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

în  lunile octombrie și noiembrie 2013 

 

Ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate  - schema 

de plată nouă 

În perioada 14 octombrie – 15 noiembrie 2013, se depun cererile de plată aferente anului 2013, în cadrul 

“Schemei de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavoriza-

te”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), potrivit H.G. 786/2013 (detalii in pagina 2). 

 

Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură, în sectorul vegetal, zootehnic şi de îmbunătăţiri fun-

ciare  - Noua schemă de plată 

Până cel tarziu 13 decembrie 2013, se pot depune la APIA cereri de acord prealabil pentru finanţare în vederea 

obținerii ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură, în sectorul vegetal, zootehnic şi de îmbună-

tăţiri funciare, reglementat de  H.G. nr. 763/09.10.2013, cu finanțare de la bugetul național prin MADR (detalii 

in paginia 3). 

 

Reamintim termenele limită pentru a solicita: 

 PNDC în sector zootehnic pentru bovine - 28.10.2013; 

 Ajutorul specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecolo-

gică - 29 .11. 2013 (detalii in paginile 3-5). 

 

Efectuare plăți în avans—SAPS  2013 

Începând cu data de 17 octombrie 2013, APIA va efectua plata în avans 

pentru beneficiarii Schemei de plata unică pe suprafaţă (SAPS) în 

campania 2013, în cuantum de 61 euro/ha (detalii in pagina 5). 

 

Informare privind principalele activități derulate de APIA Gorj în luna 

octombrie 2013  (detalii in pagina 6). 

 

Noutăți legislative  

În ședința de guvern din data de 9 octombrie 2013, au fost aprobate acte 

normative care stabilesc cuantumul plăților directe și complementare, 

care urmează a se acorda atât în sector vegetal, cât și zootehnic, în cad-

rul schemlor de plată derulate prin APIA (detalii in pagina 7). 
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  NOU!  Schema de ajutor specific acordat produ-

cătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din 

zonele defavorizate  

 

In perioada 14 octombrie – 15 

noiembrie 2013, se depun cereri-

le de plată aferente anului 2013 în 

cadrul “Schemei de ajutor speci-

fic acordat producătorilor de lap-

te şi de carne de ovine/caprine 

din zonele defavorizate”, finanţa-

tă din Fondul European de Garan-

tare Agricolă (FEGA), potrivit 

H.G. 786/2013. 

Beneficiari: producătorii agricoli constituiţi potrivit pre-

vederilor O.U.G. 44/2008 privind desfăşurarea activităţi-

lor economice de către persoanele fizice autorizate, între-

prinderi familiare, întreprinderi individuale, persoane fizi-

ce, persoane juridice, crescători de ovine/caprine denumiţi 

beneficiari. 

Condiţii de acordare generale: 

 exploataţiile sunt localizate în zonele defavorizate din 

România, identificate în Anexa 4A la Programul Naţio-

nal de Dezvoltare Rurală PNDR 2007 – 2013; 

 ovinele/caprinele din exploataţiile pentru care benefici-

arul solicită ajutor specific sunt identificate şi înregis-

trate în Registrul Naţional al Exploataţiilor – RNE; 

 solicitanţii deţin registrul individual al exploataţiei, 

completat şi actualizat în conformitate cu prevederile 

Regulamentului (UE) nr.1760/2000; 

 ovinele/caprinele din exploataţie sunt cuprinse în Pro-

gramul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi 

eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la 

animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediu-

lui, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, 

ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efec-

tuate la zi. 

Condiţiile de acordare specifice: 

 beneficiarii solicită ajutor specific comunitar pentru 

un efectiv cuprins între 50 – 300 capete, femele din speci-

ile ovine/caprine, inclusiv, care au vârsta de minim un an 

la data de 31 august a anului de solicitare; 

 femelele de ovine/caprine pentru care se solicită aju-

tor specific trebuie să fie menţiune în exploataţie pe o 

perioadă de retenţie de 100 zile de la termenul limită de 

depunere a cererilor la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei, 

situată în zonă defavorizată; 

 beneficiarii respectă standardele de eco-

condiţionalitate aplicabile terenurilor agricole aparţinând 

fermei şi activităţilor agricole desfăşurate în fermă. 

Documente generale şi specifice : 

 copie a certificatului de înregistrare de la Oficiul regis-

trului şi comerţului/a certificatului de înregistrare fis-

cală/carte de identitate, după caz; 

 copie după dovada înregistrării  în Regis-

trul Unic de Identificare (RUI) al APIA (va 

fi eliberată de către angajaţii APIA odată cu 

cererea pretipărită); 

 copie de pe prima şi ultima pagină ale 

registrului individual al exploataţiei, comple-

tat şi actualizat până la depunerea cererii; 

 copia formularului de identificare F1 pen-

tru animalele solicitate în cerere şi/sau documente de 

provenienţă, respectiv formular de mişcare F2/factură, 

alte documente, după caz; 

 adeverinţa emisă prin proceduri SNIIA de către medi-

cul veterinar de libera practică împuternicit, care atestă 

ca bovinele deţinute în exploataţie sunt cuprinse  în 

Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, con-

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

bile de la animale la om, protecţia animalelor şi pro-

tecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovine-

lor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar acţiunile prevă-

zute sunt efectuate la zi; 

 copie document coordonate bancare. 

Beneficiarul va prezenta și documentele în original, în 

vederea conformităţii cu originalul, de către persoana de-

semnată din cadrul Centrului judeţean APIA Gorj. 

Cererea de ajutor poate fi retrasă total, în scris, în orice 

moment până la emiterea deciziei de plată, mai puţin în 

situaţia în care beneficiarul a fost informat cu privire la 

neconformităţi constatate în cererea sa de plată sau a fost 

înştiinţat cu privire la intenţia APIA Gorj de a efectua un 

control la faţă locului. 

APIA Gorj efectuează controale administrative pentru 

toate cererile depuse şi un control la faţa locului până la 

termenul limită al perioadei de retenţie, la minim 10% din 

totalul beneficiarilor care au depus cerere de ajutor pentru 

un efectiv de minim 5% din numărul de animale solicita-

te, precum şi un supracontrol la faţa locului la minim 1% 

din totalul beneficiarilor.  

Cuantumul ajutorului specific se calculează anual de 

către APIA, în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pen-

tru un euro, stabilit de Banca Central Europeană in data 

de 30 septembrie, prin raportarea plafonului alocat anual 

la efectivul de capete eligibile, fără a depăşi 6.5 euro/cap. 

Plăţile se efectuează după finalizarea controalelor şi 

supracontroalelor în sistem administrativ şi la faţă locului, 

până la data de 30 iunie ale anului următor. 

Page 2 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.7,  August  2013  Page 2 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.9,  Octombrie  2013 



NOU! Ajutorul de stat pentru motorină 

utilizată în agricultură, în sectorul vegetal, zo-

otehnic şi de îmbunătăţiri funciare  

 

Ajutorul de stat este reglementat de H.G. 

nr. 763/09.10.2013 și se acordă sub for-

mă de rambursare a diferenţei dintre acci-

za standard pentru anul 2013, de 330,395 

euro/1000 litri, până la  acciza redusă  de 

21 euro/1000 litri, respectiv 1,399 lei/

litru motorină. 

Beneficiarii acestui de ajutor de stat sunt prevăzuţi 

la art. 3 lit. a) - d) din Ordonanţa Guvernului nr. 

14/2010, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare. 

Aceștia trebuie să  depună la APIA o cerere de 

acord prealabil pentru finanţare, iar aceasta con-

firmă în scris, sub rezerva verificărilor ulterioare, 

acordul pentru solicitarea finanţării. 

Termene depunere cerere acord:   

 pentru 2013, nu mai târziu de 13.12. 2013,  

 pentru 2014, în perioada 1 - 31.12. 2013. 

 

Cererea privind acordul prealabil va conţine   

următoarele: 

a) informaţii cu privire la suprafeţele de teren, inclu-

siv pe structura de culturi şi/sau efectivele de ani-

male/păsări/albine/viermi de mătase, pe care le ex-

ploatează solicitantul şi/sau lucrările de îmbunătăţiri 

funciare, pe care acesta le execută pe perioada de 

aplicare a schemei de ajutor de stat; 

b) în cazul solicitanţilor persoane fizice, un angaja-

ment care va preciza că, în termen de 60 de zile lu-

crătoare de la data primirii notificării privind acordul 

prealabil pentru finanţare, aceştia vor prezenta certi-

ficatul de înregistrare la oficiul registrului comerţu-

lui care atestă calitatea de persoane fizice autorizate 

sau întreprinderi individuale, conform Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăş-

urarea activităţilor economice de către persoanele 

fizice autorizate, întreprinderile individuale şi între-

prinderile familiale, cu modificările şi completările 

ulterioare; în caz de neprezentare în termen a certifi-

catului de înregistrare, solicitantul este exclus de la 

schema de finanţare. 

  Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare 

se emite de către Centrul judeţen Gorj al APIA, în 

termen de 20 zile lucrătoare de la data depunerii  

cererii de acord prealabil pentru finanţare prin ram-

bursare. 

Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se 

efectuează trimestrial, pentru trimestrul anterior, în 

anul 2014, în baza unor cereri de plată adresate 

APIA. 

Cererile de plată se depun până la fi-

nele lunii următoare trimestrului pentru 

care se solicită rambursarea, însoţite de 

o situaţie centralizatoare privind cantită-

ţile de motorină achiziţionate aferente 

trimestrului respectiv, precum şi de 

documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe 

numele beneficiarilor. 

Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor pre-

văzute prin prezenta schemă, precum şi a oricăror 

obligaţii asumate în vederea obţinerii finanţării de-

termină aplicarea de către MADR a măsurilor nece-

sare în vederea recuperării ajutoarelor de stat, 

potrivit prevederilor art. 13 - 17 din Ordonanţa Gu-

vernului nr. 14/2010, aprobată cu modificări şi com-

pletări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulte-

rioare. 

Se consideră ajutor necuvenit sumele încasate în 

temeiul prezentei hotărâri şi utilizate pentru alte 

scopuri decât cele pentru care au fost solicitate, 

sumele încasate prin înscrierea sau atestarea de către 

beneficiari a unor date ori situaţii nereale pe docu-

mentele de decontare aferente ajutorului prevăzut în 

prezenta hotărâre sau cu încălcarea în orice mod a 

prevederilor prezentei hotărâri. 

In cursul anului 2012, la APIA GORJ, au fost de-

puse un număr de 136 cereri reprezentând 54 persoa-

ne fizice autorizate, întreprinderi familiare, întreprin-

deri individuale sau societăți comerciale şi a fost 

autorizată la plată suma totală de 215.416 lei. 

 

VĂ REAMINTIM ... 

 

** 28.10.2013, termen limită pentru depunere  

cereri PNDC în sector zootehnic pentru bovine 

 

În 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. 

Documente: 

 copie de pe buletinul de identitate/cartea de iden-

titate/codul unic de înregistrare/ certificatul de 
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înregistrare; 

 copie de pe paşaportul fiecărui animal pentru care 

se solicită primă/copie de pe documentele care 

atestă ieşirile din efectiv, după caz, pentru schema 

decuplată de producţie în sectorul carne; 

 copie de pe dovada de înregistrare a beneficiarilor 

în sistemul de administrare a cotelor de lapte pre-

cum şi a cantităţilor de lapte livrate şi/sau vândute 

direct în anul de cotă 2012 – 2013, în cazul solici-

tării primei în cadrul schemei decuplate de pro-

ducţie în sectorul lapte. 

Depunerea cererilor se poate face individual sau prin 

reprezentant legal în baza documentelor notariale. 

Prima pentru schema decuplată de producţie în 

sectorul lapte se acordă producătorilor agricoli care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 exploataţia de bovine să fie înregistrată în Regis-

trul naţional al exploataţiilor la data solicitării 

primei; 

 solicitantul să fie înregis-

trat în sistemul de admi-

nistrare a cotei de lapte în 

anul de cotă 2012 – 2013;  

 solicitantul să fi livrat şi/

sau vândut direct o canti-

tate 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 livrări 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 

sectorul carne se acordă producătorilor agricoli care 

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

 deţin un efectiv minim de 3 capete bovine cu 

vârsta de minim 16 luni, la data de referinţă de 

31 ianuarie 2013; 

 exploataţia de bovine este înregistrată în Regis-

trul Naţional al Exploataţiilor la data de referin-

ţă 31.01.2013 şi la data solicitării primei. 

Prima pentru această schemă se acordă pentru un 

efectiv de minim 3 capete bovine cu vârsta de minim 

16 luni, la care se poate adăuga şi tineret bovin mas-

cul şi/sau femel cu vârsta de minimum 7 luni, exis-

tent în exploataţie la data de referinţă. 

Documente: 

 adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către 

medicul veterinar cu drept de liberă practică îm-

puternicit, care atestă că bovinele existente în 

exploataţie la data depunerii cererii sunt cuprin-

se în Programul acţiunilor de supraveghere, pre-

venire, 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 

caprinelor, iar acţiunile prevăzute sunt efectuate 

la zi; 

 adeverinţă prin care se recunoaşte statutul de 

crescător de bovine al solicitantului, eliberată de 

către o organizaţie a crescătorilor de bovine, le-

gal constituită, cu reprezentativitate naţională 

sau de către o asociaţie a crescătorilor de bovine, 

legal constituită, afiliată la o organizaţie a cres-

cătorilor de bovine cu reprezentativitate naţiona-

lă. Adeverinţa se eliberează gratuit, indiferent 

dacă solicitantul este membru sau nu al organi-

zaţiei / asociaţiei respective.  

 

Cuantumul primelor pentru anul 2013 se stabi-

leşte de către MADR, după data de 1 martie 

2014, în baza situaţiei centralizatoare întocmite de 

APIA, cu efectivele de bovine şi cantităţile de lapte 

livrate  şi/sau vândute direct în anul de cotă 2012-

2013 eligibile. 

 
 

** 29.11.2013, termen limită depunere cereri pen-

tru agricultura ecologică 

H.G. nr. 785/09.10.2013 de modificare a H.G. 

759/2010 a reglementat prelungirea termenului 

de depunere a cererilor de solicitare a ajutorului 

specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii pro-

duselor agricole în sectorul de agricultură ecologi-

că până la data de  29 noiembrie 2013, inclusiv. 

Astfel, beneficiarii solicită  organismelor de inspec-

ţie şi certificare eliberarea, până la data de 15 noiem-

brie 2013, a documentelor justificative denumite 

certificate de conformitate/master certificate sau cer-

tificate de confirmare a conversiei. 

Ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile din 

producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregis-

trate în sistemul de agricultură ecologică şi care se 

află în perioada de trecere de la agricultura con-

venţională la agricultura ecologică, numită con-

versie. 
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Beneficiarii ajutorului specific trebuie sa înde-

plinească cumulativ următoarele condiţii: 

 

 sunt înregistraţi  în fiecare an pentru care solicită 

ajutorul specific,  în sistemul de agricultură eco-

logică, la M.A.D.R. prin Direcţiile Agricole de 

Dezvoltare Rurală judeţene; 

 deţin un contract încheiat cu un organism de in-

specţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniu-

nii Europene /aprobat de către MADR; 

 deţin un document justificativ/certificat de con-

formitate/master certificat/certificat de confirmare 

a conversiei, în care se menţionează statutul ex-

ploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cul-

tura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de 

familii de albine, emis de organismul de inspecţie 

şi certificare cu care a încheiat contractul; 

 se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe 

o perioadă de 5 ani; 

 în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, su-

prafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel 

puţin 0,30 ha, ocupată cu culturi anuale, culturi 

perene sau păşuni şi fâneţe permanente; 

 să respecte normele de ecocondiţionalitate care 

cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu – 

GAEC şi cerinţele legale în materie de gestionare 

- SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi 

al A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011,  

dacă solicită şi sprijin pentru suprafaţă. 

Ajutorul specific nu se acordă în cazul repetării 

anului de conversie sau prelungirii perioadei de con-

versie. 

Nerespectarea condiţiilor de eligibilitate prevă-

zute pentru acordarea ajutorului specific poate atra-

ge, după caz, reducerea/excluderea de la plată, res-

pectiv penalităţi/sancţiuni multianuale, conform 

OMADR nr. 17/2011. 

Pană la aceasta data, la Centrul Judeţean Gorj al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

au fost depuse 2 cereri de solicitare a ajutorului spe-

cific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produse-

lor agricole în sistemul de agricultură ecologică, sec-

tor de vegetal. 

 

 

 

Efectuare plăți SAPS în avans 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

împreună cu APIA, începând cu data de 17 

octombrie 2013, va efectua plata în avans pentru 

beneficiarii Schemei de plata unică pe suprafaţă 

în campania 2013, în cuantum de 61 euro/ha. 

Cuantumul total al plăţilor directe unice pe 

suprafaţă, stabilit prin Hotărârea de Guvern nr. 

762/09.10.2013, pentru campania 2013 este de 

139,17 euro/ha, la un curs de referinţă al Băncii 

Central Europene de 4,4620 lei/euro, finanaţat 

din Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA), 

Acordarea plăţilor în avans este justificată de 

sprijinul acordat fermierilor pentru înfiinţarea 

culturilor agricole de toamnă şi executarea arăturilor 

adânci de toamnă, în vederea  însămânţării şi 

plantărilor de primăvără. 

În judeţul Gorj, de măsurile înteprinse  în acord cu 

reglementările comunitare menţionate, vor beneficia 

23.880 fermieri  pentru o suprafaţă totală 

aferenta de 90.275 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: 

 Finalizarea tuturor controalelor şi a 

neconformităţilor din cererile 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. 

Reamintim că, în intervalul 09 – 30.09.2013, 

A.P.I.A. Gorj a efectuat autorizarea la plată în 

avans,  reprezentând 75% din plătile aferente  

Axei II din PNDR  2007 – 2013, respectiv la 7.660 

fermieri pentru suprafaţa de 39.945 ha, în valoare de 

25.070.137,56 lei. 

Autorizarea la plată a fermierilor care au depus 

cerere de sprijin pe suprafată (SAPS) în campania 

2013, se va efectua perioada 17 octombrie - 30 

noiembrie 2013, iar în perioada 01.12.2013 – 

30.06.2014 se vor efectua plăţile regulare pe toate 

celelalte scheme de plăţi pe suprafaţă.                                 
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Informare privind principalele activităţi desfăşurate de 

APIA GORJ în luna octombrie 2013 

 

Finalizarea controalelor administrative şi în teren cu 

privire la cerererile de plată pe suprafaţă din cam-

pania 2013: 

    213 controale clasice; 

    380 controale pe ecocondiţionalitate; 

 1.796 fermieri controlaţi prin teledetecţie; 

      36 supracontroale  teledetecţie; 

 1.449 fermieri  întâlniţi la clarificări follow-up; 

    518 controale după follow-up. 

 10.614 suprapuneri de parcele solicitate la plată, rezolvate; 

    711 fermieri cu erori pentru un număr de 1.439 parcele;  

 

Autorizarea la plată în avans a cererilor unice pe su-

prafaţă depuse de fermieri în campania 2013: 

 23.880 fermieri pentru o suprafaţa de 90.275 ha de teren 

agricol; 

 cuantumul plaţii unice pe suprafaţa în anul 2013                 

- 139,17 euro/ha; 

 cuantumul plăţii unice în avans între 17.10 - 

30.11.2013)   -    61 euro/ha; 

 curs referinţă euro - Banca Central Europeană                   

- 4,4620 lei/euro; 

 finanțare din Fondul European de Garantare Agricolă. 

 

Depunerea   cererilor   de solicitare a plăţilor naţionale 

complementare directe în sectorul zootehnic la specia 

bovine: 

 perioadă de depunere - 17 septembrie - 28 octom-

brie 2013; 

 scheme accesate: 

- schema decuplată de producţie în sectorul lapte; 

- schema decuplată de producţie în sectorul carne; 

 2.121 cereri depuse pana la data de 18.10.2013, pen-

tru un număr de 13.636 capete; 

  plata  - din bugetul naţional după 1 martie 2014. 

 

Depunerea   cererilor   de solicitare a ajutorului speci-

fic comunitar în sectorul animalier la speciile ovine şi 

caprine, în zonă defavorizată: 

 perioadă de depunere - 14 octombrie – 15 noiembrie 

2013 ; 

 schemă de ajutor specific acordat producătorilor de lapte 

şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate; 

 finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA); 

 plata de până la 6,5 euro/cap animal eligibil,   

 termen limită de plată - 30 iunie 2013; 

 

Depunerea   cererilor   de solicitare a ajutorului speci-

fic acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor 

agricole în sectorul de agricultură ecologică: 
 

  perioadă de depunere  prelungită până la data de  – 

29 noiembrie 2013 ; 

 pentru fermele vegetale şi animale aflate în perioada 

de conversie; 

 finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA). 

 

Depunerea cererii de acord prealabil pentru rambur-

sarea ratei accizei pentru motorina utilizată în agricul-

tură: 

 perioadă de depunere - până la 13 decembrie 2013, 

pentru anul 2013; 

 pentru activităţile din sector vegetal animalier şi de 

îmbunătăţiri funciare; 

 plata ajutorului de stat se efectuează trimestrial, pentru 

trimestrul anterior, în 2014; 

 finanțare din buget naţional ; 

  cuantum aprobat 1,399 lei/litru de motorină. 

 

Controlul şi supracontrolul exploataţiilor şi efectivelor 

de animale solicitate potrivit schemei de ajutor specific 

comunitar acordat producătorilor de lapte şi de carne 

de vită din zonele defavorizate: 

 perioada de verificare şi control – 15 septembrie -   

29 noiembrie 2013; 

 perioadă de retenţie a vacilor de lapte şi carne    -    

16 ianuarie 2014; 

 neregulile şi neconformităţile constatate se soldează 

cu reducerea cuantumului plăţilor sau excluderea de 

la plată a fermierilor pentru cererile depuse în anul 

2013. 

 

 Verificarea modului de distribuire a produselor ali-

mentare in cadrul Programului European de dis-

tribuire a produselor alimentare către persoanele cele 

mai defavorizate (PEAD 2013): 

 inspecţii privind livrarea, transportul, depozitarea şi 

gestionarea produselor alimentare; 

 destinatari finali inspectaţi : Bâlteni, Borăscu, Bustu-

chin, Hurezani, Novaci, Ticleni,  Plopşoru şi Vladi-

mir; 

 se vor verifica cantităţile de produse alimentare pri-

mite, în corelaţie cu stocurile şi cantităţile distribuite, 

condiţiile de depozitare, precum şi respectarea cerin-

ţelor şi condiţiilor privind gestionarea, manipularea şi  

distribuire produselor alimentare. 

 

Eliberarea adeverinţelor către fermierii care au depus 

cereri în sector animalier (ovine şi caprine), precum şi 

în sector vegetal, pentru plăţile directe pe suprafaţă, în 

vederea accesării unui împrumut bancar, în contul 

sumelor ce urmează a fi plătite de către APIA: 

 adeverinţe  ovine/caprine – 232  adeverinţe pentru 

49.707 capete, în sumă de 1.491.210 lei; 

 adeverinţe suprafaţa – 51 adeverinţe pentru suprafaţa 

de 2392 ha, în sumă de 1.338.985 lei. 
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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  

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. 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 

Noutăți legislative de interes pentru producătorii agricoli 

 

 HOTĂRÂRE Nr. 762 din 9 octombrie 2013 privind stabilirea 

pentru anul 2013 a cuantumului plăţilor directe unice pe su-

prafaţă, plăţilor separate pentru zahăr şi plăţilor specifice pentru 

orez, care se acordă în agricultură în sectorul vegetal  

 

Sunt stabilite pentru anul 2013, următoarele cuantumuri: 

 Pentru schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), cuantumul 

maxim al plăţilor este de 139,17 euro/hectar; 

 Suplimentar, 

   - pentru sfecla de zahăr se aplică o schemă de plată separată 

pentru zahăr, în cuantum de 331,78 euro/hectar, 

   - pentru orez, se acordă o plată specifică în cuantum de 300 

euro/ha. 

 

HOTĂRÂRE Nr. 764 din 9 octombrie 2013 pentru aprobarea cu-

antumului plăţii naţionale directe complementare în sectorul zoo-

tehnic, pentru specia ovine/caprine, în anul 2013 

 

Valoarea totală aprobată pentru PNDC  în sectorul zootehnic la spe-

cia ovine/caprine, pentru cererile depuse în anul 2013, este de 

348.610.170 lei. Cuantumul primelor pe cap de ovine/caprine se 

calculează prin raportarea sumei totale la efectivul de animale eligi-

bile, așa cum sunt raportate de catre APIA în situația centralizatoare 

până la 15.10.2013. 

 

HOTĂRÂRE Nr. 761 din 9 octombrie 2013 pentru aprobarea cu-

antumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acor-

dă pentru anul 2013 în sectorul vegetal 

 

H.G. stabilește pentru anul 2013, un cuantum al PNDC în sector 

vegetal de 21,00 euro/hectar.  

Suplimentar, pentru stimularea activităţii în unele sectoare cu po-

tenţial de piaţă, precum şi pentru creşterea suprafeţelor cultivate cu 

in şi cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, aceste plăţi 

se completează cu plăţi naţionale directe complementare specifice, 

decuplate de producţie, astfel: 

- in şi cânepă pentru fibră - 63,37 euro/hectar; 

- hamei – 335,00 euro/hectar; 

- tutun - 1279 euro/hectar; 

- sfeclă de zahăr – 113,65 euro/hectar . 

 

Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un 

euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 

septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-

pene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013.  
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