anima-

lele minimum 2 ani; 

  document cu datele bancare; 

 document eliberat de Direcţia pentru agricultură 

judeţeană din care să rezulte dacă a beneficiat de 

ajutoarele de minimis prevăzute la art. 13 alin. (1) 

al HG 962/2013 şi valoarea acestora;  

 document care atestă că sunt utilizatorii unei su-

prafeţe agricole localizate pe teritoriul României 

de cel puţin 0,5 ha pentru fiecare UVM pentru 

animalele din speciile taurine, bubaline, ecvidee, 

ovine, şi caprine.  

Cuantumul sprijinului financiar care se acordă 

potrivit schemei de ajutor de minimis este următorul: 

 650 lei/cap bovine;  

 650 lei/cap ecvidee;  

 100 lei/cap ovine/caprine; 

 325 lei/cap porcine;  

 6 lei/cap păsări;  

 10 lei/familie viermi de mătase.  

Suma maximă a sprijinului financiar reprezentând 

ajutorul de minimis nu poate depăşi echivalentul în lei 

a 7.500 euro pentru fiecare beneficiar. 

Plăţile se efectuează în primul semestru al anului 

2014. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

va publica pe site Lista beneficiarilor eligibili şi sumele 

aferente acestora în cadrul schemei de ajutor de mini-

mis. 

NOU! 
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1. Normele metodologice pentru aplicarea prevederi-

lor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea şi exploatarea pa-

jiştilor permanente şi pentru modificarea şi completa-

rea legii fondului funciar nr. 18/1991 

Astfel, prin acest act normativ se reglementează: 

 autoritatea competentă în domeniu, ca fiind Ministe-

rul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin autoritățile cu 

atribuții în domeniu aflate în subordinea sa; 

 obligația de a se include în cadrul documentaţiei de 

concesiune/închiriere a pajiștilor, amenajamentele pasto-

rale și condiţii speciale de îndeplinire a contractului; 

 utilizator - crescător de animale persoană fizică având 

animale înscrise în RNE/ crescător de animale orice tip de 

persoană juridică de drept public sau de drept privat, con-

stituită conform prevederilor Codului civil, având animale 

proprii sau ale membrilor înscrise în RNE, care desfăşoa-

ră activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pa-

jişti conform clasificării statistice a activităţilor economi-

ce în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi 

animală; 

 preţul prevăzut în contractele de concesiune/

închiriere pe hectar se aprobă, în condițiile legii, de către 

consiliile locale, în funcție de capacitatea de pășunat și de 

prețul mediu al masei verzi comunicat de consiliile 

județene și consiliul general al municipiului București 

 pentru păstrarea compoziției floristice prevăzută în 

amenajament, însămânţarea/ supraînsămânţarea pajiştilor 

se face numai cu seminţe de plante care cresc și se 

înmulțesc în mod natural; 

 modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin 

amenajamente pastorale; 

 proiectele de amenajamente pastorale se întocmesc de 

către specialiştii din cadrul primăriilor, al direcțiilor 

județene pentru agricultură și din cadrul camerelor agrico-

le județene aflate în subordinea consiliului județean și al 

consiliului general al municipiului București sau de către 

specialiștii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim 

silvic și de vânătoare, după caz, până la data de 1 noiem-

brie 2014, și se aprobă de autoritatea competentă, după 

care acestea se transmit deținătorilor/administratorilor 

pajiștilor, după caz; 

 conținutul amenajamentului pastoral; 

 definirea construcţiilor care deservesc activităţi agri-

cole și se pot amplasa pe pajiști; 

 obiectivele de investiție pentru producerea energiei 

regenerabile să se amplaseze astfel încât să nu afecteze 

buna exploatare a pajiștilor. 

 

 

 

 

2. Proiectul de Lege a viei şi vinului în sistemul orga-

nizării comune a pieţei vitivinicole 

Prevederile prezentului proiect de lege asigură îndeplini-

rea obiectivului de creştere a competitivităţii producători-

lor de vin, bazat pe o concurenţă loială care va genera şi o 

creştere în calitate a vinurilor şi produselor pe bază de vin 

si vizeaza reglementarea următoarelor problematici din 

domeniul vitivinicol: 

- menţinerea stabilităţii cadrului instituţional cu rol şi atri-

buţii principale în elaborarea strategiilor şi programelor în 

domeniul vitivinicol precum şi asigurarea fluenţei în deru-

larea măsurilor, programelor şi proiectelor de dezvoltare 

pe termen mediu şi lung în viticultură - atribuţii şi respon-

sabilităţi ale M.A.D.R si ale structurilor implicate în im-

plementarea prevederilor legale, respectiv Inspecţia de 

Stat în sectorul Vitivinicol şi Oficiul Naţional al Viei şi 

Produselor Vitivinicole, după cum urmează: 

 asigurarea cadrului legal pentru întărirea colaborării 

între sectorul public, sectorul privat şi reprezentanţii for-

melor asociative legal constituite pe filiera vitivinicolă; 

 instituirea de răspunderi şi sancţiuni pentru toate 

categoriile de participanţi la activităţile desfăşurate de 

sectorul vitivinicol, capitol foarte important cu rol deter-

minant în respectarea prevederilor legale în domeniu. 

 

3. Proiectul de Ordonanță de urgență privind modifi-

carea și completarea Ordonanței de urgență a Guver-

nului nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comu-

nitare nerambursabile pentru dezvoltare rurală și pes-

cuit 

Modificările propuse prin proiectul de act normativ vi-

zează următoarele aspecte: 

 Asigurarea concordanței cu reglementările comu-

nitare 

Actualizarea prevederilor art.20 din O.U.G. nr. 74/2009 

referitoare la acordarea plăților în avans pentru investițiile 

din PNDR, de la un procent de până la 20%, la un plafon 

de maxim 50% . 

  Asigurarea fluxurilor de numerar necesare bene-

ficiarilor publici ai PNDR 

În scopul asigurării fluxurilor de numerar necesare benefi-

ciarilor publici ai PNDR pentru implementarea proiecte-

lor, se prevede posibilitatea ca, urmare depunerii ultimei 

cereri de plată de către beneficiarii publici, APDRP să 

vireze beneficiarului public contravaloarea taxei pe valoa-

rea adăugată aferentă cheltuielilor declarate eligibile, într-

un cont de disponibil distinct, în prezent, beneficiarii pu-

blici fiind în imposibilitate de a efectua plata facturilor 

reprezentând contravaloarea bunurilor/prestărilor de servi-

cii/lucrărilor executate emise de către contractori. 

 Asigurarea sprijinului beneficiarilor selectaţi de 

FLAG-uri 

Prin completarea art.221 din O.U.G. nr. 74/2009, se pune 

la dispozitia beneficiarilor finali selectati de FLAG-uri 

(grupuri de actiune locala pentru pescuit) schema de ga-

rantare din cadrul Programului Operational de Pescuit. 

Acte normative de interes pentru fermieri aprbate în ședința de guvern din 11 decembrie 2013 



 

 

4. Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de 

reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol 

Proiectul de lege vizează două domenii de reglementare, 

respectiv calitatea de producător agricol a persoanei fizi-

ce, cât şi dreptul acesteia de comercializare a produselor 

proprii: 

 atestatul de producător – document eliberat persoanei 

fizice care desfăşoară activitate economică în sectorul 

agricol, valabil pentru titularul acestuia si care atestă cali-

tatea de producător agricol persoană fizică. 

 carnetul de comercializare a produselor din sectorul 

agricol– document utilizat de persoana fizică care deţine 

atestat de producător, pentru exercitarea actului de comerţ 

cu ridicata sau comerţ cu amănuntul, a produselor agrico-

le obţinute în ferma/gospodăria proprie.   

Ambele documente se emit de Primării, la solicitarea pro-

ducătorilor agricoli persoane fizice care doresc să-şi valo-

rifice produsele obţinute în ferma /gospodăria proprie, cu 

conditia indeplinirii criteriilor prevazute de lege. 

Atestatul de producător se emite cu avizul consultativ al 

structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din 

agricultură, constituite conform legii şi organizate la nivel 

zonal/judeţean/regional/naţional, care se înregistrează în 

acest scop la primării. 

Avizul se emite după verificarea atât pe baza datelor din 

Registrul Agricol, cât şi în teren la fermele/gospodăriile 

agricole deţinute de solicitant, cu privire la existenţa su-

prafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale, 

pentru care se solicită eliberarea atestatului de producător. 

Se elimină tentativa unor solicitanţi de a substitui calitatea 

de producător agricol. 

 

5. Programul Naţional Apicol pentru perioada 2014 - 

2016,  normele de aplicare, precum şi  valoarea spriji-

nului financiar 

Prin Decizia CE nr. 5126/2013 a fost aprobat Programul 

apicol pentru perioada 2014 – 2016 elaborat de România 

și a fost stabilită contribuţia financiară pentru acest pro-

gram. 

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din 

Programul apicol cu 50% din cheltuielile efectuate de 

România pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA. 

Valoarea sprijinului financiar de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

alocat pentru Programul Naţional Apicol pentru perioada 

2014 - 2016, este de 44.545.756,82 lei, distribuită astfel: 

1.pentru anul 2014, 14.852.830,10 lei; 

2.pentru anul 2015, 14.855.585,69 lei; 

3.pentru anul 2016, 14.837.341,02 lei. 

Exerciţiile financiare ale Programului apicol se stabilesc 

de la data de 16 octombrie a fiecărui an până la data de 15 

octombrie a anului următor, iar acţiunile cuprinse în aces-

ta se aplică anual de către beneficiari, de la data de 16 

octombrie a anului în curs până la data de 31 august a 

anului următor. Plăţile aferente se fac în timpul exerciţiu-

lui financiar. 

1 Sprijinul financiar alocat atât din bugetul de stat cât și 

din bugetul UE prin Programul Naţional Apicol pentru 

perioada 2014 – 2016 este pentru următoarele măsuri: 

1. realizarea sistemului informatic pentru identificarea 

stupilor, 

2. achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pen-

tru control sau funduri de stupi antivarooa, 

3. achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii 

de albine, 

4. achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor 

uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, 

5. decontarea analizelor fizico-chimice care atestă cali-

tatea mierii. 

Pentru acţiunile prevăzute în Program, termenul-limită de 

depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este 

01 august a fiecărui an. 

 

6. Normele metodologice privind modul de calcul şi de 

colectare precum şi termenele de plată aferente tarifu-

lui de îmbunătăţiri funciare  

Potrivit prevederilor art. 7, alin. (1) dinOrdonanța de 

urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de 

organizare a activității de îmbunătățiri funciare, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 199/2012, be-

neficiarii terenurilor deținute în baza unui titlu valabil de 

proprietate ori de folosință în amenajările de îmbunătățiri 

funciare sau în afara acestora, care beneficiază direct sau 

indirect de lucrări de îmbunatățiri funciare sunt obligați să 

achite Agenţiei un tarif de îmbunătățiri funciare, denumit 

Tariful IF, corespunzător următoarelor componente/

categorii de lucrări : 

a) administrarea amenajărilor de irigaţii; 

b) administrarea, exploatarea, întreţinerea și repararea 

amenajărilor de desecare cu evacuare a apei prin pompa-

re; 

c) administrarea, exploatarea, întreţinerea și repararea 

amenajărilor de desecare cu evacuare gravitațională a 

apei; 

d) administrarea, întreţinerea şi repararea lucrărilor de 

combatere a eroziunii solului. 

Cuantumul Tarifului IF urmează a se calcula distinct, pen-

tru fiecare dintre cele 4 componente/categorii de lucrări 

enumerate mai sus.Valoarea tarifului IF se stabileşte astfel 

încât să asigure exploatarea durabilă a amenajărilor de 

îmbunătăţiri funciare în vederea protejării intereselor tutu-

ror beneficiarilor, să prevină folosirea ineficientă a apei, 

excesul de umiditate, eroziunea şi poluarea solului şi să 

promoveze protecţia mediului în conformitate cu standar-

dele de mediu. 

Sursa: www.madr.ro 
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Proiect de Lege privind unele măsuri de regle-

mentare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole 

situate în extravilan de către persoane fizice și de 

înființare a Autorității pentru Administrarea și Re-

glementarea Pieței Funciare -  adoptat, marți, 

17.12.2013, în Camera Deputaților, ca for decizio-

nal.  

 

România este obligată prin Tratatul de aderare la Uni-

unea Europeană să deschidă piața terenurilor agricole 

pentru persoanele fizice din Uniunea Europeană, începând 

cu 1 ianuarie 2014, până în prezent doar persoanele juridi-

ce având acest drept. 

Cine poate cumpara?  

Conform proiectului de lege, vor putea cumpăra tere-

nuri agricole în extravilan cetățenii români, cetățenii altui 

stat membru al UE, cetățenii statelor care sunt parte la 

Acordul privind Spațiul Economic European (ASEE), 

apatrizii cu domiciliul în România, într-un stat membru al 

UE sau într-un stat care este parte la ASEE și persoanele 

juridice având naționalitatea unui stat membru al UE sau 

a statelor care sunt parte la acordul menționat. 

Înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situa-

te în extravilan se face cu respectarea dreptului de pre-

empţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor 

vecini, persoanelor care desfaşoară activităţi agricole pe 

raza administrativ-teritorială a localităţii, precum şi al 

Statului Român, în această ordine, la preţ şi in condiţii 

egale.  

Cine are drept de preemptiune? 

Cetăţeanul unui stat terţ şi apatridul cu domiciliul într

-un stat terţ, precum şi persoanele juridice avand 

nationalitatea unui stat terţ, pot dobândi dreptul de propri-

etate asupra terenurilor agricole situate în extravilan în 

condiţiile reglementate prin tratate internaţionale, pe bază 

de reciprocitate, în condiţiile legii.  

De asemenea, se prevede și înființarea Autorității 

pentru Administrarea și Reglementarea Pieței Funciare, 

care va prelua activitatea, personalul și patrimoniul 

Agenției Domeniilor Statului și va trece în subordinea 

primului-ministru. Potrivit legii, instituţia va publica 

anunţurile de vânzare, va verifica dreptul de preempţiune, 

precum şi îndeplinirea condiţiilor legale de vânzare-

cumpărare. Tot noua autoritate va emite avizul final pen-

tru tranzacţie şi va gestiona toate informaţiile pe care le va 

primi din teritoriu.  

Legea instituie obligativitatea afisarii anuntului de 

vanzare sediul primariei si pe site-ul Agentiei  antemen-

tionate, cel putin 30 de zile. 

 Normele procedurale ce urmeaza sa se elaboreze vor 

stabili aspectele tehnice privind institutiile, termenele, 

circuitul documentelor implicate in procesul de instrainare 

a terenurilor.  

http://www.cdep.ro/pls/proiecte/docs/2013/pr579_13.pdf 

  Eliberare adeverinte in vederea obtinerii de credi-

te pentru finantarea lucrarilor curente 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 

- Centrul Judetean Gorj informeaza beneficiarii plăților 

naționale directe complementare - PNDC -  sector zooteh-

nic, specia bovine, care au depus cerere de sprijin in 2013 

ca pot solicita adeverinţe in vederea accesarii creditelor 

pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care 

au încheiat Convenţii cu Agenţia. Suma înscrisã în adeve-

rintele eliberate de Agentia de Plãti si Interventie pentru 

Agriculturã va fi de 300 lei/cap de animal, insa bãncile 

vor acorda credite de maxim 90% din suma înscrisã în 

adeverinte. 

Pana in prezent Agentia de Plati si Interventie pentru 

Agricultura a incheiat conventie cu urmatoarele banci : 

 PROCREDIT—BANK; 

 CEC  BANK SA; 

 TRANSILVANIA BANK; 

Pana la data editarii Buletinului informativ, la Centrul 

judetean al APIA Gorj, fermierii care au depus cereri pen-

tru solicitarea plăților naționale directe complementare, 

nu au  solicitat adeverinte in vederea accesarii creditelor 

pentru finatarea activitatilor curente in sector animalier, 

pentru specia bovine. 

 

Reforma PAC 2014-2020—adoptată oficial  

 Consiliul miniştrilor Agriculturii din ţările Uniu-

nii Europene a adoptat oficial, in data de 16 decem-

brie, reforma Politicii Agricole Comune (PAC) 

2014-2020. 

Astfel, statele membre au votat: 

 regulamentul de stabilire a normelor pentru 

plăţile directe către agricultori,  

 regulamentul care stabileşte o organizare co-

mună a pieţelor în ce priveşte produsele agri-

cole,  

 regulamentul privind sprijinul pentru dezvolta-

re rurală, 

 regulamentul privind finanţarea, gestionarea şi 

monitorizarea PAC. 

Sursa: www.agroazi.ro 
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Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, 

Telefon/ Fax : 0253-213035,  

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

http: www.apiagorj.ro 

 

CENTRE LOCALE  

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

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

TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11 

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

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.3,  

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

TURCENI - Casa de Cultura TURCENI 

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

MOTRU - Str. Bradului, nr.2A 

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

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

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

 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Sef Serv. Autorizare CNDP si ajutoare specifice comuni-

tare, masuri de piata:                        Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Masuri de Sprijin- IT, recuperare debite:     

  Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Coord. Comp.Economic:                         Simona ROSCA  

Sef Birou Inspectii, cota de lapte si supracontrol:  

Delia PETRESCU 

Sef Birou IT:                                               Ilie  POPESCU  

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Coordonator  C. L. Novaci -      Gheorghe VOICULESCU  

Coordonator C. L. Turceni -                Ionut APOSTOIU  

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons.  Maria  SEMENESCU 

                  Felicia NEGHINA 

 

Programul de lucru :   luni – vineri: 8.00 – 16.00 

 

Programul de audiente 

Marti, 10.00-12.00 – director executiv 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adj. 

 

Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 

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

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

 

Informare privind efectuarea platilor regulare pe AXA II 

din Campania 2013   

 

 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A. Gorj) informează că 

în conformitate cu prevederile art. 29, alin. (4) litera a din 

Regulamentul (CE) nr. 73//2009 de stabilirea unor norme 

comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în 

cadrul politicii agricole comune (.....), Ministerul Agriculturii 

şi Dezvoltării Rurale (MADR) împreună cu Agenţia de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură, au decis ca în intervalul 01 

-20 decembrie 2013, să efectueze plata şi a diferentei de 

25% pentru beneficiarii măsurilor de dezvoltare rurală, 

respectiv  măsura 211 „Plăţi pentru zona montană 

defavorizată”, 212 „Plaţi pentru zone defavorizate – altele 

decât cele montane” şi 214 ”Plăţi pentru agromediu”,  din 

Axa II -  Campania 2013. 

Astfel, au fost autorizaţi la plată un număr de 8.389 

fermieri,  totalizând suma de 10.588.957 lei, sume care au 

intrat sau vor intra in conturile acestora până la finele anului  

2013. 

 

Reamintim că în intervalul 09 – 30.09.2013, Centrul 

Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură (A.P.I.A. Gorj), a efectuat autorizarea la plată în 

avans reprezentând 75% din plătile aferente  Axei II la PNDR  

2007 – 2013, pentru  7.660 fermieri pentru suprafaţa de 

39.945 ha, în valoare de 25.070.137 lei. 

 

De asemenea, Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A. Gorj),  a 

efectuat autorizarea şi plata efectivă în avans reprezentând 

50% din plătile aferente  SAPS campania  2013, pentru  un 

număr de 23.233 fermieri cu o valoare de 23.450.086 lei. 

 

Practic, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, a efectuat plăţi pe suprafaţă către 

fermieri în sumă de 59.109.180 lei, reprezentând 

aproximativ 65% din cuantumul plăţilor aferente 

Campaniei 2013.  
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