
Buletin Informativ 

 

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

 în  lunile iunie si iulie 2013 

 

Campania de depunere a  cererilor de plată în cadrul “Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de 

lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”,  

In perioada 10 iunie – 15 iulie 2013, se depun cererile de plată aferente anului 2013 în cadrul “Schemei de 

ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”, finanţată din Fondul Eu-

ropean de Garantare Agricolă (FEGA), potrivit H.G. 796/2012, cu modificările şi completările ulterioare (H.G. 

341/04.06.2013) (detalii in paginile 2-3). 

 

Depunere solicitari acordare cota de lapte din rezerva nationala 

1 iunie  - 31 iulie 2013, prima perioadă de depunere a formularelor de acordare a unei cantităţi de cotă de 

lapte din rezerva naţională (detalii in paginia 4). 

 

        Depunerea cererilor de sprjin pentru agricultura ecologica  

 Până la data de 15 octombrie 2013,  se depun cererile de plată pentru ajutorul specific în sectorul de agricul-

tură ecologică, acordat sub  formă de plăţi anuale suplimentare exploataţiilor din producţia vegetală şi animalieră 

înregistrate în sistemul de agricultură ecologică, aflate în perioada de conversie (detalii in paginile  5-6). 

 

Derularea controlul la fata locului la exploatatiile de ovine/caprine 

In perioada urmatoare se va desfăşura controlul la faţa locului în exploataţiile de ovine şi caprine, pentru 

care au fost depuse cereri de solicitare a plăţilor naţionale directe complementare, sector zootehnic, în anul 2013 

(detalii in pagina 7). 

 

Noutăți legislative de interes 

In Monitorul Oficial Nr. 355 /2013, s-a publicat OMADR nr. 471 /2013 care completeaza  Lista cu rasele de 

taurine de carne, aprobată prin OMADR nr. 168/2012 , cu inca o specie de taurine, si anume :“ 

Sură de stepă” 

 

Proiecte de acte normative   

 

* UE pregăteşte o subvenţie unică pentru agricultura ecologică (detalii in 

pagina 6) 

Fermierii români ar putea primi o subvenţie de 600 de euro la hectar, similară 

cu cea primită de ceilalţi fermieri din alte ţări UE, fără discriminarea de acum, 

dacă vor opta pentru agricultura ecologică şi pentru produse bio. Pe masa Comi-

siei Europene există un proiect în acest sens, care ar putea intra în vigoare din 

2014, susţine Marian Cioceanu, preşedintele Asociaţiei Bio România.   

 

 in atentia fermierilor debitori CNDP in zootehnie (detalii in pagina 7) 

Pe site-ul MADR, http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html, s-a 

publicat proiectul de ordonanta de urgenta care  reglementeaza câteva măsuri 

referitoare la plăţile naţionale directe complementare (CNDP) acordate cresc-

ătorilor de bovine şi de ovine şi caprine în perioada 2007-2011, cu privire la 

beneficiarii care aveau datorii la bugetul de stat sau local la data depunerii cere-

rii de plată şi au fost somaţi de APIA să restituie banii primiţi. 

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj 

Nr.6, IUNIE 2013 

Campania de depunere a  cererilor de plată în 
cadrul “Schemei de ajutor specific acordat produ-
cătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele 

2 

Depunere solicitari acordare cota de lapte din 4 

Depunerea cererilor de sprjin pentru agricultura 
ecologica  

5 

UE pregăteşte o subvenţie unică pentru agricul-

tura ecologică  

6 

Derularea controlul la fata locului la exploata-

tiile de ovine/caprine 

7 

Proiecte de acte normative  - in atentia fermieri-

lor debitori CNDP in zootehnie 

7 

Termene incheiate în iunie 2013 8 

Activități pentru iulie 2013 8 

Sumar: 

http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative/download/144_443ebfb6e162337b6683d79196953fd1.html


In perioada 10 iunie – 15 iulie 2013, se depun ce-

rerile de plată aferente anului 2013 în cadrul 

“Schemei de ajutor specific acordat producători-

lor de lapte şi de carne de vită din zonele defavo-

rizate”, finanţată din Fondul European de Garantare 

Agricolă (FEGA), potrivit H.G. 796/2012, cu modi-

ficările şi completările ulterioare (H.G. 

341/04.06.2013). 

De acest sprijin comunitar pot beneficia crescătorii 

de vaci de lapte şi/sau de bivoliţe de lapte şi/sau de 

taurine din rase de carne şi/sau metişii cu rase de 

carne. 

Solicitanţii trebuie să depună o cerere per beneficiar 

pentru toate exploataţiile deţinute (cu cod de exploa-

taţie înregistrat în RNE al ANSVSA), la centrul 

judeţean APIA pe a cărui raza teritorială 

se află exploataţia cu cel mai mare 

număr de animale. 

Condiţii de acorda-

re generale: 

 exploa-

t a ţ i i l e 

sunt loca-

lizate în zonele de-

f avor i za t e din România, 

identificate în Anexa 4A la Progra-

mul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 

2007 – 2013; 

 bovinele din exploataţiile pentru care beneficia-

rul solicită ajutor specific sunt identificate şi 

înregistrate în Registrul Naţional al Exploataţii-

lor – RNE; 

 Producatorii deţin registrul individual al exploa-

taţiei, actualizat în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr.1760/2000; 

 bovinele din exploataţie sunt cuprinse în Progra-

mul acţiunilor de supraveghere, prevenire, con-

trol şi eradicare a bolilor la animale, a celor 

transmisibile de la animale la om, protecţia ani-

malelor şi protecţia mediului, de identificare şi 

înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi 

caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate 

la zi. 

Condiţiile de acordare specifice fiecărei categorii 

de animale: 

Pentru vacile de lapte: 

 beneficiarii sunt înregistraţi în sistemul de admi-

nistrare a cotelor de lapte al Serviciului de Ad-

ministrare a Cotelor de Lapte din cadrul Agenţi-

ei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură cu 

cotă de lapte pentru livrări şi/sau vânzări directe; 

 solicită ajutor specific pentru un număr cuprins 

între două şi 15 capete vaci de lapte inclusiv, pe 

beneficiar; 

 vacile de lapte pentru care se solicită ajutor spe-

cific trebuie menţinute pe o perioadă de reţinere 

de 6 luni de la data limită de depunere a cererilor 

(16.07.2013-15.01.2014), la adresa exploataţi-

ei/locaţiei menţionată în cerere; 

 vacile de lapte pentru care se va solicita ajuto-

rul specific au cel puţin un produs 

(viţel) identificat şi  înregis trat 

în RNE până la terme-

n u l limită de 

depune-

re al 

cereri-

lor. 

 Ajutorul speci-

fic pentru vaci de lapte 

se acordă anual. 

 

Pentru bivoliţe de lapte: 

 solicită ajutor specific pentru un efectiv de ma-

xim 50 capete bivoliţe de lapte, pe beneficiar; 

 bivoliţele de lapte pentru care se solicită ajutor 

specific trebuie menţinute pe o perioadă de reţi-

nere de 6 luni de la data limită de depunere a 

cererilor (16.07.2013-15.01.2014) la adresa ex-

ploataţiei/locaţiei menţionată în cerere; 

 bivoliţele de lapte pentru care se va solicita aju-

torul specific au cel puţin un produs (viţel) iden-

tificat şi  înregistrat în RNE pâna la termenul 

limită de depunere al cererilor. 

Ajutorul specific pentru bivoliţe de lapte se acordă 

anual. 

Pentru taurine din rase de carne: 

 solicită ajutor specific pentru un efectiv total de 

animale de maxim 90 capete pe beneficiar. Cate-

goriile de taurine sunt: 

 vaci din rase de carne care nu au beneficiat de 

ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; 

 vaci metise cu rase de carne care nu au benefici-

at de ajutor specific pentru categoria vaci de lapte; 

 tineret mascul şi/sau femel din rase de carne şi/

sau metişi cu rase de carne; 

 tauri din rasă de carne. 

 deţin documente oficiale care atestă rasa de car-

ne/metişii din rasele de carne; 

 deţin documente care atestă  ieşirile din efectiv, 

după caz; 
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 animalele pentru care se solicită ajutor specific 

trebuie să fie deţinute de beneficiar cel puţin o pe-

rioadă de 8 luni de la data intrării în exploataţia aces-

tora şi până în momentul ieşirii/ până la data depune-

rii cererii, după caz (pentru taurinele de carne exis-

tente în exploataţie la data depunerii); 

 cererea va fi vizată de către Agenţia Naţională 

pentru Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie, prin 

structurile sale teritoriale, pentru certificarea raselor 

de carne şi metişii acestora, prin verificarea datelor 

din certificatele de origine, buletinele de însămânţări 

artificiale/adeverinţele de montă naturală. Verificări-

le vor fi făcute conform manualului de procedură 

elaborat de Agenţia Naţională pentru Ameliorare şi 

Reproducţie în Zootehnie şi aprobat de M.A.D.R. 

 

Ajutorul specific pentru taurine din rase de carne 

se acordă: 

 o singură dată pentru categoria de vârstă a ani-

malului, pentru tineretul mascul şi/sau femel 

care are vârsta de maximum 25 de luni la data 

ieşirii din exploataţie cuprinsă în perioada 01 

august a anului calendaristic precedent – 15 

iulie a anului în care se solicită ajutorul speci-

fic, respectiv maxim 25 de luni la data de 15 

iulie a anului în care se solicită ajutorul speci-

fic, pentru tineretul existent în exploataţie; 

 anual, pentru vaci din rase de carne şi pentru 

vaci metise cu rase de carne; 

 o singură dată în viaţă, pentru taurii din rase 

de carne din specia taurine. 

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate mai-sus 

menţionate precum şi nerespectarea cerințelor legale 

în materie de gestionare (SMR) privind mediul, 

identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori 

în România poate atrage, după caz, reducerea/

excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni 

multianuale, în conformitate cu OMADR nr. 

174/2013. 

APIA pune la dispoziţia beneficiarilor cereri 

pretipărite cu efectivul de animale pentru fiecare 

categorie înscris în RNE. 

 

Cererea, pentru a putea fi depusă, trebuie însoţi-

tă de următoarele documente:  

Documente generale - indiferent de tipul schemei 

pentru care solicită ajutor specific: 

a) copie a certificatului de înregistrare de la oficiul 

registrului şi comerţului/a certificatului de înregistra-

re fiscală/carte de identitate, după caz; 

b) copie de pe paşaportul fiecărui animal care trebuie 

să fie pe numele persoanei care solicită sprijinul, 

emis de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor; 

c) dovada înregistrării  în Registrul Unic de Identifi-

care (RUI) al APIA (va fi eliberată de către angajaţii 

APIA odată cu cererea pretipărită); 

d) adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către 

medicul veterinar de libera practică împuternicit, 

care atestă ca bovinele deţinute în exploataţie sunt 

cuprinse  în Programul acţiunilor de supraveghere, 

prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a 

celor transmisibile de la animale la om, protecţia 

animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi 

înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi capri-

nelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi; 

e) copie document coordonate bancare. 

Documente specifice  în funcţie de schema de plată 

pentru care solicită ajutorul specific: 

a) pentru vaci de lapte  va depune şi dovada de în-

registrare a beneficiarilor în sistemul de administrare 

a cotelor de lapte (va fi eliberată de către angajaţii 

APIA); 

b) pentru categoria taurine din rase de carne:  

 pentru vaca de carne şi pentru taurul din rase 

de carne, copia certificatului de origine; 

 pentru vaca metisă cu rasă de carne născută 

în România, copia buletinului de însămânţări 

artificiale al mamei/adeverinţa de montă naturală 

autorizată a mamei, pe care să se menţioneze co-

dul tatălui, care trebuie să fie din rasă de carne; 

 pentru vaca metisă cu rasă de carne proveni-

tă din import copia buletinului de însămânțări 

artificiale/adeverinței de montă naturală a mamei, 

pe care să se menţioneze codul tatălui, care trebu-

ie să fie din rasă de carne şi/sau copia paşaportu-

lui, în care să fie evidenţiat codul tatălui, care 

trebuie să fie din rasă de carne, după caz;  

 pentru tineretul din rase de carne - copia cer-

tificatului de origine; 

 pentru tineretul metis - copia documentului 

din  care să reiasă faptul că unul din părinţi este 

rasă de carne, respectiv, copia certificatului de 

origine al mamei sau copia buletinului de însă-

mânţări artificiale/ adeverinţă de montă naturală; 

 pentru categoria taurine din rase de carne, do-

cumentele care atestă ieşirile animalelor din ex-

ploataţie.  
 

   In judeţul Gorj, sunt asteptaţi să depună cerere de 

plată aferente campaniei 2013 în cadrul “Schemei de 

ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de 

carne de vită din zonele defavorizate”,  peste 1.700 

crescători de animale, deţinători de vaci de lapte şi 

taurine de carne, totalizând un număr de peste 6.250 

capete animale. 
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In atentia producătorilor de lapte de vacă !! 

Acordarea se va face în funcţie de cantitatea de lapte disponibilă în rezerva naţională, pentru pro-

ducătorii deţinători de cotă în a căror exploataţie s- a depăşit cota de lapte pe pe-

rioada anului de cotă precedent şi pentru exploata- ţiile care şi-au început 

activitatea pe parcursul anului de cotă. 

Producătorii care accesează rezerva naţională 

trebuie să îndeplinescă, cumulativ, urmă-

toarele condiţii: 

a) au depăşit cota individuală de lapte / şi-au 

început activitatea în timpul anului de cotă; 

b) deţin exploataţii cu un efectiv minim de 2 capete vaci de lapte 

la sfârşitul anului de cotă/ la data solicitării. 
 

Cererea va fi însoţită de următoarele documente: 

 act de identitate (BI/CI); 

 cod unic de înregistrare, după caz; 

 cardul de identificare a exploataţieila Autoritatea NaţionalăSanitară Veterinară şi 

pentru Siguranţa Alimentelor; 

 paşapoartele vacilor de lapte care fac obiectul extinderii exploataţiei sau investi-

ţiei noi, pentru care a solicitat cota din rezerva naţională, după caz; 

 documentele prin care demonstrează cantitatea de lapte obţinută şi comercializată din exploataţia pen-

tru care a solicitat cota din rezerva naţională; 

 declaraţie pe propria răspundere privind surplusul cantităţii de lapte vândute direct faţă de cota 

deţinută, în cazul solicitării de cotă din rezerva naţională pentru vânzări directe. 
 

Cantitatea minimă a cotei din rezerva naţionalã ce poate fi solicitată de către producători este de 

1000 de kg, iar cantitatea maximă este de 1.800.000 kg. 

Formularele tip se depun la Centrul Judeţean APIA pe raza căruia funcţionează exploataţia. In cadrul 

APIA Gorj, cererile se depun la Compartimentul de cota de lapte care se afla in cadrul Centrului Local 

Targu-Jiu, din Targu-Jiu, str. Subcomponenta Barsesti, nr.2A, nr. tel: 0253-221700.  

 

Reamintim solicitantilor ca in Monitorul Oficial nr. 128 din data de 11.03.2013 au fost publicate urmă-

toarele acte normative care reglementează modificari privind cota de lapte incepand cu 2013: 

1. Ordinul nr. 62/07.03.2013 pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvol-

tării rurale nr. 83/2009 privind stabilirea condiţiilor de acordare a cotei individuale de lapte din rezerva 

naţională. 
Modificările aduse sunt următoarele: 

Producătorul de lapte nu va beneficia de cotă din rezerva naţională dacă a vândut sau a cedat cu ti-

tlu gratuit orice cantitate de cotă: 

 în anul de cotă precedent anului de cotă în care are loc distribuirea din rezerva naţională; 

 în anul de cotă curent distribuirii din rezerva naţională. 

De asemenea, cererea de acordare a unei cantităţi de cotă din rezerva naţională nu va mai fi însoţită de actul 

de recepţie a lucrărilor privind investiţiile din exploataţia pentru care s-a solicitat cota din rezerva naţională, 

ci aceasta va fi însotită de documentele precizate mai-sus. 

2.  Ordinul nr. 63/07.03.2013 pentru modificarea anexei nr. 1 „Condiţii de aprobare a cumpărătorilor de 

lapte de vacă“ la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 695/2008 privind stabilirea 

Condiţiilor de aprobare a cumpărătorilor de lapte de vacă şi a formularului de cerere pentru aprobarea 

şi înscrierea acestora în Registrul cumpărătorilor. 
Modificările aduse sunt următoarele: 

Operatorul economic care solicită aprobarea şi înscrierea în Registrul Cumpărătorilor de lapte, va depune 

la dosar aprobarea sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor numai în cazul în care desfăşoară 

activitatea de colectare, ambalare, depozitare, răcire, transformare şi / sau transport.  

Page 4 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.6,  Iunie 2013  

1 iunie  - 31 iulie 2013 = 

prima perioadă de depunere a formulare-

lor de acordare a unei cantităţi de cotă de 

lapte din rezerva naţională 
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Depunerea cererilor de sprjin pentru AGRICULTURA ECOLOGICA 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiari care au depus cereri 

de solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de 

agricultură ecologică pentru anul 2012, că plafonul total maxim alocat pentru plățile anuale suplimen-

tare în anul 2012 este de 7.050.000 euro (5.727.000 euro pentru producția vegetală și 1.323.000 euro pen-

tru creșterea animalelor). 

Cuantumul plății anuale suplimentare/exploatație se calculează de către APIA, după finalizarea tuturor 

verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fiecare sector la numărul exploataţiilor eligi-

bile, având în vedere plata anuală suplimentară maximă/exploatație pentru fiecare categorie de dimensiune 

a exploatației. În cazul în care plafonul solicitat depășește plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală 

suplimentară maximă/exploatație se diminuează procentual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de 

dimensiune a exploatației ale sectorului respectiv. 

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute pentru acordarea ajutorului specific și/sau a 

cerințelor legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul, identificarea şi înregistrarea animalelor în 

cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România poate atrage, după caz, reducerea/

excluderea de la plată, respectiv penalităţi/sancţiuni multianuale, în conformitate cu OMADR nr.17/2011, 

cu modificările şi completările ulterioare și OMADR nr.161/2012. 

De asemenea, APIA informează potenţialii beneficiari că, cererile de solicitare a ajutorului specific 

pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2013, 

sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), se depun în perioada 01 septembrie – 

15 octombrie 2013. 

Ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate 

în perioada de conversie (de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică). 

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile indivi-

duale sau familiale constituite conform O.U.G. nr.44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumula-

tiv următoarele condiţii: 

a)   sunt înregistrate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecolo-

gică, la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, prin direcţiile agricole de dezvoltare rurală 

judeţene – DADR; 

b)   deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii 

Europene /aprobat de către MADR; 

c)   deţin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a 

conversiei, în care se menţionează statutul exploataţiei în conversie (anul 1/anul 2/anul 3), cultura, suprafa-

ţa, numărul de animale, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care 

a încheiat contractul; 

d)  se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani; 

e)   în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel 

puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente. 

Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singură cerere de solicitare a ajutorului speci-

fic, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia ani-

malieră sau numai pentru o exploataţie din apicultură. 

Beneficiarii completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul judeţean, respec-

tiv al municipiului Bucureşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza teritorială unde se 

află exploataţia, însoţită de următoarele documente: 

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului; 

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înre-

gistrare fiscală, după caz; 

c) copie de pe documentele care fac dovada folosinţei terenului; 



d) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pentru anul în care solicită 

ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism 

acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

f) copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art.29 alin. (1) din Regulamentul 

(CE) nr.834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr.889/2008, care poate 

fi denumit şi certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se 

menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de animale, 

numărul de familii de albine; 

g) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste urm-

ătoarele: 

h) nu a intervenit nici o cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi 

organismul de inspecţie şi certificare; 

i) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv; 

j) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură 

ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării sprijinului specific şi să aplice în exploataţiile sale 

regulile şi principiile agriculturii ecologice stabilite în Regulamentul (CE) nr.834/2007 al Consiliului; 

k) adeverință emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, 

care atestă că animalele din exploatație sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, 

control și eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și 

protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor și caprinelor, iar acțiunile 

prevăzute sunt efectuate la zi. 

Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale 

crescute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează 

furajele în conversie, recoltate de pe păşune, unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură 

ecologică, sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de animale înregistrat în sistemul de agri-

cultură ecologică pentru utilizarea păşunii respective. În acest sens beneficiarul depune şi o copie de pe fişa 

de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul. 

Reamintim fermierilor ca MADR a modificat  recent Ordinul nr. 219 din 21 martie 2007 pentru 

aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică. Termenul până la 

care fermierii interesați de practicarea agriculturii ecologice își pot înregistra anual activitatea este 

de 31 august, nu 1 iunie cum era reglementat anterior.  

Inregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzlețe țărănești se face 

conform prevederilor art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, privind subcontractarea. 

 

 UE pregăteşte o subvenţie unică pentru agricultura ecologică  
 

Fermierii români ar putea primi o subvenţie de 600 de euro la hectar, similară cu cea primită de cei-

lalţi fermieri din alte ţări UE, fără discriminarea de acum, dacă vor opta pentru agricultura ecologică şi 

pentru produse bio. Pe masa Comisiei Europene există un proiect în acest sens, care ar putea intra în vi-

goare din 2014, susţine Marian Cioceanu, preşedintele Asociaţiei Bio România. „Agricultura ecologică nu 

înseamnă să ne întoarcem la plugul tras de boi“ 

Dacă la această subvenţie s-ar adăuga şi un ajutor de stat, agricultura ecologică ar putea deveni extrem de 

atractivă pentru fermierii români. 

„În agricultura ecologică nu se va mai face distincţie între ţările vechi şi cele noi. Subvenţia unică de 600 

de euro la hectar pentru agricultura ecologică este propunerea Comisiei Europene şi a Comisiei pentru 

Agricultură din Parlamentul European pentru a se reduce poluarea terenurilor în Europa. Subvenţia va avea 

acelaşi cuantum, indiferent de ţară. Nu s-a votat încă bugetul pentru 2014-2020, dar nu există obiecţii pen-

tru această propunere. (…) În plus, va exista şi un sprijin pe suprafaţă de la bugetul de stat“, a declarat Ma-

rian Cioceanu, preşedintele Asociaţiei Bio România, cu ocazia unei recente conferinţe de presă. 

Sursa:http://www.agro-business.ro/ue-pregateste-o-subventie-unica-pentru-agricultura-ecologica/2013/06/16/ 
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Derularea controlul la fata locului la exploatatiile de ovine/caprine—2013 

APIA Gorj informează că în perioada urmatoare se va desfăşura controlul la faţa locului în exploataţiile de ovine şi 

caprine, pentru care au fost depuse cereri de solicitare a Plăţilor naţion-

ale directe complementare, sector zootehnic, în anul 2013. 

În cadrul controlului la faţa locului echipele de control APIA veri-

fică următoarele elemente: 

a)    existenţa reală a efectivului total de animale pentru care s-a solici-

tat prima pe cap de animal; 

b)    identificarea animalelor în conformitate cu legislaţia în domeniu, 

după cum urmează: 

1. identificate cu o crotalie auriculară simplă, având imprimat un cod 

unic de identificare a animalului, în cazul animalelor născute până 

la 1.01.2008; 

2. identificate cu două crotalii auriculare simple, având imprimat ace-

laşi cod unic de identificare a animalului, în cazul animalelor născute în perioada 1.01.2008 – 31.12.2009; 

3. identificate cu o crotalie auriculară simplă şi o crotalie auriculară electronică, ambele conţinând acelaşi cod unic 

de identificare a animalului în cazul animalelor născute începând cu data de 1.01.2010. 

c)    corespondenţa dintre efectivul înscris în cerere şi efectivul existent în exploataţie, la data controlului. 

Reamintim crescătorilor de animale că efectivul de femele ovine/caprine pentru care au solicitat prima trebuie 

să fie menţinut în exploataţie la adresa menţionată în cerere, pe perioada de retenţie, respectiv până la data de 

3 august 2013 inclusiv. 

Animalele găsite la control fără numere de identificare (crotalii) sau incorect identificate sunt animale nedeterminate, 

care generează penalitaţi sau excluderi de la plată, după caz. 

În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efec-

tuarea controlului la faţa locului, cererea prin  care s-a solicitat primă pe cap de animal devine neeligibilă. 

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). 

Vor fi supuse controlului la faţă locului conform prevederilor OUG. nr. 125/2006 cu modificările si completările ulte-

rioare şi OMADR. Nr. 98/2010, cu modificările si completările ulterioare, potrivit  eşantionului de control extras prin 

metoda aleatorie, un număr de  40 exploataţii (52 cereri), totalizând 12.945 capete ovine şi caprine. 

 

Proiecte de acte normative de interes  

Crescătorii de animale cu datorii la buget îşi vor primi banii înapoi şi pot primi în continuare subvenţii 

 

Pe site-ul MADR, http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html, s-a publicat proiectul de ordonanta 

de urgenta care  reglementeaza câteva măsuri referitoare la plăţile naţionale directe complementare (CNDP) acor-

date crescătorilor de bovine şi de ovine şi caprine în perioada 2007-2011, cu privire la beneficiarii care aveau dato-

rii la bugetul de stat sau local la data depunerii cererii de plată şi au fost somaţi de APIA să restituie banii primiţi. 

 

Solicitările beneficiarilor CNDP în sectorul zootehnic din campania 2007 - 2011, acceptate la plată, se consideră 

eligibile, fără a ţine cont de declaraţia pe proprie răspundere privind condiţia referitoare la lipsa datoriilor restante la 

bugetul de stat şi/sau la bugetul local la data solicitării primelor, potrivit unui proiect de Ordonanţă de Urgenţă publi-

cat de Ministerul Agriculturii în 14 iunie 2013. 

Documentul aprobă şi exonerarea de la plată pentru sumele reprezentând subvenţiile pe care beneficiarii trebuie 

să le restituie ca urmare a verificărilor efectuate de către APIA, dispuse prin deciziile emise de Camerele de conturi 

judeţene şi a municipiului Bucureşti în cadrul misiunii „Auditul performanţei privind implementarea, administrarea şi 

gestionarea programului de identificare şi înregistrare a animalelor şi a utilizării bazei de date în acordarea subvenţii-

lor şi a altor forme de sprijin din partea statului pentru perioada 2007 – 2010”. De asemenea, titlurile de creanţă/

notificările de punere în întârziere, emise de către centrele APIA, privind punerea în aplicare a deciziilor emise de 

Camerele de conturi judeţene şi a municipiului Bucureşti, urmeaza a se  anula de drept.  

Sumele recuperate/depuse voluntar de către beneficiarii CNDP în sectorul zootehnic în contul de subvenţii al 

APIA si sumele încasate în baza hotărârilor judecătoreşti definitive, vor fi restituite, in baza unei proceduri de resti-

tuire ce se va stabili in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acestei OUG. 
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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 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  

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 

 

La data de  10 iunie 2013, s-a încheiat Campania 2013 de depunere a cer-

erilor unice de plată pe suprafaţă. După această dată cererile de sprijin nu 

mai sunt admise la calculul plătilor pe suprafaţă. 

Precizăm că in 2013, în cadrul acestei campanii,  în judeţul Gorj, au fost 

depuse,  un număr de 23.826 cereri de plată, pentru o suprafaţă declarata 

de 93.234,28 hectare şi o suprafata solicitata la plată de 90.190,16 hectare. 

Sprijinul financiar pe suprafaţă este finanţat din Fondul European de Garantare 

Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

(FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale (MADR). 

Principalele categorii de folosinţă solicitate de fermieri în cererile de plată 

sunt: 

- teren arabil  -  34.371,48  hectare; 

- teren cu pajişti permanente -53.301,09 hectare, din care cu pachetele 1 si 2 de 

agromediu  30.091,72  hectare; 

-  teren cu  vii, culturi permanente şi gradini familiale –5.561,71 hectare; 

-  suprafaţa solicitată pentru plăţi pentru zona montană defavorizată  - 

39.586,47  hectare; 

-  suprafaţa solicitată pentru zona defavorizată de condiţii naturale specific - 

4.486,17 hectare; 

-  numărul de fermieri care au solicitat plăţi pentru zona montană defavorizată 

-  6.229; 

-  numărul de fermieri care au solicitat plăţi de agromediu  4.944; 

- numărul de fermieri pentru zona defavorizată de condiţii specifice – 1.635; 

-  numarul total de parcele declarate – 147.446; 

In paralel cu depunerea cererilor de plată, s-a derulat activitatea de introducere 

a informaţiilor  referitoare la elementele de identificare ale fermierilor şi ale 

exploataţiilor în baza naţională electronică de date şi verificarea tuturor cer-

erilor de plată. 

De asemenea, s-a derulat activitatea de remediere a inconsistentelor, rezol-

varea suprapunerilor de parcele şi a blocurilor fizice supradeclarate, analiza 

anexelor de tip 17 b privind actualizarea blocurilor fizice şi ridicarea acestora 

în stratul de referinţă, finalizarea la plată a cererilor din campania 2012. 

Până la sfârşitul lunii iunie, personalul din cadrul Centrul judeţean Gorj al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, va efectua controlul admin-

istrativ al tuturor cererilor depuse de fermieri în campania 2013 şi se vor eşan-

tiona fermierii ce urmează a fi verificaţi şi controlaţi sub aspectul: 

-       respectării condiţiilor specifice de agromediu; 

-       respectării cerintelor de eco-condiţionalitate; 

-       controlului în teren clasic şi prin teledetecţie. 

 

Activități pentru iulie 2013 
 

* Potrivit OMADR  nr.165/2013, in perioada 3 mai – 3 august 2013, se 

desfăşoarea 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; 

* Primirea cererilor de sprijin in cadrul Schemei de ajutor specific acor-

dat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavorizate”; 

 Primirea solicitarilor pentru alocare cota de lapte din rezerva nationala; 

 Eșantionarea si efectuarea controlului  pe teren privind respectarea 

conditiilor  specifice de agromediu; 

Efectuarea controlului administrativ I și II; 

 Eșantionarea controlului prin teledetecție Campania 2013. 
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