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Principalele activități derulate de APIA GORJ în contact direct cu fermierii din județ, în Mai si IUNIE 

2013 

 

Campania de depunere a cererilor de sprijin în cadrul măsurilor/schemelor de sprijin pe suprafaţă.  

 

15 mai 2013 a fost termenul limită de depunere la APIA Gorj (centre locale și centrul județean) a cererii 

de sprijin pe suprafață. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 16 mai, se vor aplica penalităţi 

de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. După data de 10 iunie 2013, cererea de sprijin nu mai este 

admisă la calculul plăţii pentru anul în curs (detalii în pagina  2). 

  

Viitoarea Politică Agricolă Comună: oportunităţi şi priorităţi pentru România 

 

În cadrul conferinţei cu tema “Viitoarea Politică Agricolă Comună: oportunităţi şi priorităţi pentru 

România”, susținută luni, 20 mai 2013, organizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la care 

a participat atât comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, cât şi 

ministrul agriculturii, Daniel Constantin,  au fost dezbătute mai multe subiecte de interes pentru 

agricultura României în viitoarea PAC 2014-2020, având în vedere și specificul pieței agricole din Româ-

nia (detalii în pagina 3 ). 

 

Caravana  “PNDR VINE ÎN SATUL TĂU”  

În luna mai se finalizează și Caravana  “PNDR VINE ÎN SATUL TĂU” - circuitul naţional de informare 

a beneficiarilor măsurilor din Axa II a PNDR 2007 – 2013 privind derularea fondurilor europene 

acordate în cadrul măsurilor 211 – “Sprijin pentru zona montană defavorizată”, 212 - “Sprijin pentru 

zonele defavorizate – altele decat zona montană” şi 214 “Plăţi de agro-mediu” (detalii în pagina 4 ). 

Programe de promovare a produselor agricole in UE 

APIA informează cu privire la aprobarea de către Comisia 

Europeană, în data de 25.04.2013, a 22 de programe destinate să 

promoveze produsele agricole în Uniunea Europeană şi în ţările 

terţe (detalii în pagina 4 ). 

 

Noutăți legislative de interes 

In Monitorul Oficial nr.267 din 2013, s-a publicat OUG nr. 34/2013 

privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului 

funciar nr.18/1991,  OUG care abrogă Legea pajiștilor nr. 214/2011 

(detalii în paginile 5-6 ). 
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Campania de depunere a cererilor de sprijin în cadrul măsurilor/schemelor de sprijin pe suprafaţă  

 Termen final = 10 iunie 2013 

Reamintim fermierilor că,  termenul limită pentru depunerea cererilor de sprijin pe suprafaţă pentru anul în 

curs, fără penalizări, a fost de 15 mai 2013. Pentru cererile depuse după această dată se aplică, la suma totală de 

plată, o penalizare de 1% pentru fiecare zi lucrătoare întârziere. 

După data de 10 iunie a.c., cererea de sprijin nu mai este admisă la 

calcul. 

În perioada 1 martie – 22 mai 2013, au fost depuse în cadrul 

Campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă în anul 

2013, un număr de 22.543 cereri de plată, pentru o suprafaţă de 

85.026,46 hectare, ceea ce reprezintă 87,89% din numărul cererilor 

programate, respectiv  90% din suprafaţă înregistrată în anul 2012. Din 

acestea, au fost operate / introduse în  baza de date un numar de 20.647 

adica 91,59% din cele primite, respectiv verificate un numar de 16.667 

cereri, adică 80,72% din cele operate. 

Centrul județean APIA Gorj invită fermierii care nu au mai beneficiat de 

această schemă de sprijin să depună cerere la centrul judeţean sau local 

la care sunt arondaţi, iar actualii fermieri beneficiari să depună cererea 

conform invitaţiei primite / programării afişate la centrele locale sau 

central judeţean pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă,  

Pot beneficia de măsurile de sprijin pe suprafaţă persoanele fizice şi/sau juridice care exploatează terenul agricol 

pentru care solicită plata, în calitate de proprietari, arendaşi, concesionari, administratori în cadrul asociaţiilor în 

participaţiune etc. Dacă proprietarul a dat terenul în arendă, l-a concesionat sau l-a închiriat, sprijinul financiar pe 

suprafaţa respectivă va fi acordat celui care lucrează terenul. 

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

agricole cu suprafaţa de cel puţin 0,3 hectare. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, 

pepinierelor viticole sau al arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 hectare. 

De asemenea, solicitantul trebuie să respecte Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în 

Materie de Gestionare (SMR) pe toată suprafaţa fermei. 

Prin aplicaţia IPA Online, fermierii deja înregistraţi la APIA în campanile precedente, şi care intenţionează să 

solicite sprijin pe suprafaţă în anul 2013, prin acces la internet, pot să completeze electronic declaraţia de 

suprafaţă, să vizualizeze şi, după caz, actualizeze propriile parcele - aşa cum au fost digitizate în campania 

anterioară. De asemenea, fermierii îşi pot digitiza parcele noi prin identificarea pe ortofotoplanurile disponibile în baza 

de date (LPIS) a APIA. 

 



“Viitoarea Politică Agricolă Comună: oportunităţi şi priorităţi pentru România” 

 

In cadrul conferinţei cu tema “Viitoarea Politică Agricolă Comună: oportunităţi şi priorităţi pentru România”, 

susținută luni, 20 mai 2013, organizată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la care a participat atât 

comisarul european pentru agricultură şi dezvoltare rurală, Dacian Cioloş, cât şi ministrul agriculturii, Daniel 

Constantin,  au fost dezbătute mai multe subiecte de interes pentru agricultura României în viitoarea PAC 2014-

2020, având în vedere și specificul pieței agricole din România, care este cea mai fragmentată din Uniunea Euro-

peană, fiind împărţită de peste 1,08 milioane de fermieri din care peste 90% sunt persoane fizice. Printre aspectele 

dezbătute sunt și: 

 adaptarea instrumentelor de intervenţie ale Politicii Agricole Comune (PAC) la situaţia din România în vederea 

sprijinirii competitivităţii acesteia în perioada 2014-2020,  

 analizarea sectoarelor vulnerabile şi care necesită sprijin structural (ajutoare cuplate în Pilonul I, CNDP-uri, etc.), 

  inventarierea domeniilor posibil candidate pentru viitoare programe sectoriale, precum şi a acelora pentru care 

sprijinul trebuie continuat, asocierea fermierilor, cadastru, problema irigaţiilor, chestiuni care ţin de terenurile 

nelucrate şi de sprijinirea tinerilor fermieri s.a.m.d. 

 

In acest context,  s-au prezentat și subliniat următoarele propuneri / intenții pentru noua PAC axate pe:  

 Schema de sprijin pentru fermele mici; 

 Menținerea și majorarea cuantumului plăților directe (plata de bază); 

 Sprijinirea tinerilor fermieri; 

 Înverzire = plata verde, 30 % din suprafața exploatației  va fi destinată în acest sens; 

 Ridicarea plafonului minim al suprafeței de la 1 ha la 1,5 ha. 

 

Astfel, 

 Se are în vedere alocarea sumei de 700 euro anual, pentru fiecare fermă mică; ca să se încurajeze creşterea 

suprafeţelor exploataţiilor, cei care renunţă la a mai lucra terenul fermelor mici în favoarea vânzării sau a arendei 

vor primi cei 700 de euro, plus 20%. “Măsura va fi finanţată din fonduri UE”, a declarat comisarul Cioloş. 

 De asemenea, se susține o prelungire a plăţilor directe pe suprafaţă, încercându-se obţinerea acordului ţărilor 

membre pentru o reechilibrare a acestor plăţi în interiorul UE, în sensul reducerii sumelor pentru acele ţări care au 

alocaţii peste media europeană (264 euro/ha- n.red.) şi creşterea sumelor alocate ţărilor intrate mai târziu în UE, 

precum România. Se estimează că față de 139 de euro/ ha / anul 2013, subvenţia pe suprafaţă va fi, în anul 2014, 

de 154 de euro/ha, pentru producţia vegetală. 

 Ca o noutate, comisarul Cioloş a anunţat că, în viitorul ciclu financiar 2014-2020,  tinerii fermieri vor primi, pe 

lângă prima de instalare, o majorare cu 25 % a subvenţiei pe suprafaţă, timp de 5 ani de la instalare. 

 PAC privind România mai prevede o măsură - proiecte de 15.000 de euro pentru dezvoltarea fermelor de 

subzistenţă, banii putând să fie folosiţi numai pentru investiţii.  

 De asemenea, suprafața agricolă minimă pentru care se acordă sprijin din fonduri europene și din partea 

statului ar putea fi majorată anul viitor, la 1,5 hectare, față de un hectar în prezent, astfel că între 200.000 și 

400.000 de fermieri nu vor mai primi subvenții. Măsura ar putea ajuta la comasarea terenurilor agricole. Potrivit 

lui ministrului, MADR are deja un proiect de funcționare a Agenției Domeniilor Statului (ADS) astfel încât 

agenția să poată interveni pe piață și să cumpere sau să vândă, la început, suprafețe mici. Masura are rolul, sus-

ţine ministrul, de a accelera comasarea terenurilor arabile şi de a stimula asocierea dintre micii producăto-

ri agricoli locali, dar pune sub semnul întrebării şi veniturile micilor fermieri din această categorie ce sunt depen-

denţi de producţiile lor agricole şi de banii din subvenţii. 

 Se prevede și posibilitatea acordată României de a finanţa în perioada 2014-2020 diverse subprograme în ca-

drul PNDR, care să vină în sprijinul agricultorilor, acestea urmând să vizeze zona montană, producătorii 

de lapte şi, probabil, pomicultura. „Din cele 7,1 miliarde alocate prin PNDR, vom folosi o parte pentru un pro-

gram de reconversie în pomicultură, aşa cum a fost cel din viticultură, care s-a bucurat de succes”- a spus Daniel 

Constantin. Tot ca o noutate, Dacian Cioloş a anunţat că începând din 2014, în cazul unor calamităţi naturale, 

precum seceta şi inundaţiile, sau în cazul reducerii substanţiale a veniturilor, ca urmare a volatilităţii preţurilor pe 

piaţa internatională, agricultorii vor putea să-şi constituie fonduri mutuale, “cu finanţare europeană”. 
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CARAVANA  “PNDR VINE ÎN SATUL TĂU”  

 

    Reamintim tuturor fermierilor interesați că, în luna 

mai 2013, continuă derularea Campaniei “PNDR 

VINE ÎN SATUL TĂU”,  sub formă de caravană 

informativă, în localităţile cuprinse în fişele tehnice ale 

măsurilor din Axa II – PNDR implementate de APIA, 

o r g a n i z â n d u - s e 

î n t â l n i r i  d e 

informare privind 

etapele accesării 

Măsurilor 211, 212 

și 214, drepturile şi 

obligaţiile ce revin 

beneficiarilor Axei 

II, evidenţierea clară 

a  p o s i b i l e l o r 

c o n s e c i n ţ e  ş i 

penalităţi în caz de 

n e re sp ec t a re  a 

a n g a j a m e n t e l o r 

pentru Axa II şi alte 

opor tun i tă ţ i  de 

sprijin. 

În judeţul Gorj, 

caravana informativă 

va ajunge în 20 din cele 21 localitați beneficiare ale 

măsurilor din AXA II PNDR 2007 – 2013 privind 

derularea fondurilor europene acordate în cadrul 

măsurilor 211 – “Sprijin pentru zona montană 

defavorizată”, 212 - “Sprijin pentru zonele defavorizate 

– altele decat zona montană” şi 214 “Plăţi de agro-

mediu” şi anume : 
 

 Ciuperceni—17.05.013 

 Polovragi – 21.05.2013 

 Baia de Fier – 21.05.2013 

 Novaci  - 22.05.2013 

 Crasna  - 22.05.2013 

 Lelesti  - 27.05.2013 

 Stanesti  - 27.05.2013 

 Turcinesti  - 28.05.2013 

 Schela  - 28.05.2013 

 Bumbesti  - Jiu - 29.05.2013 

 Mătăsari – 29.05.2013 

 Arcani - 30.05.2013 

 Pestisani  -  30.05.2013 

 Tismana—31.05.2013 

 Pades  - 31.05.2013 

 

 

Programe de promovare a produselor agricole 

in UE 

APIA informează cu privire la aprobarea de către 

Comisia Europeană, în data de 25.04.2013, a 22 de 

programe destinate să promoveze produsele agricole 

în Uniunea Europeană şi în ţările terţe. 

Programele, care în majoritate au o durată de trei ani, 

beneficiază de un buget total de 71,94 de milioane eu-

ro, la care UE contribuie cu 35,97 de milioane euro. 

Programele selectate acoperă uleiul de măsline, laptele şi 

produsele lactate, carnea, fructele şi legumele proaspete şi 

prelucrate, produsele ecologice, ouăle, vinurile şi băuturi-

le spirtoase, produsele horticole, precum şi produsele de 

calitate înregistrate şi protejate ca DOP (denumiri de ori-

gine protejate), IGP (indicaţii geografice protejate) şi STG 

(specialităţi tradiţionale garantate).  Din cele 22 programe 

aprobate, 16 vizează piaţa internă, iar 6 vizează ţările ter-

ţe. Două dintre programele selectate au fost propuse de 

mai multe state membre. Ţările terţe / regiunile vizate 

sunt: Rusia, China, America de Nord, Asia de Sud-Est, 

Norvegia, Elveţia, Ucraina, India şi Coreea de Sud. 

În cadrul programelor aprobate se găseşte şi 

programul propus de SC Sonimpex Topoloveni SRL 

(România), în comun cu un consorţiu de producători 

de produse DOP / IGP din Grecia. 

Programul multiţări (RO-EL) are o durată de 3 ani, un 

buget total de  4.180.110  euro, din care partea 

aferentă României reprezintă 981.613 Euro. 

Produsele ce vor fi promovate prin program sunt : 

 româneşti - Magiunul de prune Topoloveni –

produs de SC Sonimpex Topoloveni SRL; 

 greceşti -  diferite produse cu Denumire de 

Origine Protejată şi Indicaţie Geografică 

Protejată.   

Ţările vizate de program sunt : Elveţia, Norvegia, 

Federaţia Rusă. 

Contractul de finanţare între APIA şi SC Sonimpex 

Topoloveni SRL se poate încheia în termen de 90 de zile 

de la data notificării deciziei de aprobare de către Comisia 

Europeană, după acestă perioadă fiind necesară aprobarea 

prelungirii termenului de către Comisia Europeană. 

Lista completă a programelor şi a bugetelor aprobate este 

disponibilă la adresa electronică: http://ec.europa.eu/

agriculture/promotion/campaigns/index_en.htm 

Informaţii relevante referitoare la politica UE în domeniul 

calităţii produselor agricole pot fi accesate la adresa 

electronică: http://ec.europa.eu/agriculture/quality/

index_en.htm 

Invităm toţi fermierii interesaţi să fie 

prezenţi la caravanele de informare 

care trec prin localitatea lor sau cea 

învecinată ! 
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Notați legislative 

 

In Monitorul Oficial nr.267 din 2013, s-a publicat OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea și 

exploatarea pajistilor permanente și pentru modificarea și completarea legii fondului funciar nr.18/1991,  

OUG care abrogă Legea pajistilor nr. 214/2011. 

 

O.U.G. menționată reglementează: 

 folosirea și exploatarea pajistilor; 

valorificarea pajistilor prin concesionarea/inchirierea acestora, în baza HCL; 

scoaterea pajistilor permanente din circuitul agricol; 

contraventiile privind administrarea /exploatarea pajistilor permanente. 

 

Pajistile permanente = suprafețe agricole de pășuni și fânețe, naturale sau cultivate, folosite pentru producția de 

iarbă sau de alte plante erbacee furajere care nu au fost introduse  timp de cel putin 5 ani în sistemul de rotație a 

culturilor și care sunt utilizate pentru pășunatul animalelor și producerea de furaje. 

 

Sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare următoarele categorii de pajişti: 

a) pajişti proprietate publică a statului, administrate de Agenţia Domeniilor Statului, denumită în continuare ADS; 

b) pajişti proprietate publică a comunelor, oraşelor, municipiilor şi a municipiului Bucureşti = unităţilor 

administrativ-teritoriale—UAT-uri, administrate de consiliile locale ale acestora; 

c) pajişti proprietate privată a statului, administrate de ADS; 

d) pajişti proprietate privată a UAT-urilor, administrate de consiliile locale ale acestora; 

e) pajişti proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice; 

f) pajişti proprietate publică a statului, administrate de Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva. 

 

Condiții: 

 Deţinătorii de pajişti sunt obligaţi să menţină suprafaţa totală ocupată cu pajişti la 1 ianuarie 2007, aşa cum 

este prevăzut în primul paragraf al alin. (2) al art. 6 din Regulament, şi înregistrată în registrul agricol ca 

păşune/fâneaţă la acea dată, inclusiv cele aflate în administrarea ADS. 

 Folosirea şi exploatarea pajiştilor se face cu respectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu, în conformitate 

cu prevederile legale în vigoare. 

 Pentru punerea în valoare şi pentru folosirea eficientă a pajiştilor aflate în domeniul public  și /sau al unităţilor 

administrativ-teritoriale, consiliile locale, prin primari, în conformitate cu hotărârile consiliilor locale, în baza 

cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice având animalele înscrise în RNE, încheie 

contracte de concesiune/închiriere, în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu 

efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 ani. 

 Anual, primarii unitatilor administrativ-teritoriale verifică incarcatura de animale/ha/contract și stabilesc 

disponibiliul de pajisti de valorificat, inițiind ulterior procedura concesionarii/inchirierii pana la 1 martie a 

fiecarui an.  In 2013, consiliile locale inițiază procedura în termen de 30 de zile de la publicarea OUG 34/2013. 

 Lucrarile de intretinere a pajistilor se vor efectua de către crescătorii de animale care le folosesc, condițiile și 

nivelul acestora vor fi cuprinse in contractul de concesiune/inchiriere, întocmit în baza contractului-cadru 

aprobat prin ordin de ministru, în termen de 20 de zile de la intrarea in vigoare a OUG mentionate. 

 Pentru contractele încheiate se va asigura o încărcătură optimă de animale pe hectar, dar nu mai mică de 0,3 

UVM/ha. Metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajişte se stabileşte prin ordin al 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanţe de 

urgenţă. 

 În vederea accesării fondurilor europene aferente plăţilor pe suprafaţă, persoanele fizice şi juridice 

proprietari/utilizatori de pajişti au obligaţia să asigure o încărcătură minimă de 0,3 UVM/ha, dar și să le 

întreţină, cu menţinerea categoriei de folosinţă. 

 Supraînsămânţarea pajiştilor se realizează numai cu seminţe de plante erbacee furajere perene din familiile de 

graminee şi leguminoase sau amestecuri ale acestora. Supraînsămânţarea pajiştilor cuprinse în ariile protejate se 

realizează numai cu seminţe din specii adaptate specificului climatic din respectivele arii protejate. 

 În cazul înstrăinării pajiştilor proprietate privata a statului administrate de ADS si ale UAT-urilor,  noul 

proprietar este obligat să menţină categoria de folosinţă a terenului, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 

 

Scoaterea din circuitul agricol 

Pajiştile se folosesc pentru păşunatul animalelor şi producerea de furaje.  

Se interzice scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a pajiştilor, cu următoarele excepții, dar 

numai cu  avizul MADR, pentru: 

a) amplasarea de construcţii care deservesc activităţi agricole; 



b) reţele de comunicaţii electronice sau elemente de infrastructură necesare susţinerii acestora; 

c) refugii montane în caz de urgenţă; 

d) înfiinţarea de noi capacităţi de producere a energiei regenerabile, care să nu afecteze buna exploatare a pajiştilor, 

declarate de utilitate publică pentru lucrări de interes naţional, judeţean sau local, în condiţiile Legii nr. 33/1994 

privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, republicată; 

e) amplasarea obiectivelor de interes naţional, judeţean sau local, declarate de utilitate publică, în condiţiile legislaţiei 

în vigoare; 

lucrări privind apărarea ţării, ordinea publică şi siguranţa naţională, declarate de utilitate publică în condiţiile Legii nr. 

33/1994, republicată; 

g) lucrări în cadrul unor programe de dezvoltare locală/judeţeană/regională iniţiate de autorităţile administraţiei pub-

lice locale. 

 

Excepţiile menționate se realizează cu obligaţia ca beneficiarul scoaterii definitive din circuitul agricol a pajiştilor 

să recupereze din terenurile neproductive sau neagricole o suprafaţă egală cu cea aprobată a fi scoasă definitiv 

din circuitul agricol. Recuperarea acestor terenuri se face anticipat, cel mai târziu până la data stabilită în actul prin 

care se aprobă scoaterea definitivă din circuitul agricol a acestor suprafeţe, astfel încât să nu scadă suprafaţa de pajişti 

la nivel local, judeţean sau naţional, după caz. Pe aceste terenuri se efectuează toate lucrările necesare pentru refacerea 

covorului vegetal. Pajiştile pot fi incluse în intravilanul localităţilor cu avizul MADR şi cu condiţia respectării 

prevederilor alin. (4). 

 

Scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişti pentru realiza-

rea obiectivelor de investiţii se face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi cu respectarea 

metodologiei ce se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 30 de zile de la data 

intrării în vigoare a OUG 34/2013. 
 

Constituie contraventii: 

a) păşunatul neautorizat sau introducerea animalelor pe pajişti în afara perioadei de păşunat; 

b) introducerea pe pajişti a unor specii de animale, altele decât cele stabilite prin contract; 

c) neîndeplinirea de către deţinătorii sau utilizatorii de pajişti a obligaţiilor prevăzute în contract; 

d) circulaţia pe pajişti cu orice alte mijloace de transport, inclusiv cu atelaje, decât cele folosite pentru activităţi 

agricole de cel care utilizează pajiştea; 

e) nerespectarea bunelor condiţii agricole şi de mediu aşa cum se prevede la art. 1 alin. (2); 

f) arderea vegetaţiei pajiştilor permanente; 

g) concesionarea/închirierea pajiştilor aflate în domeniul public sau privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 

municipiilor unor persoane care nu sunt îndreptăţite potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) şi (2); 

h) amplasarea pe pajişte a altor obiective de investiţii decât cele prevăzute la art. 5 alin. (3); 

i) scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare. 

 

Drepturile si obligatiile ce decurg din angajamentele de agromediu incheiate anterior intrarii in vigoare a OUG 

34/2013 se transmit  crescatorilor de animale, persoane fizice sau juridice, care au incheiat contracte de concesiune/

inchiriere  pentru suprafetele de pajisti respective. 

 

Normele metodologice pentru aplicarea prezentei OUG se aprobă prin HG, la propunerea MADR, în termen de 45 de 

zile de la intrarea sa în vigoare. 

 

Proiect de act normativ 

 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a publicat recent proiectul de modificare și completare a 

Ordinului nr. 219 din 21 martie 2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura 

ecologică. Potrivit documentului, termenul până la care fermierii interesați de practicarea agriculturii ecologice își 

pot înregistra anual activitatea este de 31 august, nu 1 iunie ca până acum.  

De asemenea, proiectul ordinului ministerial prevede că înregistrarea operatorilor care valorifică produse 

rezultate din livezile răzlețe țărănești se face conform prevederilor art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, 

privind subcontractarea. 

În acest sens, solicitanții trebuie să prezinte lista subcontractanților, respectiv a proprietarilor terenurilor cu 

pomi răzleți, condiția necesară fiind ca aceștia să fie supuși sistemului de control, existența unui acord scris prin care 

subcontractanții își supun exploatația sistemului de control, precum și un sistem corespunzător al documentelor 

contabile prin care se poate asigura trasabilitatea produselor. Subcontractanții vor fi la rândul lor menționați fie în Fișa 

de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică, fie în Fișa de înregistrare a comercianților de produse 

ecologice (inclusiv comerțul intracomunitar). 

www.madr.ro ; www.recolta.eu 
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Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, 

Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276 

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

http: www.apiagorj.ro 

 

CENTRE LOCALE  

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

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

TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11 

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

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.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 

comunitare, 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  

Sef Centru Local Novaci -                      Lavinia CHIRIAC  

Sef Centru Local Turceni -                 Maria TURLACU  

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons. Mihaela VILCEANU 

 

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. 

 

Audientele se stabilesc în functie de solicitari. 

Programarile se pot realiza telefonic la nr. 0253-213035 

sau la sediul institutiei. 

Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 
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Buletinul informativ poate fi accesat si pe website-ul APIA Gorj la adresa 

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

Termene incheiate 

Campania de primire a cererilor  pentru prima pe cap de animal 

la  speciile ovine/caprine 

În data de 30 aprilie 2013 s-a incheiat termenul de depunere 

a cererii de plată aferentă anului 2013, în cadrul “Plăţilor naţionale 

directe complementare sector zootehnic, speciile ovine şi caprine”, 

potrivit OMADR nr. 165/2013. 

La Centrul judeţean APIA Gorj, până la data de 30 aprilie 2013, 

au fost depuse 873 cereri pentru un numar de 132.732 animale, din 

care  515 cereri de solicitare a primei pe cap de animal pentru ovine 

pentru un număr de 111.861 capete şi 358 cereri de solicitare a 

primei pe cap de animal pentru caprine pentru un număr 20.871 

capete, ceea ce reprezinta o crestere cu circa 9,53 % faţă de anul 

2012  (76 cereri cu un număr de 7.276 capete, în plus față de 2012). 

În perioada 3 mai – 3 august 2013, urmează să se desfăşoare 

controlul la faţa locului pentru speciile ovine şi caprine, la adresa 

menţionată în cerere, timp în care solicitanţii primelor au obligaţia 

de a menţine în exploataţie efectivul de animale pentru care au 

solicitat primă. 

Depunerea declarațiilor de cotă de lapte pentru anul de cotă de 

lapte 2012/2013 

În data de  14 mai 2013, s-a  incheiat termenul de depunere a 

declarațiilor anuale de cotă de lapte  privind livrările, respectiv 

vânzările, realizate în anul de cotă 2012/2013, de către cumpărătorii 

care achiziţionează lapte, precum şi e către producătorii deţinători 

de cotă de lapte pentru vânzări directe. Au fost depuse 3.471 

declarații de cotă de lapte pentru vânzări directe. 

Activități pentru iunie 2013 

 In decursul lunii iunie 2013, se așteaptă publicarea și 

implementarea actului normativ privind derularea schemei de 

ajutor pentru vaca de lapte și carne din zona defavorizată, care 

stipulează perioada de depunere, respectiv condițiile de 

eligibilitate ce trebuiesc îndeplinite de către producătorii 

agricoli; 

 Efectuarea, până la 30 iunie 2012, a plăților pentru ajutoarele 

specifice comunitare pentru schema de ajutor pentru vaca de 

lapte și carne din zona defavorizată—Campania 2012; 

 Controlul administrativ și la fața locului al efectivelor de ovine/

caprine eșantionat, potrivit OMADR  nr.165/2013; 

 Operarea și verificarea cererilor de plata pe suprafață aferente 

Campaniei 2013, în sistem electronic, efectuarea controlului 

administrativ I și II; 

 Eșantionarea controlului prin teledetecție Campania 2013. 
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