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 Activitatea APIA Gorj in lunile  AUGUST—SEPTEMBRIE 2014 
 

Instiintarea APIA in caz de forta majora 

APIA GORJ informeaza fermierii care au depus cerere SAPS în campania 2014 şi au fost afectaţi de 
evenimentele meteorologice şi hidrologice deosebit de grave, din perioada 27 – 1 august 2014, că re-
glementările comunitare şi naţionale incidente prevăd înştiinţarea APIA în legătură cu modificările pri-
vind structura culturilor agricole sau a limitelor parcelelor înscrise in declaraţia de suprafaţă, în termen 
de 10 zile lucrătoare de la producerea unui eveniment de forţă majoră sau circumstanţă excepţională. 

 
Adeverinte pentru beneficiarii SAPS 2014 
 
APIA elibereaza adeverinţe pentru beneficiarii Schemei de plată unică pe suprafaţă– Campania 
2014, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au 
încheiat convenţii cu Agenţia. 

 
Controlul pe teren, campania 2014, derulat de APIA GORJ 

Incepand cu luna iulie, APIA GORJ a demarat activitatile privind controlul pe teren atat cel clasic, cat 
si cel prin teledetectie care ii va  viza pe fermierii care au depus cerere unica 
de plata pe suprafata. 
In prezent, se lucrează cu 15 echipe de control, iar numărul  lor va creşte  la 18, 
din care :  

 7 echipe de control - inspectori din cadrul Centrului judeţean Gorj; 

 11 echipe din Centrele judetene Teleorman, Olt, Dolj şi Vâlcea. 
 

Obligativitatea respectarii GAEC. 5 si GAEC. 8 

Reamintim  fermierilor obligaţia acestora de a respecta Bunele condiţii 

agricole şi de mediu (GAEC. 5 şi GAEC. 8), conform cărora nu este permisă arderea miriştilor şi a 

resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente. Astfel, fermierii 

care exploatează terenuri arabile nu trebuie să ardă miriştile sau resturile menajere vegetale rezul-

tate după recoltarea culturilor, în caz contrar aceştia fiind pasibili de amenzi.    

Controlul la fața locului, in sector zootehnic 
 
În perioada 18 august – 18 septembrie 2014, APIA Gorj va efectua con-
trolul la faţa locului în vederea verificării îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor, 
pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, 
conform OMADR nr. 573/2014, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Noutati legislative 
 
REGULAMENTUL NR. 808/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Re-
gulamentului (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

REGULAMENTUL NR. 809/2014 de stabilire a normelor de aplicare a Re-
gulamentului (UE) nr. 1306/2013  în ceea ce privește sistemul integrat de 
administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și 
ecocondiționalitatea 
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In atenția fermierilor! 

           Instiintarea APIA in caz de forta majora 

APIA GORJ informeaza fermierii care au depus ce-

rere SAPS în campania 2014 şi au fost afectaţi de eveni-

mentele meteorologice şi hidrologice deosebit de grave, 

din perioada 27 – 1 august 2014, că reglementările co-

munitare şi naţionale incidente prevăd înştiinţarea APIA 

în legătură cu modificările privind structura culturilor agri-

cole sau a limitelor parcelelor înscrise in declaraţia de 

suprafaţă, în termen de 10 zile lucrătoare de la produce-

rea unui eveniment de forţă majoră sau circumstanţă 

excepţională. 

În sensul art. 31 din Regulamentul (CE) nr.73/2009 

şi art. 47, alin.1 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 

sunt recunoscute ca fiind cazuri de forţă majoră sau cir-

cumstanţe excepţionale, situaţii precum:  

- decesul fermierului;  

- incapacitatea profesională de lungă durată a agri-

cultorului;  

- un dezastru natural sever care afectează grav 

suprafeţele agricole ale exploataţiei;  

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creş-

terii animalelor, aflate pe teritoriul exploataţiei;  

- o epizootie care afectează parţial sau integral şep-

telul agricultorului.  

- exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, 

dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care 

angajamentul a fost semnat.  

Dacă fermierul nu a fost în măsură să îşi respecte 

angajamentele din cauza unui caz de forţă majoră sau a 

unor circumstanţe excepţionale aşa cum sunt definite de 

art. 31 din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, acesta îşi 

păstrează în continuare dreptul la ajutor pentru suprafaţa 

eligibilă sau pentru animalele eligibile în momentul pro-

ducerii cazului de forţă majoră sau a circumstanţelor 

excepţionale. În plus, dacă neconformitatea reprezintă 

urmarea unui caz de forţă majoră sau unor circumstanţe 

excepţionale în materie de ecocondiţionalitate, reduce-

rea corespunzătoare nu se aplică (art. 75, alin.1 din Re-

gulamentul CE nr. 1122/2009).  

În conformitate cu prevederile art.75, alin.2 din 

Regulamentul (CE) nr.1122/2009 şi art.47, alin.2 din 

Regulamentul (CE) nr.1974/2006, cazurile de forţă 

majoră sau circumstanţele excepţionale menţionate 

anterior (cu excepţia decesului agricultorului şi a 

incapacităţii profesionale de lungă durată a agricul-

torului) trebuie aduse la cunoştiinţa APIA de către 

fermier printr-o Înştiinţare  iar documentele dovedi-

toare ale fenomenului invocat trebuie să fie prezen-

tate de către fermier Centrelor Locale/sau Centrului 

Judeţen APIA, în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data la care acesta este în măsură să facă acest lu-

cru.  

Documentele doveditoare în situaţia de forţă majoră 

sau circumstanţe excepţionale în cazul  unui dezastru 

natural sever care afectează grav suprafeţele agricole 

ale exploataţie, sunt următoarele: 

 Procesul-verbal de constatare eliberat de primă-

rie / procesul-verbal de constatare emis de către Inspec-

toratul General/Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă pen-

tru dezastre naturale severe şi distrugerea accidentală a 

clădirilor exploataţiei.  

 ATENŢIE:  În cazurile în care fermierii invocă 

forţa majoră datorită unui dezastru natural sever ca-

uzat de un fenomen natural/expropriere/intervenţii 

temporare, funcţionarii APIA vor acorda o atenţie 

deosebită verificării Anexei 37 completată de fermier 

şi documentelor doveditoare specifice prezentate de 

acesta. 

În acest sens, se verifică dacă:  

 documentele doveditoare ale fenomenului invocat, 

prezentate de fermier la APIA sunt în concordanţă cu 

prevederile legale, sunt întocmite de instituţiile abilitate şi 

sunt pe numele solicitantului de plată pe suprafaţă la 

APIA;  

 parcelele agricole şi culturile din Anexa nr. 37 de-

pusă de fermier la APIA se regăsesc în declaraţia de 

suprafaţă a acestuia; 

 datele din documentele doveditoare ale fenomenu-

lui invocat privind suprafaţa/suprafeţele agricole şi cultu-

rile agricole afectate se referă la suprafeţele şi culturile 

agricole din Înştiinţarea fermierului către APIA - Anexa 

nr. 37. 

În cazurile de forţă majoră sau circumstanţe ex-

cepţionale, fermierul nu este sancţionat pentru de-

punerea cu întârziere a cererii unice de plată pe su-

prafaţă, a modificărilor aduse cererii şi a documente-

lor aferente acestor modificări, dacă aduce la 

cunoştiinţa APIA fenomenul invocat în termenul 

prevazut de art. 75 alin.2 din Regulamentul (CE) 

nr.1122/2009 şi prezintă documentele doveditoare 

ale fenomenului invocat, documente solicitate de 

APIA în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

In cazul angajamentelor de agromediu:  

Daca exista document de forţă majoră sau circum-

stanţe excepţionale introdus în sistemul IT în campania 

anterioară pentru o suprafaţă aflată sub angajament şi 

acesta justifică integral scăderea suprafeţei aflată sub 

angajament de agro-mediu, erorile de nerespectare an-

gajament vor fi justificate automat de către sistemul IT, 

cu textul predefinit ―forta majora - circumstante 

exceptionale‖.  

Formatul instiintarii si al anexei 37 pot fi descarcate 
de la http://www.apiagorj.ro/noutati/informare-fermieri-cu
-cereri-saps-obligatii-in-cazuri-de-forta-majora.html 

 



Adeverinte pentru beneficiarii SAPS 2014 
 
 
Începând cu data de 11.08.2014, APIA. Gorj a dema-
rat procedura de eliberare a adeverinţelor pentru 
beneficiarii Schemei de plată unică pe suprafaţă– 
Campania 2014, care intenţionează să acceseze cre-
dite pentru finanţarea activităţilor curente de la Băncile 
care au încheiat convenţii cu Agenţia. 
 
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi 
Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Între-
prinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de 
bănci fermierilor, în cadrul acestui tip de convenţie. 
 
Toate convenţiile încheiate între APIA, Bancă şi Fondul 
de Garantare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa 
www.apia.org.ro.  
 
La solicitarea scrisă a fermierului, centrul judeţean/local 
APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 
2014 va elibera o adeverinţă prin care confirmă faptul 
că beneficiarul a depus cererea de plată pentru Sche-
ma de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) pentru anul 
2014 şi că au fost finalizate controalele şi verificările 
administrative asupra cererii de plată a beneficiarului, 
până la data emiterii adeverinţei, conform reglementări-
lor în vigoare.  
 
Fermierii selectaţi la controlul pe teren (clasic sau tele-
detecţie), pot beneficia de această adeverinţă  numai 
după finalizarea acestor controale. 
 
În adeverinţă, se va menţiona suprafaţa determinată 
pentru plată în cadrul schemei SAPS şi faptul că bene-
ficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data 
emiterii acesteia, precum şi că îndeplineşte condiţiile 
generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în confor-
mitate cu legislaţia în vigoare. 
 
Valoarea creditului va fi de până la 
90% din suma cuvenită aferentă SAPS, 
respectiv 120 euro/ha, denominată în 
lei astfel: 

 pentru creditele acordate de 
Banca Creditoare până la data 
de 29.09.2014 inclusiv, la cursul 
leu/euro comunicat de Banca 
Centrală Europeană la data soli-
citării creditului; 

 pentru creditele acordate de 
Banca Creditoare începând cu 
data de 30.09.2014 inclusiv, la 
cursul leu/euro comunicat de 
Banca Centrală Europeană din 
data de 30.09.2014. 

 
Cursul leu/euro comunicat de Banca 
Centrală Europeană poate fi descărcat 
de la adresa 
 ht tp : / /w w w .ecb .europ a .eu /s ta ts /
exchange/eurofxref/html/index.en.html 

 

 

Conform OMADR nr. 703/ 23.07.2013, privind aproba-
rea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre 
instituţiile financiare bancare şi nebancare şi Agenţia 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (...), Banca 
trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acor-
dării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel 
încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate 
depăşi RON – ROBOR 6M + maxim 4% (APIA) şi RON 
- ROBOR 6M + maxim 4,5% (AFIR), iar comisioanele 
aferente creditului să fie în limita de 1%.  

Totodată, Banca trebuie să facă dovada ca în perioada 
2008-2012 a acordat credite beneficiarilor Axei I – 
Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, 
Axei III – Calitatea vieţii în zonele rurale şi diversifica-
rea economiei rurale şi Axei IV Leader din Programul 
Naţional de Dezvolare Rurală 2007-2013.  
Pana in prezent au fost eliberate 6 adeverinte pentru 
suprafata de 895,27 ha, in valoare de 479.363,37 lei
  

Controlul pe teren, campania 2014, 
desfasurat de  APIA. GORJ 

 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Inter-

venţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că în 

această perioadă se desfăşoară controlul la faţa lo-

cului în vederea verificării suprafeţelor agricole de-

clarate de fermieri  în cererile unice de plată pentru 

campania  2014.  

In prezent, se lucrează cu 15 echipe de control, iar 
numărul  lor va creşte in zilele următoare la 18, astfel: 

 7 echipe de control constituite din inspectori din 
cadrul Centrului judeţean Gorj; 

 11 echipe din Centrele judetene Teleorman, Olt, 
Dolj şi Vâlcea din cadrul euroregiunii. 
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Nr total fermieri esantionati la controlul pe teren, din 
care: 

                        
1.997 

- control clasic 25 
- control teledetectie 1.972 

Dupa tipul selectiei/metodei de eşantionare 1.997 

aleator 676 
analiza de risc 1.321 

   

Din controlul de teledetectie, dupa schema de plata 1243 

     Măsura  - 211 – Zona montană  defavorizată (ZMD.) 1.241 
     Măsura  - 212 – Zonă defavorizată de condiţii natural 
specifice ( ZDS) 2 
    - Control eco-condiţionalitate (ECO.) 729 

- Agromediu – pachetul 1 – AGRO. P1 103 
 - Agromediu – pachetul 2 – AGRO. P1,2 1.211 

- Ajutoare naţionale de tranziţie in teren arabil (ANT.1)    586 
    

Suprafaţa  solicitata in cererea de plata, in control 
         

6.491,23 ha 

Suprafaţa  eligibila din cererea de plată supusă controului 
                

5.854,92 ha 

Număr  parcele din eşantionul de control 
         4.784 

parcele 

http://www.apia.org.ro/


 Controlul clasic pe teren presupune inspec-

tarea fermelor selectate pentru control şi realizarea 

următoarelor acţiuni:  

 Verificarea tipului culturii/culturilor de pe o anumită 

parcelă agricolă inclusă în solicitarea de plăţi direc-

te; 

 Identificarea limitelor culturii sau a limitei terenului 

agricol şi măsurarea suprafeţelor eligibile ale parce-

lelor agricole; 

 Verificarea aspectului potrivit căruia parcela este 

utilizată în scopuri agricole; 

 Verif icarea  respectarea conditiilor de 

ecocondiţionalitate  şi evaluarea condiţiile de înfiinţa-

re a culturilor; 

 Măsurarea suprafeţelor ce nu sunt eligibile SAPS în 

cadrul parcelei agricole; 

 Verificarea  respectării cerinţelor  specifice pachetelor 

de agromediu; 

 Realizarea obligatorie a unei schiţe pentru fiecare 

parcelă  măsurată; 

 Executarea de fotografii digitale pentru a documen-

ta realizarea controlului; 

 Completarea unui  Raport de control pe suport de 

hârtie. 

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 fitosanitare. 

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 agricole şi de 

mediu. Statele membre definesc, la nivel naţional sau 

regional, cerinţele minime pentru bunele condiţii agri-

cole şi de mediu (GAEC), în baza cadrului 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, po-

trivit art. 5 (1) al aceluiaşi regulament, sunt transpuse în 

legislaţia naţională prin Ordinul MADR/MMP/ANSVSA 

nr. 187/2155/42 din 2011 pentru aprobarea cerinţelor 

legale în materie de gestionare (SMR) privind mediul şi 

identificarea şi înregistrarea animalelor, în cadrul sche-

melor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în Româ-

nia;  

Cerinţele minime privind utilizarea îngrăşămin-

telor şi a produselor fitosanitare ce trebuie respectate 

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. 

Platile de agro-mediu (A.M.) vor fi acordate fer-

mierilor care şi-au  asumat şi respectă, în mod volun-

tar, angajamente de agro-mediu, conform cărora vor 

respecta bunele condiţii agricole si de mediu, cerinţele 

minime  pe suprafaţa întregii exploataţii si cerinţele 

specifice aferente unuia sau mai multe  pachete dispo-

nibile pentru care aplica pe suprafaţa pe care solicita 

sprijinul, pentru o perioada de 5 ani sau 6 ani de la 

data semnării angajamentului, în condiţiile extinderii 

angajamentului si pentru campania 2014,  

Suprafaţa solicitata în cererea de plata pentru mă-

sura 214 Plaţi pe agro-mediu pentru pachetele P1, P2 si 

P4, obligatoriu trebuie sa fie aceeaşi pentru toata pe-

rioada de 5 ani (6 ani), respectiv aceleaşi parcele situa-

te în aceleaşi blocuri fizice (judeţ – localitate – cod 

sirsup – nr. bloc fizic – nr. parcela – categorie de folo-

sinţa – suprafaţa).  Aplicanţii pentru pachetul P4 (culturi 

verzi) pot schimba anual suprafaţa pentru care aplica 

acest pachet cu alte suprafeţe localizate în cadrul acele-

iaşi ferme, dar cu condiţia menţinerii valorii de suprafaţa 

declarata în primul an de angajament. 

Fermierul are obligaţia de a completa şi semna în 

caietul de agromediu declaraţia privind respectarea ce-

rinţelor minime pe toată suprafaţa exploataţiei, pe toata 

durata celor cinci/sase ani de la data semnării angaja-

mentului si ca va completa si actualiza cu date reale 

caietul de agromediu. 

In cazul în care solicitantul refuză sau restricţi-

onează accesul în exploataţie a reprezentanţilor 

APIA pentru efectuarea controlului la faţa locului, 

cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafata 

devine neeligibilă. 

 
Obligativitatea respectării GAEC 5 si 8  

 

Reamintim fermierilor obligaţia de a respecta 

Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC 5 şi 

GAEC 8), conform cărora nu este permisă arderea 

miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, şi 

nici a vegetaţiei uscate pe pajiştile permanente. 

 

GAEC 5—nu este permisă arderea miriştilor şi 

a resturilor vegetale pe terenul arabil, obiectivul aces-

tei condiţii fiind menţinerea materiei organice în sol prin 

aplicarea măsurilor de gestionare minimă a miriştilor. 

Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv 

pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau res-

turile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie 

de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de car-

tof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă 

ş.a.), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea 

pajiştilor temporare. 

GAEC 8— nu este permisă arderea vegetaţiei 

uscate pe pajiştile permanente, obiectivul acestei con-

diţii fiind menţinerea unui nivel minim de întreţinere a 

solului prin protejarea pajiştilor permanente. 
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Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu 

trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după 

cositul pajiştilor.  

APIA a încheiat cu Garda Naţională de Mediu 

(GNM) şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă (IGSU) Protocolul de colaborare nr. 

148/3655/77288 din 06.06.2014 privind acţiunile de 

monitorizare a modului de respectare de către fermieri 

a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la ar-

derea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil 

(GAEC 5) şi la arderea pajiştilor permanente (GAEC 8). 

Se urmăreşte,  prin acţiuni comune, reducerea 

cazurilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei, prin sanc-

ţionarea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către 

toate cele trei instituţii semnatare ale protocolului.  

Ca urmare a numărului mare de incendieri din anii 

precedenti, ca masură de prevenire şi combatere a fe-

nomenului, APIA a luat decizia ca nerespectarea 

GAEC. 5 şi GAEC. 8 să fie încadrată la gravitate mare 

şi să-i fie atribuită sancţiunea maximă în acest sens, 

prevazută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabili-

re a unor norme comune pentru sistemele de ajutor di-

rect pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune 

şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agri-

cultori.  

 

Controlul la fața locului, in sector zootehnic 

În perioada 18 august – 18 septembrie 2014, 
APIA Gorj va efectua controlul la faţa locului în vederea 
verificării îndeplinirii cerinţelor şi condiţiilor, pentru acor-
darea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zooteh-
nic la speciile bovine şi ovine/caprine şi ajutoarelor spe-
cifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi 
producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din 
zonele defavorizate, în conformitate cu prevederile Or-
dinul MADR. nr. 573, modificat şi completat prin 
OMADR. 844/2014. 

 
Fermierii eşantionaţi la control si numărul de 

animale, pe scheme de plaţi, ce urmează a fi verifi-
care: 

 Ajutoare naţionale tranzitorii la specia  ovine + 
caprine  217 fermieri / 61.120 capete (25% din nr. 
de cereri, respectiv 46,44% din numărul de animale 
din cererea de plată); 

 Ajutoare specifice pentru  ovine + caprine din 
zonele defavorizate, 158 fermieri / 30.519 capete 
(45% din nr. de cereri, respectiv 57,14% din numărul 
de animale din cererea de plată); 

 Ajutoare specifice pentru  bovine din zonele de-
favorizate, 166 fermieri / 903 capete (8% din nr. de 
cereri, respectiv 11% din numărul de animale din 
cererea de plată). 

 

 

Elementele controlate la faţa locului pentru ovi-

ne si caprine : 

 

 Dacă locaţia de control (comuna /oraşul) unde se 
găsesc ovinele/caprinele  corespunde cu cea de-
clarată în cererea de plată pe perioada de reţi-
nere de 90 de zile pentru ANTO/ANTC şi pe 
perioada de reţinere de 100 de zile pentru OCD, 
de la data limită de depunerea cererii de plată 

de 20.06.2014. 

 Pentru ovinele/caprinele solicitate în cerere şi 
existente la faţa locului:  

 existenţa unei crotalii (pentru animalele 
nascute  înainte de 01.01.2008) sau a  ce-
lor 2 crotalii (pentru animalele născute 
începând cu data de 01.01.2008) aplicate şi 
corespondenţa dintre nr. de identificare şi 
corespondenţa nr. de identificare ale 
animalelelor solicitate în cerere şi nr.  de 
identificare ale animalelor prezente la control;  

 sexul animalului; 

 existenţa  formularului F3 pentru pierdere 
crotalie/crotalii + comandă pentru dupli-
cat, pentru animalele născute începând cu 
01.01.2008 emis înainte de înştiinţarea con-
trolului/supracontrolului  (dacă e cazul); 

 existenţa Registrului individual al exploataţiei. 

 Exactitatea înregistrărilor din Registrului individual 
al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 6 
luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa lo-
cului conform documentelor justificative (facturi de 
vânzare/cumpărare şi certificate veterinare, formulare 
de intrare - ieşire a animalelor); 

 Exactitatea înregistrărilor din Registrul individual 
al exploataţiei deţinut de către solicitant pentru cele 
12 luni anterioare controlului/supracontrolului la faţa 
locului conform documentelor justificative (facturi de 
vânzare/cumpărare şi certificate veterinare, formulare 
de mişcare- ieşire a animalelor), în situaţia constatării 
erorilor la verificarea celor 6 luni anterioare controlu-
lui/supracontrolului (după caz). 

 Pentru ovinele/caprinele solicitate în cerere şi 

care nu sunt prezente la faţa locului :  

 existenţa documentului justificativ pentru caz 
de forţă majoră animale (dacă este cazul); 

 document justificativ pentru caz de circum-
stanţă naturală (dacă este cazul).  

 Documente justificative pentru caz de forţă 
majoră deces beneficiar (dacă este cazul). 

 

Elementele controlate la faţa locului pentru bo-

vine din zonă defavorizată : 

 Dacă locaţia de control ( comuna /oraşul ) unde se 
găsesc vacile de lapte, corespunde cu cea decla-
rată în cererea de plată pe perioada de retinere. 

 Pentru vacile de lapte solicitate în cerere şi exis-
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tente la faţa locului:  

 2 crotalii aplicate şi corespondenţa nr. de 
identificare dintre animalele solicitate în cerere 
şi nr.  de identificare ale animalelor prezente 
la control;  

 înregistrare în RNE conform Raportului extras 
în ziua/preziua controlului 

 paşaportul animalului în original; 

 înregistrarea corectă în registrul individual al 
exploataţiei; 

 sexul animalului; 

 existenţa documentului justificativ pentru pierde-
re crotalie/crotalii formular F3 emis înainte de 
înştiinţarea controlului dar nu mai mult de 30 de 
zile înainte de data controlului (dacă e cazul). 

 Pentru vacile de lapte care nu sunt prezente la 

faţa locului :  

 document justificativ pentru caz de forţă majo-
ră animale (dacă este cazul); 

 Document justificativ pentru caz de circum-
stanţă naturală (dacă este cazul)  

 înregistrarea corectă în Registrul individual al 
exploataţiei; 

 operarea ieşirii în RNE (nu trebuie să figureze 
în raportul din RNE). 

 Documente justificative pentru caz de forţă 
majoră deces beneficiar (dacă este cazul): 

Neconformitatile constatate in procedura de control 
administrativ si la fata locului se sancţionează potrivit 
legislaţiei in vigoare, in sensul reducerii cuantumului 
plaţilor aferente sau cu excluderi de la plata. 

 

Noutati legislative 

 
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 

NR. 809/2014 AL COMISIEI (din 17 iulie 2014) 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamen-
tului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European 
și al Consiliului în ceea ce privește sistemul inte-
grat de administrare și control, măsurile de dez-

voltare rurală și ecocondiționalitatea 

Se aplică cererilor de ajutor, cererilor de sprijin 
sau cererilor de plată referitoare la anii de cerere 
sau la perioadele de primă care încep din 1 ianua-

rie 2015. 

Prezentul regulament stabilește normele de aplicare 
a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 în ceea ce 
privește:  

(a) notificările care trebuie transmise de statele mem-
bre Comisiei în conformitate cu obligațiile lor de a 
proteja interesele financiare ale Uniunii;  

(b) controalele administrative și la fața locului care 
trebuie efectuate de statele membre în ceea ce 
privește criteriile de eligibilitate, angajamentele și alte 

obligații;ROL 227/78 Jurnalul Oficial al Uniunii Euro-
pene 31.7.2014  

(c) nivelul minim al controalelor la fața locului și 
obligația de creștere a respectivului nivel sau posibili-
tatea reducerii acestuia;  

(d) raportarea controalelor și verificărilor efectuate și 
a rezultatelor acestora;  

(e) autoritățile responsabile cu efectuarea controale-
lor privind conformitatea, precum și conținutul unor 
astfel de controale;  

(f) măsurile specifice de control și metodele de stabi-
lire a nivelurilor de tetrahidrocanabinol din cânepă;  

(g) crearea și funcționarea unui sistem de verificare a 
organizațiilor interprofesionale autorizate în scopul 
efectuării plății specifice pentru cultura de bumbac;  

(h) cazurile în care cererile de ajutor și de plată sau 
orice alte comunicări, cereri sau solicitări pot fi corec-
tate și ajustate după depunere;  

(i) aplicarea și calcularea retragerii parțiale sau totale 
a plăților;  

(j) recuperarea plăților necuvenite și a sancțiunilor, 
precum și a drepturilor la plată alocate în mod necu-
venit și în ceea ce privește aplicarea dobânzilor;  

(k) aplicarea și calcularea sancțiunilor administrative;  

(l) clasificarea unei neconformități ca minoră;  

(m) cererile de ajutor și de plată și cererile de alocare 
a drepturilor la plată, inclusiv data finală de depunere 
a cererilor, cerințele referitoare la informațiile minime 
care trebuie furnizate în cereri, dispozițiile privind 
modificarea sau retragerea cererilor de ajutor, scuti-
rea de obligația de a depune cereri de ajutor și 
dispoziții care permit statelor membre să aplice pro-
ceduri simplificate;  

(n) efectuarea de controale pentru a se verifica înde-
plinirea obligațiilor și corectitudinea și exhaustivitatea 
informațiilor furnizate în cererea de ajutor sau de pla-
tă, inclusiv normele referitoare la toleranțele măsură-
torilor în cazul controalelor la fața locului; 

(o) specificațiile tehnice necesare pentru punerea în 
aplicare uniformă a titlului V capitolul II din Regula-
mentul (UE) nr. 1306/2013; 

(p) transferul exploatațiilor; 

(q) plata avansurilor; 

(r) efectuarea de controale legate de obligațiile în 
materie de ecocondiționalitate, inclusiv luarea în 
considerare a participării unui fermier la sistemul de 
consiliere agricolă și a participării unui fermier la un 
sistem de certificare; 

(s) calcularea și aplicarea de sancțiuni administrative 
privind obligațiile în materie de ecocondiționalitate, 
inclusiv în ceea ce privește beneficiarii formați dintr-
un grup de persoane. 
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 
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Buletinul informativ poate fi accesat si pe website-ul APIA Gorj la adresa 

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

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. Masuri Specifice:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati                  Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Sef  Serv. Economic, Recuperare debite:                          

Simona ROSCA  

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -      Gheorghe VOICULESCU  

Sef  Centru  Local  Turceni -                       Florin MURU 

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons.  Maria  SEMENESCU   

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 

Noutati legislative (continuare) 

 REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 

808/2014 AL COMISIEI (din 17 iulie 2014) 

de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind spriji-
nul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 
pentru dezvoltare rurală (FEADR) 

Prezentul regulament stabilește norme pentru punerea în aplicare 
a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 în ceea ce privește: 

  prezentarea programelor de dezvoltare rurală;  

 procedurile și calendarele pentru aprobarea și modificarea 
programelor de dezvoltare rurală și a cadrelor naționale,  

 conținutul cadrelor naționale; 

 informarea și publicitatea în privința programelor de dezvoltare 
rurală;  

 punerea în aplicare a anumitor măsuri de dezvoltare rurală, 

  monitorizare, evaluare și raportare.  

Plati efectuate in august 2014 

APIA GORJ a efectuat plata aferentă cererilor depuse în 

trimestrul II - 2014 pentru ajutorul de stat acordat pentru mo-

torina utilizată în agricultură, în baza HG nr. 763/2013. . 

Suma totală plătită este de 64.726 lei, cu sursă de finanţare 

de la bugetul naţional, sub forma unui ajutor de stat pentru un nu-

măr de 61 beneficiari,  din care 19 beneficiari în sector vegetal 

pentru o cantitate de motorină de 17.855,031 litri şi 42 beneficiari 

în sector zootehnic pentru o cantitate de 26.299,605 litri motorină. 

Până la 31 iulie 2014, au fost depuse la APIA Gorj, un număr 

total de 51 cereri de plata pentru decontarea ajutorului de stat 

acordat pentru motorina utilizată în agricultură, aferentă trimestru-

lui II – 2014,  din care 19 cereri în sector vegetal pentru o cantitate 

de motorină de 20.157,612 litri şi 32 cereri în sector zootehnic 

pentru o cantitate de 28.394,648 litri motorină. 

 

Termene limita in  august –septembrie 2014 

 

31 august - termenul limita pentru vizarea carnetelor de rentieri; 

18 septembrie—termen de finalizare a controalelor cereri ANT– 
ovine/caprine; 

28 septembrie -termen de finalizare a controalelor cereri ajutoare 
specifice—ovine/caprine, zona defavorizata; 

30 septembrie—termen de finalizare a controalelor pe teren, cam-
pania 2014; 

30 septembrie—termen de depunere cerere decontare lapte si 
fructe in scoli, semestrul II, an scolar 2013/2014. 
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