
Buletin Informativ 

Esti Fermier European. 

Depune la APIA cererea de plata! 

2014—anul tranzitiei catre 

 noua Politică Agricolă Comună! 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 
organizează  în perioada 03 martie – 15 mai (respectiv 9 
iunie, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere), 
campania de depunere a cererilor de sprijin în cadrul 

măsurilor/schemelor de sprijin pe suprafaţă. 

2014 este anul tranzitiei catre noua Politică Agricolă Co-
mună, iar incepand cu 12 februarie 2014, APIA a dema-

rat  campania de informare a fermierilor cu privire la : 

 perioada în care se poate depune cererea de plată, 

respectiv a penalizărilor prevăzute de regulamentele euro-
pene; 

 modalităţile de completare a cererilor de plată (la cen-

trele APIA sau online); 

 condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndepli-

nească solicitantii pentru a beneficia de sprijinul pe supra-
faţă; 

 tipurile de controale impuse de regulamentele europe-

ne; explicarea modului în care se desfăşoară controlul pe 
teren şi cel prin teledetecţie; 

 pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul mă-

surilor/schemelor de sprijin pe suprafaţă. 
 

Programarea sesiunilor de informare la nivelul primariilor din judetului Gorj (detalii pe http://
www.apiagorj.ro/noutati/programarea-sedintelor-de-informare-a-fermierilor-campania-2014.html) 

12.02— Arcani, Stanesti 

13.02—Schela, Turcinesti 

14.02— Dragutesti, Rovinari 

17.02— Ticleni, Runcu 

18.02—Albeni, Bengesti-Ciocadia, Targu-Jiu 

19.02—Berlesti, Licurici, Tismana, Telesti 

20.02—Danesti, Saulesti, Vladimir 

21.02—Jupanesti, Barbatesti, Negomir, Farcasesti 

24.02—Branesti, Ionesti, Tantareni, Prigoria, Rosia de Amaradia, 
Hurezani, Capreni, Musetesti, Sacelu, Balanesti, Scoarta 

25.02—Aninoasa, Turburea, Cruset, Danculesti, Plopsoru, Urdari, Turceni, 
Baia de Fier, Polovragi, Balteni, Motru, Samarinesti, Glogova, 
Catunele, Vagiulesti 

26.02— Bolbosi, Borascu, Tg. Carbunesti, Bustuchin, Crasna, Lelesti, 
Pestisani, Matasari, Dragotesti, Slivilesti, Novaci,  

27.02— Alimpesti, Balesti, Bumbesti-Pitic, Stejari, Stoina, Calnic, 
Ciuperceni, Godinesti, 

28.02— Logresti, Bumbesti-Jiu, Pades 
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În anul 2014, fermierii  pot beneficia de sprijin financiar, din 
fondurile europene şi de la  bugetul naţional, în cadrul urmă-
toarelor scheme / măsuri de sprijin: 

 Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 

 Ajutoare nationale de tranzitie—ANT ( culturi în teren 

arabil); 

 Schema de plată separată pentru zahăr; 

 Schema de sprijin pentru orez din zonele defavori-

zate altele decât zona montană; 

 Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare 
rurală: 

 Măsura 211—ZMD- Plăţi compensatorii pentru zonele 

montane defavorizate; 

 Măsura 212 -  ZDS—Plăţi compensatorii pentru zonele 

specific şi semnificativ defavorizate din punct de vedere 
natural. 

 Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu:  
- angajamente in desfasurare 

 (P1) - Pajişti cu înaltă valoare naturală; 

 (P2) - Practici agricole tradiţionale; 

 (P3) - Pajişti importante pentru păsări; 

 (P4) - Culturi verzi; 

 (P5) - Agricultura ecologică; 

 (P6) - Pajiști importante pentru fluturi; 

 (P7) -Terenuri arabile importante ca zone de hrănire 

pentru gâsca cu gât roşu. 

 angajamente in prelungire: P1, P2, P3,P4. 

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

 
În  campania  2014 ,  pentru măsur i le  211,  212,  
214 nu ex istă  posibi l i tatea înche ier i i  unor  noi  
angajamente.    
Angajamentele  af late  în desfăşurare din cam-
pani le  anter ioare  vor  continua ca anga jamen-
te  mul t ianuale,  iar  cele  care au expira t  în 
2013 se  pot  prelungi  cu   1 an,  ext inzându -se 
până la  s fârşi tu l  per ioade i  la  care se  referă 
cererea de plată  2014 .  Prelungirea anga jamen-
te lor  se poate face ,  sub rezerva aprobăr i i  mo-
di f icăr i i  PNDR de către  Comisia  Europeană.    
   Anga jamente le  a ferente  măsur i lo r  ZMD, ZDS,  

ZSD,  asumate pe o  per ioadă de 5  an i /6  an i  în  

cazu l  p re lung i r i i ,  nu sunt  condi ţ ionate  de 

menţ inerea ace le iaş i  suprafe ţe  pe  durata  

anga jamentu lu i .  

Suprafe ţe le  pent ru  care se so l i c i tă  anual  spr i j in  

pot  var ia  ca d imens iune sau locaţ ie ,  p lă ţ i le  

efec tuându-se în  func ţ ie  de suprafa ţa  pent ru  

care se ap l ică  anual ,  cu  condi ţ ia  amplasăr i i  î n t r -

o zonă defavor i zată ,  desemnată în  cadru l  PNDR   

  
Atent ie!  Conform O.U.G.  n r .  34/2013 pr i v ind 
organiza rea,  admin is t rarea ş i  exp loatarea 
pa j iş t i lo r  permanente  ş i  pent ru  modi f i carea ş i  
completarea Leg i i  f ondulu i  func iar  nr .  18/1991,  
ar t i co lu l  10  , , În  vederea accesăr i i  f ondur i lo r  
europene aferente  p lă ţ i lo r  pe suprafa ţă ,  
persoanele  f i z ice  ş i  ju r id ice propr ie tar i /u t i l i za tor i  
de pa j iş t i  au ob l igaţ ia  să as igure o  încărcătură  
min imă de 0 ,3  UVM/ha. ”  
 
Conditii si documente necesare depunerii cererii SAPS 

2014  
 
Pentru a beneficia de sprijinul financiar, fermierii trebuie sa 
se prezinte la sediul APIA, în perioada menţionată în invitaţia 
trimisă prin poştă, pentru a completa şi a depune cererea de 
sprijin în format standard. 
Pentru depunerea cererii după data de 15 mai, se vor aplica 
penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 
După data de 09 iunie, cererea de sprijin nu mai este admisă 
la calculul plăţii pentru anul în curs! 
 
CONDIŢII GENERALE 

 Să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel 

puţin 1 ha, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel 
puţin 0,3 ha; în cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, 
pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole sau arbuştilor 
fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de 
cel puţin 0,1 ha; 

 Să respecte cerinţele minime privind utilizarea pro-

duselor de protecţie a  plantelor şi a fertilizanţilor pentru 
toată suprafaţa fermei, în cazul în care solicita plată pen-
tru măsura de agromediu; 

 Să respecte cerinţele specifice fiecărui pachet de 

agromediu; 

 Să păstreze evidenţa activităţilor agricole corelate cu 

implementarea cerinţelor de agro-mediu (Caietul de agro
-mediu) pe o perioadă de 5 ani, incepând de la data la 
care ai semnat Angajamentul cu APIA. Caietul trebuie 
păstrat pe toată perioada angajamentului, pentru toate 
campaniile, inclusiv pentru o perioadă de 3 ani după 



încheierea acestuia. Toate lucrările trebuie înregis-
trate la momentul când sunt efectuate. 

 Să depuna o singură cerere de sprijin la central 

local/judeţean APIA unde eşti arondat; 

 Să identifice şi să delimiteze corect fiecare parcela 

agricolă exploatată; 

 Să declare corect toate suprafeţele şi culturile; 

 Să se prezinte pentru clarificări la APIA cu docu-

mentele solicitate, dacă se solicită acest lucru; 

 Să declare toate parcelele agricole şi să respecte 

Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC) pe 
toată suprafaţa agricolă a fermei. Nerespectarea 
uneia dintre aceste condiţii atrage după sine re-
ducerea plăţilor, în funcţie de gravitatea, am-
ploarea şi caracterul repetat al nerespectării aces-
tora; 

 Pentru acordarea sprijinului pe suprafaţă, trebuie 

respectate, de asemenea, Cerinţele Statutare de 
Management (SMR). 

 
OBLIGAŢII 
Să se permita efectuarea controalelor, de către 
APIA sau de către alte organisme abilitate în acest 
sens. În caz contrar, fermierii pot fi exclusi de la 
plată! 
 
Documentele necesare 
Cererii de sprijin i se ataşeaza: 

 Copie CI/BI/ paşaport; 

 Dovadă cont bancar activ; 

  Adeverinţa eliberată de Primăria pe raza căreia se 

găseşte terenul utilizat şi cu care fermierul este 
înscris în Registrul Agricol, conform HG 
1632/2009;  

 In cazul persoanei juridice, actele care atestă 

forma de organizare, înregistrarea fiscală şi nu-
mirea/desemnarea unui administrator, după caz, în 
original; 

 Administratorul numit al unei forme de asociere 

simplă (fără personalitate juridică), trebuie să prez-
inte şi contractul de societate; 

 Persoana imputernicita sa depuna cererea trebuie 

să prezinte documentul de împuternicire valid şi 
copia după CI/BI personal. De asemenea, ata-
şează la dosar şi copia CI/BI a titularului cererii;  

 Dacă în 2014, fermierul utilizează suprafeţe mai 

mari faţă de suprafaţa determinată în campania 
anterioară, va prezenta documentele doveditoare 
ale dreptului de utilizare (titlul de proprietate, con-
tract de arendă, de închiriere, concesiune, etc.);  

 Dacă utilizeaza apă pentru irigaţii şi este selectat la 

control pe teren, va depune dovada dreptului de 
utilizare a apei; 

 Pentru suprafeţele de păşuni comunale, trebuie să 

se depuna declaraţiile de eligibilitate din formularul 
de cerere, după caz; 

 În cazul accesării Pachetului 5 – agricultură 

ecologică, trebuie anexate următoarele docu-
mente: 
-copie a contractului încheiat între organismul de 
inspecţie şi certificare şi beneficiar; 
- copie după fişa de înregistrare a beneficiarului în 
agricultura ecologică; 
- copie după certificatul de conformitate sau master 

certificat. 

 Dosarul cererii cuprinde şi documentele aferente 

ANT şi cele aferente măsurilor de dezvoltare 
rurală, după caz. 

 Dosar plic. 
Primirea sprijinului financiar pe suprafaţă este con-
ditionata de UTILIZAREA efectiva a terenului agri-
col de catre cel care depune Cererea. 
 
Recomandam fermierilor folosirea aplicatiei  IPA 
ONLINE — program informatic gratuit care permite 
completarea electronica a Declaraţiei de suprafaţă din 
cadrul Cer-
erii de spri-
jin pentru 
SAPS. 
Aplicaţia 
poate fi 
folosită 
oriunde 
există un 
computer 
conectat la Internet. 
 
Pentru a completa declaraţia de suprafaţă folosind 
această aplicaţie, este nevoie de un nume de utilizator 
şi o parolă pentru acces. 
Instructiuni privind folosirea aplicatiei se obtin folosind 
butonul de asistenţă „?“ din aplicaţie, unde se gaseste 
Manualul de utilizare şi filme de prezentare, consultand 
manualul pe Internet, participand la sesiunile de in-
struire realizate de Agenţie sau solicitand sprijin spe-
cialiştilor APIA. 
Pentru detalii, accesează http://lpis.apia.org.ro/ 

 Se poate realiza completarea Declaraţiei de su-

prafaţă pe parcursul mai multor şedinţe de lucru, cu 
mai multă atenţie şi mai corect. Nu mai este nevoie sa 
se deseneze parcelele pe hărţi de hârtie. În timpul sesi-
unii de lucru , fermierul poate afla: 
- suprafaţa desenata pe hartă; 
- dacă parcela desenată se suprapune peste cele de-
senate de alţi fermieri; 
 - dacă a declarat o suprafaţă mai mare decât suprafaţa 
blocului fizic. 

 Riscul depunerii unei declaraţii de suprafaţă  in-

corecte este mult mai mic, ca şi riscul de a primi sancţi-
uni din această cauză. 

 În anul următor completării electronice a De-

claraţiei de suprafaţă, trebuie doar verificat si operat 
daca există modificări în Cerere, realizand astfel o im-
portantă economie de timp. 

 Declaraţia de suprafaţă completată in IPA Online 

va fi automat introdusă în Sistemul Integrat de Adminis-
trare şi Control - aplicație prin care APIA verifică Cere-
rea de sprijin. Astfel, autorizarea la plată se va face într
-un timp mai scurt . 

 Se vor putea accesa rezultatele controalelor din 

anii precedenți. Astfel, te poți deplasa pe teren sau poţi 
solicita sprijin pentru identificarea corectă a parcelei şi 
completarea suprafeţei acesteia. 
 
Completarea electronica a Declaraţiei de suprafaţă, 
folosind IPA Online, presupune prezentarea ulte-
rioara a fermierului  la APIA, unde va tipări şi semna 
Declaraţia şi va completa, în Cerere, datele de identifi-
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care şi cele cuprinzând Angajamentele. 
Cererea unică de plată trebuie semnată şi înregistrată la 
APIA, în registratura electronică a IACS. 
Dacă fermierul nu are un număr de înregistrare, în-
seamnă că nu a mai depus o astfel de cerere. 
Trebuie acordata atentie mesajelor de avertizare pe care 
le afişează programul IPA Online, pentru a evita primirea 
de solicitări ulterioare de clarificare din partea APIA şi 
pentru a avea o Cerere completă şi cât mai corectă. 
 
Finalizarea declarației de suprafață se va face în 
prezența funcționarului APIA, odată cu semnarea 
cererii de plată și a angajamentelor. 
 
Localitatile arondate centrelor locale din 
 cadrul  APIA – CJ Gorj  
 

CL TG-JIU– 20 localitati: Arcani, Balanesti, Balesti, Bal-

teni, Bumbesti-Jiu,  Danesti,  Dragutesti, Farcasesti, Lelesti, 
Negomir, Pestisani,  Rovinari,  Runcu,  Schela, Scoarta, 
Stanesti,  Telesti,  Targu Jiu,  Tismana, Turcinesti; 

CL Tg-Carbunesti—14 localitati:  Albeni, Aninoasa, Bar-

batesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Jupanesti, Licurici, Ti-
cleni, Prigoria, Rosia de Amaradia, Saulesti, Tg. Car-
bunesti, Turburea, Vladimir; 

CL Novaci— 8 localitati: Alimpesti, Baia De Fier, Bumb-

esti-Pitic, Crasna, Musetesti, Novaci, Polovragi, Sacelu; 

CL Motru— 12 localitati: Catunele, Calnic, Ciuperceni, 

Dragotesti, Glogova, Godinesti, Matasari,  Motru,  Pades, 
Samarinesti, Slivilesti, Vagiulesti; 

CL Turceni— 8 localitati: Bolbosi, Borascu, Branesti, 

Ionesti, Plopsoru, Tintareni, Turceni, Urdari;  

CL Hurezani— 8 localitati: Bustuchin, Capreni, Cruset, 

Danciulesti, Hurezani, Logresti, Stejari, Stoina. 

 

    Respectarea normelor de ecoconditionalitate 

Ecoconditionalitatea sau conformitatea incruci-

sata  cuprinde 3 arii :  bunele condiţii agricole şi de 

mediu (GAEC), cerinţele legale în materie de gestionare 

(SMR) şi cerinţele minime pentru utilizarea 

îngraşămintelor şi pesticidelor. 

 

BUNELE CONDIŢII AGRICOLE ŞI DE MEDIU 

(obligatorii in cazul tuturor masurilor de sprijin pe su-

prafata) conform Ordinului MADR/MMP nr.  30/147/2010 

cu modificarile si completarile ulterioare  

I. Standarde privind evitarea eroziunii solului: 

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie 

acoperit cu culturi de toamnă şi / sau să rămână nelucrat 

după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă 

totală a fermei; 

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai 

mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efec-

tuează de-a lungul curbelor de nivel; 

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol 

la data de 1 ianuarie 2007. 

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului de ma-

terie organică în sol, prin aplicarea unor practici ag-

ricole corespunzătoare: 

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi 

amplasament mai mult de 2 ani consecutiv; 

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriștilor și a 

resturilor 

vegetale pe terenul arabil. 

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului: 

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în 

condiţii de umiditate excesivă a solului. 

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de 

întreţinere a terenurilor agricole: 

GAEC 7 (actualizat in 2014). Întreţinerea pajiştilor per-

manente prin asigurarea unui nivel minim de păşunat de 

0,3 UVM/ha şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an. 

GAEC 8. Nu este permisă arderea pajiştilor permanente; 

OUG 34/2013, art. 14 -  Arderea vegetaţiei pajiştilor per-

manente constituie contravenție și se sancționează cu 

amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei pentru persoana 

fizică, respectiv cu amendă de la 25.000 lei la 50.000 lei 

pentru persoana juridică. 

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau 

a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole; 

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe ter-

enurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt 

exploatate pentru producţie. 

V. Standarde privind protejarea şi gestionarea apei: 

GAEC 11. Respectarea normelor legale privind utilizarea 

apei pentru irigaţii în agricultură; 

Agricultorii care folosesc apa pentru irigatii vor prezenta 

la APIA, in momentul depunerii cererii de plata, docu-

mentele care dovedesc dreptul de folosinta a apei pentru 

irigatii.  

GAEC 12. Este interzisa aplicarea îngrășămintelor de 

orice fel pe suprafeţele de teren care se constituie în 

fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de suprafață, a 

căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în 

blocurile fizice cu panta medie de până la 12% și de 3 m 

pe terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie 

mai mare de 12%. 
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GAEC 13 (introdus in 2014) Este interzisă poluarea 

apelor subterane prin deversarea direct sau prin 

descărcarea pe teren și infiltrarea prin sol a 

produselor ce conţin substanţe periculoase 

utilizate în agricultură, cu excepţia cazului în care 

o astfel de deversare/descărcare este reglementată 

prin autorizaţia de gospodărire a apelor deținută de 

agricultor. 

 

CERINŢE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTIONARE 

(SMR) (obligatorii pentru toţi agricultorii care solicită plăţi 

directe) 

 

Mediu: 

SMR1. Conservarea păsărilor sălbatice; 

SMR3. Protecţia mediului, în special a solului, atunci 

când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură; 

SMR4. Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 

proveniţi din surse agricole; 

SMR5. Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor 

defaună şi floră sălbatică. 

 

Sănătatea Publică, si Sanatatea Animalelor .  

Identificarea şi înregistrarea animalelor: 

SMR6. Identificarea şi înregistrarea porcinelor; 

SMR7. Identificarea şi înregistrarea bovinelor; 

SMR8. Identificarea şi înregistrarea animalelor din spe-

ciile ovină şi caprină. 
 

Sănătate publică, sănătatea animalelor şi sănătatea 

plantelor: 

SMR9. Introducerea pe piață a produselor fitosanitare; 

SMR10. Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu 

efect hormonal, tireostatic şi betaagoniste în creşterea 

animalelor; 

SMR11. Principii și cerinţe generale ale legislaţiei pro-

duselor alimentare; 

SMR12. Prevenirea, controlul și eradicarea anumitor 

forme de encefalopatii spongiforme transmisibile (EST). 

Notificarea bolilor: 

SMR13. Măsuri de combatere a febrei aftoase; 

SMR14. Măsuri de combatere a anumitor boli la 

animale: boala veziculoasă a porcului, variola ovină 

şi caprină, pesta porcină africană și pesta porcină 

clasică; 

SMR15. Măsuri de combatere şi de eradicare a 

febrei catarale ovine (boala limbii albastrebluetongue). 

 

IMPORTANT! Fermierii care solicită sprijin pentru 

Măsuri de agromediu trebuie să respecte inclusiv 

Cerințele minime privind utilizarea 

îngrășămintelor și a produselor de 

protecție a plantelor: 

1 - Este permisă utilizarea numai a acelor produse de 

protecție a plantelor care au fost autorizate pentru vân-

zare și numai în conformitate cu instrucțiunile de utiliza-

re. 

2 - Persoanele  care folosesc produsele de protecție a 
plantelor trebuie să fie calificate (să aibă o atestare pro-
fesională). 

3 - Persoanele  care folosesc produsele de protecție a 
plantelor clasificate ca  având “toxicitate ridicată” sau ca 
“toxice” trebuie să fie înregistrate la serviciul special din 
cadrul poliției județene din raza de activitate.  De ase-
menea, trebuie să fie înregistrate la unitatea sanitar-
veterinară sau la inspectoratul județean pentru 
siguranța muncii. 

4 - Folosirea produselor de protecție a plantelor poate fi 
realizată doar pentru scopul în care aceste produse au 
fost omologate  doar conform instrucțiunilor de utilizare. 

5 - Tratamentele cu produse de protecție a plantelor nu 
sunt permise în zonele de protecție a apelor, în zonele 
protejate, în zonele de protecție sanitară, zonele de 
protecție ecologică, precum și în alte zone protejate 
stabilite de autoritățile competente. 

6 - Îngrășămintele naturale aplicate nu pot conține mai 
mult de 170 kg de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de 
teren agricol. 

7 - Fermierii trebuie să respecte perioadele în care apli-
carea fertilizatorilor este interzisă. 

8 - Aplicarea îngrășămintelor pe terenurile cu pante 
abrupte trebuie realizată prin încorporarea 
îngrășămintelor în sol și luarea în considerare a 
condițiilor meteorologice. 

9 - Nici un tip de îngrășământ nu poate fi aplicat pe tere-
nuri acoperite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces 
sau pe terenuri îngețate. 

10 - Nu vor fi folosiți fertilizatori în apropierea resurselor 
de apă în conformitate cu următoarele îndicații: Fertili-
zator solid – nu mai aproape de 6 m de apă. Fertilizator 
lichid – nu mai aproape de 30 m de apă. În apropierea 
stațiilor de captare a apei potabile, nu va fi folosit niciun 
tip de fertilizator la o distanță mai mică de 100 m față de 
stația de captare a apei. 

11 - Fermierii trebuie să se asigure că îngrășămintele 
sunt distribuite uniform. 

12 -  Fermierii trebuie să urmeze un plan de fertilizare. 

13 - Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizați pen-
tru vânzare. 

14 - Operatorii care produc produsele ecologice au obli-
gaţia de a-şi înregistra această activitate la MADR, prin 
compartimentul de specialitate, şi de a se supune con-
trolului unui organism de inspecţie şi certificare aprobat. 

15. - În vederea protejarii speciilor de pasari migra-
toare este interzisă uciderea sau capturarea 

intentionata, indiferent de metoda utilizata. 

Nerespectarea normelor de ecoconditionalitate poa-

te conduce la reducerea parţială sau excluderea de 

la plată a cererii de sprijin, pe unul sau mai mulţi 

ani. 
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 Noutati legislative 

In Monitorul Oficial nr. 100 din 10.02.2014 s-a publicat Hotararea 

nr. 61 din 2014-02-05 pentru modificarea Hotararii Guvernului 

nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru 

achizitionarea de tancuri de racire a laptelui, precum si pentru 

stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia  

Actul normativ de modificare reglementeaza: 

 O noua perioada de depunere de cereri initiale, respectiv 10 

februarie – 15 aprilie 2014; 

 15 mai 2014 , termen limita pentru depunerea documentelor 

justificative; 

 Se introduce un nou document justificativ: factura fiscală de 

achiziţie a tancului/tancurilor de răcire a laptelui, care cu-

prinde costurile prevăzute la art. 7 alin. (1) şi (2), din care să 

reiasă valoarea de achiziţie a acestuia/acestora"; 

 Primăriile unităţilor administrativ-teritoriale organizate la nivel 

de comună înregistrează cererile iniţiale, verifică documentele 

prevăzute la art. 11 şi întocmesc Registrul special de evidenţă 

a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de 

ajutor de minimis, care se transmite la centrele judeţene ale 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data 

de 31 mai 2014, împreună cu copiile cererilor iniţiale şi ale 

documentelor prevăzute la art. 11 alin. (2)."  

 

In Monitorul Oficial nr. 103 din 11.02.2014 s-a publicat Ordinul 

Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 217/ 10 febru-

arie 2014 pentru modificarea OMADR nr. 920/2013 pentru sta-

bilirea modului de implementare, a conditiilor specific, a cri-

teriilor de eligibilitate (….), in sectorul zootehnic, la specia 

bovine.  

 Pentru anul 2013, producătorii agricoli care deţin un efectiv de 

minimum 20 capete de vaci în exploataţie, la data depunerii 

cererii, vor înscrie întreg efectivul de bovine în Registrul ge-

nealogic al rasei deţinut de asociaţia/agenţia acreditată pentru 

înfiinţarea şi menţinerea Registrului genealogic şi în perioada 

cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentului ordin şi 28 

februarie 2014, inclusiv. 

  După înscrierea efectivului de bovine în Registrul genealogic 

al rasei, aşa cum este prevăzut la punctul 1, solicitanţii vor 

depune în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a 

prezentului ordin şi 28 februarie 2014 inclusiv, la centrul lo-

cal/judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricul-

tură, unde au depus cererea de solicitare a primei, o adeve-

rinţă eliberată de asociaţia/agenţia acreditată pentru înfiin-

ţarea şi menţinerea Registrului genealogic, care confirmă în-

scrierea animalelor în Registrul genealogic al rasei. 

 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi 

transmite la MADR, până în data de 30 martie 2014, situaţia 

centralizatoare cu efectivele de bovine şi cantităţile de lapte 

livrate şi/sau vândute,  în vederea stabilirii cuantumului 

primelor pentru anul 2013." 
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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-

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 

Director executiv adjunct          Valentin PRIPOREANU 

Sef Serv. Autorizare CNDP si ajutoare specifice comunita-

re, masuri de piata:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Masuri de Sprijin- IT           Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Coord. Serviciu Economic:                     Simona ROSCA  

 

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  si 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 
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