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APIA a demarat, incepand cu 1 martie 2013, Campania de depunere a cererilor de sprijin în cadrul 

măsurilor/schemelor de sprijin pe suprafaţă.  
 

Pentru a beneficia de sprijinul financiar pe suprafaţă, fermierii trebuie să depună la Centrele APIA, în intervalul 1 

martie - 15 mai 2013, o singură cerere de plată. Pentru cererile de plată depuse începând cu data de 15 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. 

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. 

Măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt: 

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 

2. Plăţi naţionale directe complementare (PNDC): 

 PNDC 1- culturi în teren arabil; 

 PNDC 2- in pentru fibră; 

 PNDC 3- cânepă pentru fibră; 

 PNDC 4- tutun; 

 PNDC 5- hamei; 

 PNDC 6- sfeclă de zahăr. 

3. Schema de plată separată pentru zahăr; 

4. Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate 

altele decât zona montană; 

5. Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare 

rurală: 

 Măsura 211 - Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavorizate; 

 Măsura 212 - Plăţi compensatorii pentru zonele specific şi semnificativ defavorizate din 

punct de vedere natural. 

 Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu*: 

 Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare naturală; 

 Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradiţionale; 

 Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante pentru păsări; 

 Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi; 

 Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologică; 

 Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante pentru fluturi; 

 Pachetul 7 (P7) - Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu. 

*Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 cu P5. Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7. 

Un element important şi în Campania 2013 este aplicaţia IPA Online, prin intermediul căreia 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. 

Schemele / măsurile de sprijin pe suprafaţă sunt finanţate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale (MADR). 

 

Constantin NEGREA, director executiv al APIA Gorj 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj 
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“PNDR VINE ÎN SATUL TĂU”  

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că este beneficiara unei 

componente a proiectului “Organizare de sesiuni de diseminare a informaţiilor şi dezbateri publice”, 

finanţat din măsura de asistenţă tehnică în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurala 2007 – 2013. 

Proiectul cuprinde o importantă componentă de comunicare asupra oportunităţilor de finanţare aferente Axei 

II din PNDR, dar şi furnizarea de informaţii privind sprijinul direct pe care APIA îl oferă agricultorilor. 

           Pentru APIA, Campania “PNDR VINE ÎN SATUL TĂU” presupune derularea unui circuit 

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”. 

          Campania se va realiza sub formă de caravană informativă, în cadrul căreia 15 rulote expoziţionale 

vor parcurge un traseu naţional în localităţile cuprinse în fişele tehnice ale măsurilor din Axa II – PNDR 

implementate de APIA. Aceste caravane vor efectua, în perioada martie – mai, deplasări în peste 1.400 

de localităţi, organizându-se întâlniri de informare pentru Axa II şi alte oportunităţi de sprijin, astfel încât să 

poată oferi informaţii şi distribui materiale informative şi promoţionale către cel puţin 71.500 de 

beneficiari ai măsurilor delegate din Axa II – PNDR. 

          Prin acţiunile de informare ale caravanei se vor 

disemina informaţii privind etapele accesării Măsurilor din 

Axa II, drepturile şi obligaţiile ce revin beneficiarilor Axei 

II, evidenţierea clară a posibilelor consecinţe şi penalităţi în 

caz de nerespectare a angajamentelor asumate. 

         In judeţul Gorj caravana informativă va ajunge în 8 

din cele 22 localitatile 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 : 

 Runcu – 09.04.2013;  

 Borăscu – 16.04.2013;  

 Bolboşi – 19.04.2013;  

 Negomir – 19.04.2013; 

 Mătăsari – 26.04.2013; 

 Schela – 30.04.2013; 

 Baia de Fier – 30.04.2013; 

 Polovragi – 30.04.2013; 

Apreciem că la aceste intâlniri şi dezbateri vor participa peste 3.000 fermieri. 

Alte detalii privind acest proiect le puteţi obţine accesând site-ul: www.caravanpndr.ro. 

 

Invităm cu această ocazie toţi fermierii interesaţi să fie prezenţi la caravanele de informare care trec prin 

localitatea lor sau cea învecinată ! 

http://www.caravanpndr.ro
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Plati efectuate de APIA in luna martie 2013  

Sector vegetal 

Incepând cu data de 11 martie, APIA a efectuat plăţi din buget naţional (B.N.), în valoare 

totală de 756 mil. lei (166,5 mil. euro), reprezentând Schema de plată naţională directă 

complementară, decuplată de producţie (PNDC1 vegetal) - Campania 2012, pentru un număr de 

642.737 fermieri autorizaţi la plată pentru această schemă până în prezent. 

Pentru anul 2012 cuantumul alocat schemei de plată PNDC1 este de 35 euro/ha, la care se 

aplică coeficientului de reducere liniară. 

In judetul Gorj, au fost autorizaţi la plată  un număr de 19.233 fermieri cu o sumă totală de 

4.578.153 lei. Incepând cu data de de 11 martie 2013 au fost plătiţi efectiv un număr de 2.434 

fermieri pe schema de plată naţională directă complementară, decuplată de producţie (PNDC1 

vegetal) cu o sumă totală de 465.614 lei.  

Plăţile se efectuează în lei, la cursul de schimb stabilit de către Banca Centrală Europeană în 

data de 28 septembrie 2012 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr.294/01 

din 29 septembrie 2012, respectiv 4,5383 lei pentru un euro. 

 

Sector zootehnic 

In perioada 12 - 14 martie, APIA a efectuat prima tranşă a plăţilor naţionale directe com-

plementare în sectorul zootehnic, aferente anului 2012, în valoare totală de 448,5 mil. lei, 

Sume autorizate la plată  reprezentând plăți naţionale directe complementare în sector anima-

lier în judeţul Gorj: 

 Suma aprobată la plată  (OMADR 215/2010) - primă exploatație bovine 

8.215 fermieri cu 45.881 bovine  x 500 lei/cap  =   22.940.500 lei. 

 Suma aprobată la plată (OMADR 98/2010)  - primă exploatație ovine 

480 fermieri  cu 102.345 capete  x 40,80 lei/cap. =  4.175.676 lei.  

 Suma aprobată la plată (OMADR 98/2010)  - primă exploatație caprine 

278 fermieri  cu 16.539 capete  x 40,80 lei/cap. =        674.791 lei. 

Total sume de plată în sector zootehnic  = 27.790.967 lei. 

 

La nivelul Centrului Judeţean APIA Gorj, au fost plătiţi în perioada 12 – 14 martie 2013: 

 Bovine - 19.188 capete, cu suma de 9.594000 lei, pentru un număr de 3.198 fermieri; 

 Ovine si caprine - 15.334 capete, cu suma de 625.627,20 lei, pentru un număr de 82 fermieri. 

Pentru anul 2012, cuantumul plăţilor pe cap de bovină este de 500 lei, iar pentru speciile ovine 

şi caprine cuantumul este de 40,8 lei. 

Precizăm că ultima tranşă de plată va fi efectuată după data de 2 aprilie 2013. 
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Se vizeaza carnetele de rentier agricol 

In perioada  01 martie - 31 august 2013, 

rentierii se pot prezenta la centrele judeţene ale 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

pentru vizarea carnetelor de rentier agricol. 

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate 

prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, 

în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre 

judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

De asemenea, rentierul agricol trebuie să 

prezinte următoarele documente: 

 carnetul de rentier agricol; 

 contractul de arendare; 

 actul de identitate în original; 

 document coordonate bancare (opţional); 

 decizia de la comisia de expertiză medicală 

actualizată,  pentru gradele de invaliditate I şi II 

(dacă decizia nu prevede că dosarul este 

nerevizuibil), în original şi în copie. 

Renta viageră agricolă încetează la data 

decesului rentierului. În cazul decesului rentierului, 

renta datorată acestuia în anul respectiv poate fi 

încasată de moştenitorii săi, doar dacă, în perioada 

de vizare, moştenitorii vor depune la oricare centru 

judeţean al APIA,  respectiv al municipiului 

Bucureşti, carnetul de rentier al defunctului (se 

depune obligatoriu), certificatul de deces (original şi 

copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor, 

certificat de legatar, hotărâre judecătorească de 

succesiune investită cu formula ,,definitivă şi 

irevocabilă”, certificat de calitate de moştenitor) 

(original şi copie), B.I/C.I. a moştenitorului (original 

şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din care 

să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind 

solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole 

datorată rentierului (original). 

Legislaţie: 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 

privind unele măsuri pentru reorganizarea 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 

precum şi a unor structuri aflate în subordinea 

acestuia cu modificările ulterioare; 

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 

OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru 

aprobarea normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor Titlului XI „Renta viageră agricolă” 

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 

adiacente, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Conventii privind finantarea capitalului de 

lucru 

APIA a încheiat convenții privind finanțarea 

capitalului de lucru pentru desfășurarea activităților 

curente de către beneficiarii Măsurii 215 – plăți 

privind bunastarea animalelor – păsări. 

Până la această data au fost încheiate convenții cu 

următoarele bănci: CEC BANK S.A, Banca Transilvania, 

Raiffeisen Bank, Banca Română pentru Dezvoltare, OTP 

Bank, Unicredit Țiriac, Banca Comercială Română, 

Banca Centrală Cooperatistă Creditcoop, Banca 

Comercială Carpatica, Banc Post, Piraeus Bank Romania 

S.A., Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania. 

Prin încheierea acestor convenții, APIA emite, la cererea 

solicitantului o adeverință, prin care confirmă că 

solicitantul a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 

- Plăţi privind bunăstarea animalelor – Pachetul b – 

păsări, valoarea ajutorului din cererea de ajutor, 

precum și valoarea decontului justificativ, depus de 

acesta la APIA în perioada 16 ianuarie – 15 februarie 

2013. 

Valoarea creditului acordat de către instituțiile financiar 

bancare va fi de până la 90% din valoarea decontului 

justificativ prezentată în adeverința emisă de APIA 

conform Anexei 1 și cu încadrarea în limita sumei 

cuvenite din Plățile privind bunăstarea animalelor – 

Pachetul b – păsări, denominate în lei astfel: 

 pentru creditele acordate de Bancă până la data de 

31.12.2013 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de 

Banca Centrală Europeană în ziua anterioară datei 

solicitării creditului; 

 pentru creditele acordate de Bancă începând cu data 

de 01.01.2014 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de 

Banca Centrală Europeană din data de 31.12.2013. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN SA și Fondul 

Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile 

Mici și Mijlocii garantează 80% din valoarea creditului 

contractat de fermier. 

Menţionăm că Banca (creditorul) are dreptul de a impune, 

pe lângă o serie de adeverinţe /acte doveditoare necesare 

dosarului, propriile condiţii de creditare, stabilite de către 

Creditor şi aprobate de către Banca Naţională a României. 

Aici sunt incluse şi garanţii pe care Creditorul le poate 

solicita din partea Beneficiarului (fermierului). 

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor 

beneficiari interesati să îşi aleagă Creditorul numai 

după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse 

de fiecare bancă (creditoare), pentru a obţine condiţiile 

de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel 

mai bine profilului exploataţiei sale. 
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Modificari privind Cota de Lapte 

 

In Monitorul Oficial nr. 128 din data de 11.03.2013 au 

fost publicate următoarele acte normative: 

1. Ordinul nr. 62/07.03.2013 pentru modificarea 

Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi 

dezvoltării 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 titlu 

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. Astfel, fermierul va depune cererea însoţită 

de următoarele documente: 

- act de identitate (BI/CI); 

- cod unic de înregistrare, după caz; 

- cardul de identificare a exploataţiei la Autoritatea 

Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa 

Alimentelor; 

- paşapoartele vacilor de lapte care fac obiectul 

extinderii exploataţiei sau al investiţiei noi, pentru care 

a fost solicitată cota din rezerva naţională, după caz; 

- documentele prin care demonstrează cantitatea de 

lapte obţinută şi comercializată din exploataţia pentru 

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. 

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 sanitară veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor numai în cazul în care desfăşoară 

activitatea de colectare, ambalare, depozitare, răcire, 

transformare şi / sau transport.  

 

Activități în desfășurare privind Controlul Cotei de 

Lapte 

 

În prezent, APIA Gorj efectuează controlul cotei de 

lapte, cu termen de finalizare 31.03.2013, acesta 

cuprinzand 2 ani de cota : 

1. An 2011/2012 pentru cota de vânzări directe   

2. An 2012/2013 pentru cota de vânzări directe , 

cota de livrari și control la procesator pe timpul 

transportului—nr fermieri verificati . 

Eșantionul de control vizeaza 159 de fermieri (158 

detinatori de cota de lapte si 1 procesator), până în 

prezent realizându-se controlul la 140 fermieri. 

Controlul la producatorul cu vânzări directe 

presupune : 

 verificarea in aplicația electronica a existenței cotei 

și declarației pentru anul de cota verificat; 

 culegerea de informații la fata locului legate de 

unitatea controlată: titular; sediul lucrativ; 

echipamente utilizate; număr de vaci de lapte și în 

lactație la data controlului; producția de lapte în 

fermă și repartizarea ei pentru valorificare pe piată, 

consum familial, hrana animalelor; completarea 

corecta a caietului fermierului.  

In caz de deces al fermierului, inactivitate sau 

înstrăinare cotă, se consemnează evenimentul 

menționat. 

Controlul la producatorul cu livrări presupune : 

 verificarea în aplicația electronică a existenței cotei 

și a cantității de lapte predate la procesator până la 

data controlului; 

 verificarea existenței documentelor de livrare 

primite de la cumpărător. 

Controlul transportului la procesator presupune 

culegerea de informații despre unitatea controlată, 

traseul de colectare a laptelui, metode de preluare și 

prelevare a probelor, existența instrumentelor de 

măsurare a cantității și calității laptelui și 

corectitudinea înregistrării lor în documentele primare, 

autorizarea vehiculului de transport și colectarea 

laptelui numai de la producătorii arondați. 



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. 

Principalele activitati in derulare ale APIA Gorj in martie 2013: 

 

  Activitati privind derularea Campaniei de depunere a cererilor de 

sprijin pe suprafata in anul 2013; 

  Activitati privind inchiderea campaniei 2012; 

  Intocmire note de fundamentare pentru desfasurare actiuni de 

verificare;  

  Intocmire procese-verbale de constatare a neregulilor si stabilire 

a creantelor bugetare; 

  Rezolvare contestatii la procesele-verbale de constatare a 

creantelor; 

 Transmiterea documentației la Agenția de Administrare Fiscală 

(ANAF), în vederea executării silite pentru un număr de 32 

fermieri; 

  Transmiterea documentelor aferente transelor de plata; 

  Eliberare adeverinte si certififcate fermier solicitantilor pentru 

Masura 141; 

  Efectuare controale administrative si supracontrol in teren, in 

baza HG 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat 

producatorilor de lapte si carne de vaca din zonele defavorizate; 

  Realizare inspectii privind implementarea PEAD 2012, la 

destinatarii finali; 

  Finalizarea controalelor privind Programul general al cotei de 

lapte. 

 

Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 
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Aspecte privind privind finalizarea, la 31.03.2013, a PEAD 

2012, în județul Gorj 

 

 Numarul de beneficiari eligibili pentru 2012 - 44.304 persoane 

 Cantitatea totala inițială: 1.891.tone  

 Suma initiala : 5.240.620 lei 

 Cantitatea de produse distribuita    1.152 tone 

 Suma totala aferenta                    3.281.288 lei     

 Distribuția cantităților pentru care beneficiarii nu se prezintă 

să le ridice— cei care nu și-au ridicat încă alimentele, mai pot 

face acest lucru până pe data de 31 martie, dată la care se va 

încheia programul.  

 Număr inspecții efectuate pentru: 

 Furnizarea de produse - 49 

 Depozitare si gestionare -  5 

 Destinatarul final -  8 inspecții preliminare (de etapă), urmează 

să se efectueze inspecții finale (la 8 destinatari finali), în măsura 

in care se finalizează distribuția de produse până la 31.03.2013. 
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