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

în  lunile septembrie si octombrie 2013 

 

PNDC in sector zootehnic pentru bovine - Noua schema de plata - 

In perioada 17 septembrie - 28 octombrie 2013, APIA primeşte cererile de solicitare a plăţilor na-

ţionale directe complementare în sectorul zootehnic, la specia bovine, astfel: 

schemă decuplată de producţie în sectorul lapte; 

schemă decuplată de producţie în sectorul carne (detalii in paginile 2-3). 

Informare privind controlul pe teren  realizat prin măsurători şi determinări clasice pentru 

schemele de plăţi pe suprafaţă în campania 2013 

Scopul controlului pe teren este acela de a verifica datele declarate de catre fermier in cererea de 

plata, precum si de a verifica  respectarea conditiilor de eligibilitate, pe baza examinarii situatiei 

efective  de pe teren si in consecinta, de a asigura o plata adecvata fondurilor alocate pentru pla-

tile pe suprafata (detalii in paginile 3-6). 

Plati in avans efectuate in cadrul Axei II din PNDR 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A. Gorj) 

informează că, în conformitate cu prevederile art. 9, alin. (2) al 

Regulamentului (CE) nr. 65/2011, Statele Membre pot decide să plătească, 

în cadrul angajamentelor încheiate de beneficiarii măsurilor 

Axei II din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), 

un avans în cuantum de până la 75% din suma cuvenită 

fermierilor care au depus cereri de plată în cadrul Campaniei 

de sprijin pe suprafaţă 2013 (detalii in pagina 6). 

Consultare publica privind rolul agriculturii familiale 

Comisia europeana a lansat spre consultare publica “O 

revizuire a rolului agriculturii familiale—principalele provocari 

si prioritati pentru viitor” (detalii in pagina 6). 

Informatii privind camerele agricole 

Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi asociaţiile pro-

fesionale, cooperativele, sindicatele, patronatele sau orice alte 

forme de asociere ale producătorilor agricoli şi proprietarilor 

de fond forestier conlucrează, prin reprezentanţi, în vederea 

asigurării cadrului adecvat de înfiinţare, organizare şi funcţio-

nare a camerei agricole la nivel judeţean şi naţional, în condiţi-

ile legii (detalii in paginile 7-8). 
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PNDC in sector zootehnic pentru bovine 

- Noua schema de plata - 

 

In perioada 17 septembrie - 28 octombrie 2013, 

APIA primeşte cererile de solicitare a plăţilor naţio-

nale directe complementare în sectorul zootehnic la 

specia bovine, astfel: 

schemă decuplată de producţie în sectorul lapte; 

schemă decuplată de producţie în 

sectorul carne. 

 

Pot beneficia de aceste scheme de plată, 

o singură dată pe an, producătorii agri-

coli, persoane fizice sau juridice, care 

deţin, cresc şi exploatează animale de 

producţie, identificate şi înregistrate în 

sistemul naţional (art.9 alin.(3) din Ordo-

nanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.125/2006).  

Solicitanţii trebuie să depună o cerere de solicitare a 

primei aferentă fiecărei exploataţii cu cod ANSVSA la 

Centrul Judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pen-

tru Agricultură, unde este înregistrată exploataţia înso-

ţită de următoarele documente: 

 copie de pe buletinul de identitate/cartea de identita-

te/codul unic de înregistrare/ certificatul de înregis-

trare; 

 copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care se 

solicită primă/copie de pe documentele care atestă 

ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema decu-

plată de producţie în sectorul carne; 

 copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor în 

sistemul de administrare a cotelor de lapte precum şi 

a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute direct în 

anul de cotă 2012 – 2013, în cazul solicitării primei 

în cadrul schemei decuplate de producţie în sectorul 

lapte. 

 

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin 

reprezentant legal în baza documentelor notariale. 

Prima pentru schema decuplată de producţie în sec-

torul lapte se acordă producãtorilor agricoli care înde-

plinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 exploataţia de bovine să fie înregistratã în Registrul 

naţional al exploataţiilor la data solicitãrii primei; 

 solicitantul să fie înregistrat în sistemul de adminis-

trare a cotei de lapte în anul de cotă 2012 – 2013;  

 solicitantul să fi livrat şi/sau vândut direct o cantita-

te de minim 3 tone lapte în anul de cotă 2012 – 

2013. 

Prima pentru această schemă se acordă pe tona de lapte 

produs şi înregistrat la livrari şi/sau vânzări directe în 

Sistemul de administrare a cotelor de lapte în anul de 

cotă 2012 – 2013. 

 

Prima pentru schema decuplată de producţie în sec-

torul carne se acordă producãtorilor agricoli care 

îndeplineasc cumulativ următoarele condiţii: 

 deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu vâr-

sta de minim 16 luni, la data de referinţă de 31 

ianuarie 2013; 

 exploataţia de bovine este înre-

gistrată în Registrul Naţional al Ex-

ploataţiilor la data de referinţă 

31.01.2013 şi la data solicitării pri-

mei. 

Prima pentru această schemă se acor-

dă pentru un efectiv de minim 3 ca-

pete bovine cu vârsta de minim 16 

luni, la care se poate adăuga şi tineret 

bovin mascul şi/sau femel cu vârsta 

de minimum 7 luni, existent în exploataţie la data de 

referinţă. 

Producătorii agricoli care solicită schemele de plăţi 

menţionate, vor depune la Centrul judeţean al Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, unde au înre-

gistrată exploataţia, odată cu cererea de solicitare a 

primelor sau în termen de 30 de zile calendaristice de 

la data limită de depunere a cererilor, următoarele do-

cumente: 

 adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către 

medicul veterinar cu drept de liberă practică împu-

ternicit, care atestă că bovinele existente în exploa-

taţie la data depunerii cererii sunt cuprinse în Pro-

gramul acţiunilor de supraveghere, prevenire, con-

trol şi eradicare a bolilor la animale, a celor trans-

misibile de la animale la om, protecţia animalelor 

şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare 

a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar 

acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi; 

 adeverinţă prin care se recunoaşte statutul de cres-

cător de bovine al solicitantului, eliberată de către 

o organizaţie a crescătorilor de bovine, legal con-

stituită, cu reprezentativitate naţională sau de către 

o asociaţie a crescătorilor de bovine, legal constitu-

ită, afiliată la o organizaţie a crescătorilor de bovi-

ne cu reprezentativitate naţională. Adeverinţa se 

eliberează gratuit, indiferent dacă solicitantul este 

membru sau nu al organizaţiei / asociaţiei respecti-

ve.  

Centrul Judeţean al APIA verifică administrativ, con-

form procedurii elaborate, în baza naţională de date a 

ANSVSA, îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate pre-

văzute în OMADR nr.920/2013, art.3 alin.(1) lit.a) şi 

art. 4. 
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Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabileşte 

de către MADR, după data de 1 martie 2014, în baza 

situaţiei centralizatoare întocmite de APIA, cu efecti-

vele de bovine şi cantităţile de lapte livrate  şi/sau vân-

dute direct în anul de cotă 2012-2013 eligibile. 

Orice cerere de solicitare a primelor pentru schemele 

de plăţi naţionale directe complementare poate fi retra-

să în scris de către solicitant în orice moment, cu ex-

cepţia cazurilor în care Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură, a notificat deja solicitantul asupra 

unor nereguli identificate în urma verificărilor adminis-

trative efectuate. 

 

În judeţul Gorj, au depus anual cereri de solicitare a 

plăţilor naţionale directe complementare în sectorul 

zootehnic la specia bovine, peste 8.200 fermieri. 

 

Informaţii suplimentare: 

Organizaţiile / asociaţiile crescătorilor de bovine, 

legal constituite, care eliberează adeverinţa prin care 

se recunoaşte statutul de crescător de bovine al solici-

tantului, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

- sunt funcţionale, conform bilanţului contabil anual 

depus pentru anul anterior solicitării primei; 

- sunt organizaţii ale crescătorilor de bovine cu repre-

zentativitate naţională sau sunt afiliate la o organizaţie 

a crescătorilor de bovine organizată la nivel naţional.  

Organizaţiile abilitate să emită aceste adeverinţe 

crescătorilor de bovine, legal constituite, cu reprezenta-

tivitate naţională, depun la Centrul judeţean al Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pe raza căruia 

au înregistrat sediul social, în termen de 3 zile lucrătoa-

re de la publicarea OMADR nr. 920 / 2013 în copie şi 

în original, în vederea verificării conformităţii, urmă-

toarele documente: 

- lista membrilor, din care să reiasă că reprezintă 50% 

+1 din judeţele ţării sau acreditarea pentru înfiinţarea şi 

menţinerea Registrului genealogic al unei rase de bovi-

ne; 

- certificatul de înregistrare fiscală; 

- bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicitării 

primei, depus şi înregistrat la administraţia financiară. 

Asociaţiile afiliate la o organizaţie cu reprezentativi-

tate naţională, abilitată să emită adeverinţe crescă-

torilor de bovine, depun la Centrul judeţean al APIA, 

pe raza căruia au înregistrat sediul social, în termen de 

3 zile lucrătoare de la publicarea OMADR nr.920 / 

2013 în copie şi în original, în vederea verificării con-

formităţii, următoarele documente: 

- adeverinţă eliberată de organizaţia crescătorilor de 

bovine cu reprezentativitate naţională din care să reiasă 

afilierea asociaţiei; 

- certificatul de înregistrare fiscală; 

 bilanţul contabil anual pentru anul anterior solicită-

rii primei, depus şi înregistrat la administraţia fi-

nanciară. 

După expirarea termenului de 3 zile lucrătoare de la 

publicarea OMADR nr. 920 /2013, art.8, alin. (2) şi 

(3), Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

afişează pe site-ul propriu lista cu organizaţiile crescă-

torilor de bovine cu reprezentativitate naţională şi aso-

ciaţiile crescătorilor de bovine legal constituite afiliate 

la o organizaţie a crescătorilor de bovine cu reprezenta-

tivitate naţională, care îndeplinesc condiţiile mai sus 

menţionate. 

 

Informare privind controlul pe teren   

realizat prin măsurători şi determinări clasice pentru 

schemele de plăţi pe suprafaţă în campania 2013 

                         

Scopul controlului pe teren este acela de a verifica 

datele declarate de catre fermier in cererea de plata, 

precum si de a verifica  respectarea conditiilor de eligi-

bilitate, pe baza examinarii situatiei efective  de pe 

teren si in consecinta, de a asigura o plata adecvata 

fondurilor alocate pentru platile pe suprafata. 

 

Obiectivele controlului sunt de a determina: 

 limitele si suprafetele parcelelor agricole, 

 respectarea conditiilor de ecoconditionalitate pe 

suprafata intregii ferme, 

 speciile plantelor cultivate pe parcela agricola de-

clarata in solicitarea de sprijin sau tipul categoriei 

de folosinta a terenului 

 respectarea  cerintelor specifice pachetelor de agro

-mediu, pentru parcela solicitata si care se afla sub 

angajament. 

 

În contextul plăţilor directe pentru terenul agricol, 

controlul pe teren presupune inspectarea fermelor 

selectate pentru control şi realizarea următoarelor 

acţiuni:  

 verificarea tipullui culturii/culturilor de pe o anu-

mită parcelă agricolă inclusă în solicitarea de plăţi 

directe; 

 identificarea limitelor culturii sau limitele terenului 

agricol şi măsoară suprafeţele eligibile ale parcele-

lor agricole; 

 verificarea dacă parcela este utilizată în scopuri 

agricole; 

 Verificarea respectarii conditiilor de 

ecocondiţionalitate  şi evaluează condiţiile de înfiin-

ţare a culturilor; 

 masurarea suprafeţelor ce nu sunt eligibile SAPS în 

cadrul parcelei agricole; 

 verificarea respectarii cerinţelor  specifice pachetelor 

de agromediu; 

 realizarea obligatoriu a unei schiţe pentru fiecare 

parcelă  măsurată ; 
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 executarea de fotografii digitale pentru a documen-

ta realizarea controlului; 

 completarea unui Raport de control pe suport de 

hârtie. 

 

 In anul 2013, au fost selectati pentru control un 

numar de 2009 fermieri,  din care 213 fermieri au 

fost selectati pentru control prin masuratori clasice 

si 1796  fermieri pentru control prin teledetectie. 

 

Din cei 1.796 fermieri selectati pentru control prin tele-

detectie,  380 fermieri au fost selectati pentru control  

privind respectarea cerintelor  de ecoconditionalitate 

( respectare GAEC  si respectarea cerintelor statutare 

de management –SMR, ). 

La  cei 213 fermieri controlati prin masuratori  cla-

sice,  au fost constatate urmatoarele  neconformitati; 

 localizarea parcelei agricole in alt bloc fizic decat 

cel declarat , cod PA3 

 localizarea parcelei agricole este diferita de cea 

indicate in solicitarea de sprijin , dar se afla in cad-

rul blocului fizic declarat , cod  PA4 

 suprafata confirmata a parcelei este mai mica de 

0.3 ha sau 0.10 ha, cod PA2 

 cultura declarata nu a faost gasita, iar cultura pre-

zenta pe teren face parte din alt grup de plata , cod 

PA7, 

 suprafata declarata a parcelei este mai mare decat 

suprafata confirmata , cod PA11 

 suprafata agricola totala a exploatatiei care a fost 

gasita este mai mica decat suprafata minima ad-

misibila (1 ha), cod EA5. 

 

Ecocondiţionalitatea cuprinde trei arii: bunele 

condiţii agricole şi de mediu (GAEC), cerinţele legale 

în materie de gestionare (SMR) şi cerinţele minime 

privind utilizarea îngrăşămintelor şi a produselor fito-

sanitare. 

 Potrivit art. 6 (1) al Regulamentului CE nr. 

73/2009, „Statele membre se asigură că toate terenurile 

agricole, în special cele care nu mai sunt exploatate în 

scopul producţiei, sunt menţinute în bune condiţii agri-

cole şi de mediu. Statele membre definesc, la nivel na-

ţional sau regional, cerinţele minime pentru bunele 

condiţii agricole şi de mediu (GAEC), în baza cadru-

lui stabilit în Anexa III, ţinând seama de caracteristicile 

zonelor în cauză, în special de condiţiile pedologice şi 

climatice, de tipurile de exploataţii existente, de gradul 

de utilizare a terenurilor în cauză, de rotaţia culturilor, 

de practicile agricole şi de structura exploataţiilor”.  

 

Cerinţele legale în materie de gestionare 
(SMR), cuprinse în Anexa II din Regulamentul CE 

73/2009, potrivit art. 5 (1) al aceluiaşi regulament, sunt 

transpuse în legislaţia naţională prin Ordinul MADR/
MMP/ANSVSA nr. 187/2155/42 din 2011 pentru apro-

barea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) 
privind mediul şi identificarea şi înregistrarea anima-

lelor, în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pen-

tru agricultori în România;  

Cerinţele minime privind utilizarea îngrăşă-

mintelor şi a produselor fitosanitare ce trebuie res-

pectate de fermierii care solicită plăţi de agromediu, 

conform prevederilor art. 19, alin.1 din Regulamentul 

(CE) nr. 65/2011 şi ale art. 39, alin.3 din Regulamentul 

(CE) nr. 1698/2005, au fost stabilite prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, versiunea 

consolidată decembrie 2012. 

Identificarea respectării sau nerespectării cerinţe-

lor de ecocondiţionalitate (conformitate încrucişată) se 

realizează prin acţiunile de control desfăşurate de 

APIA si ANSVSA (control administrativ, control pe 

teren). 

Reducerea sau excluderea de la plată are loc 

atunci când agricultorul nu a respectat cerinţele legale 

în materie de gestionare şi bunele condiţii agricole şi 

de mediu, respectiv cerinţele minime pentru utilizarea 

îngraşămintelor şi pesticidelor, potrivit prevederilor 

articolului 23 din Regulamentul nr. 73/2009 şi ale arti-

colului 18, alin (1), pct. a) din Regulamentul nr. 

65/2011. 

 

Conform art. 72 din Regulamentul nr. 1122 din 
2009, dacă un caz de neconformitate constatat se dato-

rează unei acţiuni deliberate a agricultorului, reduce-

rea care trebuie aplicată asupra cuantumului total 
prevăzut la articolul 70 alineatul (8) se stabileşte, în 

general, la un procent de 20 % din cuantumul total 
respectiv.  

Cu toate acestea, pe baza rezultatelor evaluării 

prezentate de autoritatea de control competentă în par-
tea de evaluare a raportului de control, în conformitate 

cu articolul 54 alineatul (1) litera (c), Agenţia de plăţi 

poate decide să reducă procentul în cauză până la ma-
xim 15 % sau, după caz, să îl mărească până la 100 % 

din cuantumul total respectiv. 
 

Valoarea totală a reducerilor şi a excluderilor pen-

tru un an calendaristic nu trebuie să depăşească suma 

totală cuvenită agricultorului în cadrul măsurilor de 

sprijin. 

Unul din factorii care determină nivelul sancţiuni-

lor pentru amploarea, gravitatea şi persistenţa efectului 

nerespectării condiţiilor de ecocondiţionalitate este 

gradul de afectare a suprafeţei la nivelul fermei.  

La stabilirea nivelului sancţiunilor s-au avut în 

vedere patru intervale procentuale privind raportul din-

tre suprafaţa afectată şi totalul suprafeţei existente în 

exploataţie, valabil pentru categoria de folosinţă în care 

s-a constatat neconformitatea şi anume: 

 mai mică de 3% ; 

 între [3% - 30)% ; 

 între [30% - 50)% ; 

 mai mare de 50%. 

Ordinul MADR/MMP nr. 30/147 din 2010 pri-

vind GAEC în România, cu modificările şi completări-

le ulterioare, defineşte următoarele standarde GAEC 

ce trebuie respectate de fermieri în anul 2013: 
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I. Standarde pentru 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 efectuează 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 materie organică în sol  
GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi 

amplasament mai mult de 2 ani consecutivi.  

GAEC 5. Nu este permisă  arderea miriştilor şi 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. Întreţinerea pajiştilor permanente prin 

asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha 

şi/sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate 

în  registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile 

permanente, completat la zi, conform modelului 

aprobat de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură. 

GAEC 8. Nu este permisă  arderea vegetaţiei pa-

jiştilor permanente. 

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor soli-

tari şi/sau a grupurilor de arbori de pe terenurile agrico-

le. 

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite 

pe terenurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu 

sunt folosite în scopul producţiei. 

IV. Standarde pentru protejarea şi gestionarea 

apelor 

GAEC 11. Respectarea normelor legale privind 

utilizarea apei pentru irigaţii în agricultură. 

GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrăşămin-

telor de orice fel pe suprafeţele de teren care se consti-

tuie în fâşii de protecţie în vecinătatea apelor de supra-

faţă, a căror lăţime minimă este de 1 m pe terenurile 

situate în blocurile fizice cu panta medie de până la 

12% şi de 3 m pe terenurile situate în blocurile fizice 

cu panta medie mai mare de 12%”. 

 

CERINTELE  LEGALE  IN  MATERIE DE 

GESTIONARE (SMR) 

 

Potrivit prevederilor art. 5 şi Anexei II la Regula-

mentul CE nr. 73/2009, cerinţele legale în materie de 

gestionare reprezintă un element al conformităţii încru-

cişate pentru următoarele domenii: 

(a) sănătate publică, sănătatea animalelor şi a plante-

lor,  

(b) mediu,  

(c) bunăstarea animalelor.  

 

Incepând cu 1 ianuarie 2012, în Romania s-au 

implementat următoarele cerinţe legale în materie de ges-

tionare: 

Mediu: 

SMR 1 - Conservarea păsărilor sălbatice  

SMR 2 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării 

cu substanţe periculoase 

SMR 3- Protecţia mediului, în special a solului, atunci 

când se utilizează nămoluri de epurare în 

agricultură 

SMR 4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 

proveniţi din surse agricole 

SMR 5 - Conservarea habitatelor naturale şi  a 

speciilor de faună şi floră sălbatică 

 

Identificarea şi înregistrarea animalelor:  

SMR 6 - Identificarea şi înregistrarea porcinelor 

SMR 7 - Identificarea şi înregistrarea bovinelor 

SMR 8 - Identificarea şi înregistrarea animalelor din 

speciile ovină şi caprină 

 

Cerinţele legale in materie de gestionare se vor 

controla pe teren prin control clasic. Ele nu sunt 

remediabile drept urmare nu vor avea un prag de 

neconformitate minora (sub 3%). 

 

Referitor la cei 380 fermieri selectati pentru 

controlul privind respectarea cerintelor specifice de 

ecoconditionalitate, au fost verificati in teren 346 

fermieri constatandu-se urmatoarele neconformitati: 

  localizarea parcelei agricole in alt bloc fizic decat 

cel declarat , cod PA3; 

 localizarea parcelei agricole este diferita de cea 

indicate in solicitarea de sprijin , dar se afla in cad-

rul blocului fizic declarat , cod  PA4; 

 suprafata confirmata a parcelei este mai mica de 

0.3 ha sau 0.10 ha, cod PA2; 

 cultura declarata nu a faost gasita, iar cultura pre-

zenta pe teren face parte din alt grup de plata , cod 

PA7; 

 suprafata declarata a parcelei este mai mare decat 

suprafata confirmata , cod PA11; 

 suprafata agricola totala a exploatatiei care a fost 

gasita este mai mica decat suprafata minima ad-

misibila (1 ha), cod EA5. 

 

Pentru neconformitatile constatate in urma 

verificarilor efectuate,  fermierilor li se aplica 

sanctiuni de nivel 1 si 2, adica sub 3%, respectiv intre 

3 si 30% din totalul suprafetei existente in exploatatie, 

precum si excluderea de la plata in cazul codului de 

neconformitate  EA5. 
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Plati  in avans efectuate in cadrul Axei II din 

PNDR 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 

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

informează că, în conformitate cu prevederile art. 9, 

alin. (2) al Regulamentului (CE) nr. 65/2011, Statele 

Membre pot decide să plătească, în cadrul 

angajamentelor încheiate de beneficiarii măsurilor 

Axei II din Programul Naţional de Dezvoltare 

Rurală (PNDR), un avans în cuantum de până la 

75% din suma cuvenită fermierilor care au depus 

cereri de plată în cadrul Campaniei de sprijin pe 

suprafaţă 2013. 

În acest context, Ministerul Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale (MADR) împreună cu APIA au 

decis ca, începând cu data de 09 septembrie 2013, 

să efectueze plata în avans pentru beneficiarii 

măsurilor de dezvoltare rurală: 211 „Plăţi pentru 

zona montană defavorizată”, 212 „Plaţi pentru zone 

defavorizate – altele decât cele montane” şi 214 

”Plăţi pentru agromediu”,  din Axa II -  Campania 

2013. 

Acordarea plăţilor în avans este justificată de 

necesitatea pregătirii unor măsuri administrative care 

să asigure efectuarea plăţilor către toţi solicitanţii, 

până la finalul implementării PNDR 2007 – 2013, 

dar şi pentru a veni în sprijinul fermierilor în vederea 

acoperirii cheltuielor necesare pentru înfiinţarea 

culturilor de toamnă şi pentru a încuraja respectarea 

bunelor practici agricole şi de mediu. 

 

În judeţul Gorj, de măsurile înteprinse  în acord cu 

reglementările comunitare menţionate, vor beneficia 

7.997 fermieri dintre care ;  

 5.834 fermieri care au solicitat plăţi pentru 

zona montană defavorizată (ZDS); 

 1.626 fermieri care au solicitat plaţi pentru 

zone defavorizate – altele decât cele 

montane”(ZSD); 

 4.983 fermieri care au solicitat ”Plăţi pentru 

agromediu” (AM). 

 

Suprafaţă totală aferenta schemelor de plăţi din 

AXA II,  în campania 2013, este de 39.944,75 ha. 

Personalul de specialitate din cadrul Centrului 

judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură, efectuează în această perioadă 

etapele procedurale privind autorizarea la plată a 

fermierilor după cum urmează: 

  justificarea eventualelor erori şi neconformităţi 

ale cererilor de plată; 

 al doilea control administrativ al cererilor de 

plată (D1); 

 eşantionarea şi efectuarea supracontrolului 

administrativ (A1); 

 generarea tranşelor de plată şi transferul în 

contabilitate a listelor de plată. 

 

Plăţile în avans din axa II aferentă Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală  (PNDR), în judeţul 

Gorj, se vor efectua în intervalul 09  - 30 septembrie 
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Consultare publica privind rolul agriculturii familiale 



Informatii privind camerele agricole 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 283/2010, 

republicată și actualizată, privind camerele pentru 

agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvi-

cultură şi dezvoltare rurală, camerele agricole sunt 

organizaţii neguvernamentale deschise, apolitice, 

fără scop patrimonial, cu personalitate juridică, cu 

statut de utilitate publică, create în scopul: 

* promovării intereselor fermierilor, persoane fizice/

juridice din agricultură, cu toate ramurile ei, in-

dustrie alimentară, silvicultură, piscicultură, tu-

rism rural şi agroturism, denumite în continuare 

domenii ale agriculturii şi conexe, în funcţie de 

competenţele acestora; 

* promovării în rândul fermierilor a politicii agrico-

le comune, a programelor naţionale de dezvoltare 

rurală, a strategiei şi politicilor României de sus-

ţinere financiară a agriculturii, a cercetării fun-

damentale şi aplicate; 

* intensificării absorbţiei fondurilor europene în 

agricultură, industrie alimentară, silvicultură, 

pescuit şi acvacultură; 

* formării profesionale şi consultanţei, care se acor-

dă fermierilor persoane fizice şi/sau juridice din 

domenii ale agriculturii şi conexe. 

Autorităţile publice centrale şi locale, precum şi aso-

ciaţiile profesionale, cooperativele, sindicatele, pa-

tronatele sau orice alte forme de asociere ale produ-

cătorilor agricoli şi proprietarilor de fond forestier 

conlucrează, prin reprezentanţi, în vederea asigurării 

cadrului adecvat de înfiinţare, organizare şi funcţio-

nare a camerei agricole la nivel judeţean şi naţional, 

în condiţiile legii. 

Camerele agricole se constituie în urma alegerilor 

organizate la nivelul fiecărui judeţ şi vor fi structu-

rate astfel: 

    a) camere agricole judeţene la nivel judeţean, 

formate din colegiu judeţean şi birou permanent; 

    b) Camera Agricolă Naţională la nivel naţional, 

coordonatoare a activităţii camerelor agricole judeţe-

ne, formată din Colegiul Naţional, Prezidiu şi Birou 

permanent. 

Statutul de utilitate publică,  se va acorda prin 

emiterea  unui nou act normativ, dupa obtinerea per-

sonalitatii juridice. 

Comitetul Județean de Inițiativa se constituie 

prin ordin al prefectului si este format din 11 

membri: un reprezentant desemnat de MADR; un 

reprezentant desemnat de Inspectoratul teritorial sil-

vic; un reprezentant al Prefecturii; 7 reprezentanți ai 

formelor asociative din agricultura; un reprezentant 

al Asociației Comunelor din Romania. În situația în 

care se înregistrează mai mult de 7 nominalizări din 

partea formelor asociative, desemnarea membrilor se 

face prin tragere la sorţi, de către o comisie numită 

de prefect. Organele de conducere ale Camerei Agri-

cole Județene, constituite în urma alegerilor, sunt: 

colegiul județean si biroul permanent al colegiului 

județean. 

Comitetele județene de inițiativă vor organiza 

primele alegeri pentru constituirea Camerelor 

Agricole în maxim 90 de zile de la intrarea în vi-

goare a OUG 58/2013 care modifica Legea 

283/2010. Secțiile de votare se vor organiza la nive-

lul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale. Fiecare 

secție de votare are arondat un număr de electori, 

care va fi stabilit la nivelul fiecărui judeţ de către 

comitetul județean de inițiativă, în baza listelor cu 

membrii Camerelor Agricole Județene (în legea ve-

che era pe baza listelor APIA, a ocoalelor silvice şi a 

Agenției Naţionale de Pescuit si Acvacultura). În 

termen de 10 zile de la data numirii, Comitetul jude-

ţean de iniţiativă delimitează circumscripţiile electo-

rale pentru alegerea colegiilor judeţene ale camerelor 

agricole, iar în termen de 20 de zile de la data deli-

mitării circumscripţiilor electorale desemnează 

membrii comisiilor electorale de circumscripţie şi ai 

birourilor electorale de secţie. 

 

Membrii camerelor agricole judeţene pot fi: 

Membri individuali: fermieri, persoane fizice sau 

juridice care desfăşoară activităţi în agricultură, 

industrie alimentară, piscicultură, silvicultură, 

indiferent de domeniul de activitate, cu domici-

liul/sediul în judeţul respectiv. 

Membri colectivi: asociaţiile profesionale din do-

meniul agricol, forestier şi conexe înregistrate 

la nivel judeţean, precum şi grupuri de producă-

tori legal constituite; patronate din domeniul 

agricol, forestier şi conexe reprezentate în teri-

toriu; sindicate din domeniul agricol, forestier 

şi conexe reprezentate în teritoriu; cooperative 

agricole; ocoalele silvice care administrează/

asigură servicii silvice pentru fondul forestier, 

altul decât proprietatea publică a statului; cole-

giul medicilor veterinari; instituţii de învăţă-

mâ n t  ş i / s a u  c e r c e t a r e  a g r i c o l ă .  
 

Colegiul judeţean al camerelor agricole judeţene 
este forumul decizional alcătuit din 25 de membri, 

în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1), cu 

următoarea reprezentare: - 8 locuri pentru 

reprezentanții asociaţiilor profesionale (anterior erau 

10); - 2 locuri pentru patronate; - 2 locuri pentru sin-

dicate; - 2 locuri pentru cooperative; - 1 loc pentru 

reprezentanții proprietarilor de păduri si ai compose-

soratelor; - 1 loc pentru reprezentanții stațiunilor de 

cercetări sau invatamant agricol;- 4 locuri pentru 

reprezentanții aleși ai fermierilor ( anterior erau 3);  
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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 

Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 

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

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

-continuare din pagina 7- 
 

(- 4 locuri pentru reprezentanții aleși ai fermierilor cu vârsta pa-

na la 35 de ani (anterior erau 3); - 1 loc pentru medicii veterinari. 

 

Mandatul persoanelor alese in Camerele agricole este de 4 

ani, cu excepția mandatului primelor organe de conducere, a 

cărui durata este de un an. 

 

La nivelul județului Gorj, la data de 13.08.2013, s-a constituit 

COMITETUL JUDETEAN DE INITIATIVA pentru 

infiintarea ,,Camerei pentru agricultură, industrie alimentară, 

piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală Gorj”. 

 

Pentru a dobândi calitatea de membru al camerei agricole 

județene, persoanele interesate trebuie să solicite acest lucru în 

scris, până în data de 20.09.2013, în baza unei cereri formulate 

către comitetul județean de inițiativă.  

 

Alegerea membrilor colegiului judetean al camerei agricole va 

avea loc duminica 10.11.2013 

 

Cu sprijinul autorităților locale, cererile se depun la sediul fie-

cărei primării din județ sau la centrele locale APIA (Târgu-

Jiu, Motru, Târgu-Cărbuneşti, Novaci, Turceni şi Hurezani) și 

vor fi transmise la registratura Instituției Prefectului – Județul 

Gorj (camera 120) însoțite de un tabel centralizator . 
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Activități pentru octombrie  2013 

 

 Depunerea cererilor de plata din bugetul national 

(CNDP) in sector animalier (bovine), conform OMADR nr. 

920/2013;  

  Finalizarea  controalelor administrative si la fata 

locului pentru cererile de ajutor specific comunitar  pentru 

bovine din zona defavorizata, conform HG 796/2012, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

 Clarificarea neconformitatilor ca urmare a controlu-

lui pe teren prin teledetectie, prin actiuni de tip follow-up; 

 Autorizarea cererilor de plata - campania 2013 si 

efectuarea platilor SAPS, in avans, incepand cu 16 octombrie 

2013; 

   Inspectarea cantitatilor de produse alimentare 

livrate  de operatorii economici, in cadrul PEAD 2013. 
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