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                               Activitatea APIA Gorj in lunile  SEPTEMBRIE -  OCTOMBRIE 2014 
 

Instiintarea APIA in caz de forta majora (sector animalier) 

APIA GORJ informeaza fermierii care au depus cerere unică de plată în sector animalier în campania 2014 

şi ale căror animale (bovine şi/sau ovine) sunt afectate de o epizotii care pot reduce total sau parţial efecti-

vul de animale înscris în cererea de plata că, potrivit reglementărilor comunitare şi naţionale incidente, au 

obligaţia de a înştiinţa Centrul Judeţean APIA Gorj în legătură cu pierderile suferite, în termen de 10 zile 

lucrătoare de la producerea unui eveniment de forţă majoră sau circumstanţă excepţională. 

 

Controlul in sector animalier prelungit 

Termenul de control la faţa locului  pentru schema de plata privind  ajutoarele naţionale tranzitorii în sec-
torul zootehnic la speciile ovine/caprine,  s-a prelungit cu 10 zile, respectiv până la data de 28 septem-
brie 2014, inclusiv, conform OMADR nr.1.321/21 august 2014. 

 

28 noiembrie 2014 - termen limita de depunere a cererilor de sprijin pentru agricultura ecologica 
Prin adoptarea H.G. 769/2014 de modificare a  H.G. nr. 759/2010 
privind acordarea ajutoarelor specifice pentru îmbunătăţirea calităţii pro-
duselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2014, 
cererile pentru sprijinul acordat din Fondul European de Garantare Agri-
colă (FEGA), se depun până la data de 28 noiembrie 2014. 
 
Noutati legislative 
 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 53 / 28 august 2014 
pentru modificarea O.G. nr. 24/2010 privind controlul operaţiunilor care fac parte 
din sistemul de finanţare prin Fondul European de Garantare Agricolă 
 
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.  54 din 28 august 2014 
privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi 
directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modifi-
carea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură 
 
ORDONANŢĂ Nr. 29 din 28 august 2014 
pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea 
unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice. 
 
ORDIN nr. 1281/695/152/2014 
pentru modificarea SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din 
surse agricole din anexa la Ordinul MADR, al MMP şi al preşedintelui ANSVSA nr. 
187/2.155/42/2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare 
(SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor 
în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agricultori în România 
 

Hotărârea nr. 788 din 10 septembrie 2014 privind stabilirea fructelor dis-
tribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a 
fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente dis-
tribuţiei de fructe,  
 
 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj 

Nr.9, SEPTEMBRIE 2014 

Instiintarea APIA in cazuri de forta ma-

jora 

2 

Controlul in sector animalier pre-

lungit 

2 

28 noiembrie 2014 - termen limi-
ta de depunere a cererilor de 
sprijin pentru agricultura ecolo-
gica 

3 

Noutati legislative  4 

Proiecte de acte normative in de-
zbatere publica 

6 

Legea pajistilor in vigoare din 2015 7 

Termene limita in  septembrie –

octombrie 2014 

7 

Cuprins: 



Page 2 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.9,  SEPTEMBRIE 2014  

In atenția fermierilor! 

           Instiintarea APIA in caz de forta majora 

(sector animalier) 

          Toţi fermierii care au depus cerere unică de 

plată în sector animalier, în campania 2014 şi ale căror 

animale (bovine şi/sau ovine) sunt afectate de o epizotii 

care pot reduce total sau parţial efectivul de animale 

înscris în cererea de plata, trebuie sa știe că potrivit 

reglementărilor comunitare şi naţionale incidente, au 

obligaţia de a înştiinţa Centrul Judeţean APIA Gorj în 

legătură cu pierderile suferite, în termen de 10 zile lucră-

toare de la producerea unui eveniment de forţă majoră 

sau circumstanţă excepţională. 

Prin forţa majoră se înţelege acel eveniment impre-

vizibil şi imposibil de înlăturat, independent de voinţa 

omului, intervenit după data semnării angajamentului 

care impiedică executarea lui şi care exonerează de răs-

pundere partea care o invocă. 

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

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 su-

prafeţele agricole ale exploataţiei;  

- distrugerea accidentală a clădirilor destinate creş-

terii animalelor, aflate pe teritoriul exploataţiei;  

- o epizootie care afectează parţial sau integral 

şeptelul agricultorului (boala limbii albastre).  

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 animale-

le eligibile în momentul producerii cazului de forţă majo-

ră sau a circumstanţelor excepţionale. În plus, dacă ne-

conformitatea reprezintă urmarea unui caz de forţă ma-

joră sau unor circumstanţe excepţionale în materie de 

ecocondiţionalitate, reducerea corespunzătoare nu se 

aplică (art. 75, alin.1 din Regulamentul CE nr. 

1122/2009).  

Documentele care atestă cazurile de forţă majoră 

sau circumstanţele excepţionale şi care trebuie 

depuse de către beneficiar/moştenitor la dosarul cererii 

sale de plată, în cazul unei epizotii,  sunt documentele 

eliberate de organismele în drept pentru epizotii care 

afectează parţial sau integral şeptelul fermierului. 

Cazurile de forţă majoră sau circumstanţele ex-

cepţionale trebuie să fie aduse la cunostiinţa Centrului 

Judetean APIA, în scris, de catre solicitant, printr-o Înşti-

inţare, în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la 

data producerii evenimentului / data dobândirii do-

cumentului doveditor. 

Pentru cazurile de deces beneficiar, constatate la 

faţa locului, fără respectarea termenului de înştiinţare de 

10 zile, moştenitorul va explica motivul neanunţării într-o 

”Scrisore de justificare” care va fi ataşată la Raportul de 

control. 

Toate documentele doveditoare sunt prezentate de 

fermieri în original în termen de 10 zile lucrătoare de la 

data producerii evenimentului/dobandindirii documentu-

lui. La dosarul cererii de plată se păstrează copia docu-

mentului doveditor pe care funcţionarul APIA înscrie 

„conform cu originalul” şi semnează. Ulterior, copia do-

cumentului este datată, ştampilată şi înregistrată de 

funcţionarul APIA în Registrul de intrări-ieşiri.  

În cazurile de forţă majoră sau circumstanţe ex-

cepţionale, fermierul nu este sancţionat pentru mo-

dificărilor aduse cererii de plată şi a documentelor 

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. 

  

Controlul in sector animalier—termen prelungit 

 

Termenul de control la faţa locului  pentru schema 

de plata privind  ajutoarele naţionale tranzitorii în secto-

rul zootehnic la speciiile ovine/caprine,  se prelungeşte 

cu 10 zile, respectiv până la data de 28 septembrie 

2014, inclusiv, în conformitate cu prevedeile Ordinu-

lui MADR nr.1.321/21 august 2014, publicat în Moni-

torul Oficial al României, Partea I nr. 625/26 august 

2014. 

Potrivit art. 6 litera c), din Ordinul MADR nr. 

573/2014, „efectivul de femele ovine/caprine pentru care 

s-a solicitat prima trebuie să fie menţinut în exploataţie, 

pe perioada de reţinere de 100 de zile de la data-limită 

de depunere a cererilor (20 iunie 2014), la adresa 

(localitatea/judeţul/sau păşunea de pe raza localităţii, 

după caz), menţionată în cerere, efectivul de femele ovi-

ne pentru care se solicită prima este identificat şi înregis-

trat conform legislaţiei în domeniu”.   

Reamintim că, în cadrul schemei de ajutoare naţio-

nale tranzitorii la specia  ovine + caprine,  dintr-un total 

de  885 cereri pentru un număr de 139.967 capete ani-

male, sunt supuse controlului la fata locului 217 fermieri 

cu 61.120 capete, respectiv 25% din numărul de cereri  

şi 46,44% din numărul de animale înscrise în cererea de 

plată; 

In cadrul schemei de ajutoare specifice pentru  ovine 

+ caprine din zonele defavorizate, dintr-un total de  352 

cereri pentru un număr de 53.410 capete animale, sunt 

supuse controlului la faţă locului 158 fermieri  cu 30.519 



capete, respectiv  45% din numărul de cereri şi 57,14% 

din numărul de animale din cererea de plată. 

In această perioada funcţionarii APIA, efectuază în 

paralel controalele administrative pentru toate cererile 

de plată şi efectivele de animale pe  scheme de plăţi, 

motiv pentru care fermierii trebuie să menţină efectivul 

de animale  declarat  la adresa/locaţia înscrisă în cere-

rea de plată. 

In cazul în care solicitantul refuză sau restricţionea-

ză accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA pen-

tru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin 

care s-a solicitat sprijinul financiar pentru schemele de 

plati pentru animale devine neeligibilă. 

Neconformităţile constatate în procedura de control 

administrativ şi la fata locului se  sancţionează, potrivit  

legislaţiei în vigoare, în sensul reducerii cuantumului 

plaţilor aferente sau cu excluderi de la plată. 

 

28 noiembrie 2014 - termen limita de depunere a 

cererilor de sprijin pentru agricultura ecologica 

 

Prin adoptarea H.G. 769/2014 de modificare a  
H.G. nr. 759/2010 privind acordarea ajutoarelor specifi-
ce pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în 
sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2014, ce-
rerile pentru sprijinul acordat din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA), se depun până la data de 
28 noiembrie 2014. 

Ajutorul specific sub formă de plăţi anuale supli-
mentare se acordă pentru exploataţiile din producţia 
vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în pe-
rioada de conversie (de trecere de la agricultura 
convenţională la agricultura ecologică). 

Valoarea ajutorului specific pentru îmbunătăţirea 
calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură 
ecologică pentru anul 2014 a fost suplimentată de la 
7.050.000 euro la 7.098.000 euro, din care: 5.798.000 
euro pentru producţia vegetală şi 1.300.000 euro pen-
tru producţia animală. 

Cuantumul plăţii anuale suplimentare/exploataţie 
se calculează de către APIA, după finalizarea tuturor 
verificărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru 
fiecare sector la numărul exploataţiilor eligibile, 
având în vedere plata anuală suplimentară maximă/
exploataţie pentru fiecare categorie de dimensiune a 
exploataţiei. În cazul  în care plafonul solicitat depăşeş-
te plafonul alocat pentru fiecare sector, plata anuală 
suplimentară maximă/exploataţie se diminuează pro-
centual cu aceeaşi valoare pentru toate categoriile de 
dimensiune a exploataţiei ale sectorului respectiv. În 
situaţia în care beneficiarii nu utilizează în totalitate 
plafonul alocat unui sector pentru care se acordă ajutor 
specific, respectiv producţie vegetală sau producţie 
animalieră, diferenţa se redistribuie către celălalt sec-
tor. 

Pentru anul 2014, beneficiarii pot solicita organis-
melor de inspecţie şi certificare eliberarea documentu-
lui justificativ (certificatul de conformitate/master certifi-

cat/certificat de confirmare a conversiei), până la data 
de 5 decembrie 2014, faţă de termenul anterior de 15 
octombrie. 

Tot pentru anul 2014, controlul la faţa locului 
se efectuează, începând cu data de 29 decembrie 
2014. Plăţile pentru ajutorul specific anual se efec-
tuează până la data de 30 iunie a anului următor. 

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele 
fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile indivi-
duale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 
44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cu-
mulativ următoarele condiţii: 

 să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită 
ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale ca producători în agricultura ecologică; 

 să încheie un contract cu un organism de inspecţie 
şi certificare, organism acreditat pe teritoriul Uniunii 
Europene/aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale; 

 să deţină un document justificativ, în conformitate 
cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 
834/2007, al cărui model este prevăzut în anexa 
XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care poate 
fi denumit şi certificat de conformitate/master certi-
ficat/certificat de confirmare a conversiei, în care să 
se menţioneze statutul exploataţiei în conversie 
anul 1 şi numărul de animale, emis producătorului 
de organismul de inspecţie şi certificare cu care a 
încheiat contractul. 
 
Beneficiarii completează şi depun cererea de solici-

tare a ajutorului specific la Centrul judeţean al APIA, 
însoţită de următoarele documente: 

 

 copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularu-
lui, a administratorului sau a împuternicitului; 

 copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de 
oficiul registrului comerţului/certificatul de înregis-
trare fiscală, după caz; 

 copie de pe documentele care fac dovada folosinţei 
terenului; 

 copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecolo-
gică a beneficiarului, pentru anul în care solicită 
ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agriculturii 
şi Dezvoltării Rurale; 

 copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi 
un organism de inspecţie şi certificare, organism 
acreditat pe teritoriul Uniunii Europene, aprobat de 
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

 copie de pe documentul justificativ, întocmit în 
conformitate cu art. 29 alin. (1) din Regulamentul 
(CE) nr. 834/2007, al cărui model este prevăzut în 
anexa XII la Regulamentul (CE) nr. 889/2008, care 
poate fi denumit şi certificat de conformitate/master 
certificat/certificat de confirmare a conversiei, în 
care să se menţioneze statutul exploataţiei în 
conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, 
numărul de animale, numărul de familii de albine; 

 o notificare emisă beneficiarului de către organis-
mul de inspecţie şi certificare, care să ateste urmă-
toarele: 

 nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de 
desfiinţare a contractului încheiat între benefi-

Page Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.9,  SEPTEMBRIE 2014  



ciar şi organismul de inspecţie şi certificare; 

 beneficiarul se află în continuare integrat în 
sistemul de control al organismului respectiv; 

 angajamentul beneficiarului prin care acesta se obli-
gă să se menţină în sistemul de agricultură ecologi-
că pe o perioadă de 5 ani de la data solicitării spriji-
nului specific şi să aplice în exploataţiile sale reguli-
le şi principiile agriculturii ecologice stabilite în Re-
gulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului; 

 adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către 
medicul veterinar de liberă practică împuternicit, 
care atestă că animalele din exploataţie sunt cuprin-
se în Programul acţiunilor de supraveghere, preve-
nire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor 
transmisibile de la animale la om, protecţia animale-
lor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistra-
re a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, iar 
acţiunile prevăzute sunt efectuate la zi. 

 
Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru pajişti  

permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale cres-
cute în sistem ecologic trebuie să depună copii de pe 
facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele 
în conversie, recoltate de pe păşune, unui crescător de 
animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, 
sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de 
animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică 
pentru utilizarea păşunii respective. În acest sens bene-
ficiarul depune şi o copie de pe fişa de înregistrare a 
crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau 
cu care a încheiat contractul. 

Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o 
singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pen-
tru o exploataţie din producţia vegetală, fie numai pentru 
una din speciile din producţia animalieră sau numai pen-
tru o exploataţie din apicultură. 

Reducerile şi excluderile aplicabile cererilor de aju-
tor specific se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale, având în vedere prevederile art. 69 
din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 
noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea 
ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul 
integrat de administrare şi control în cadrul schemelor 
de ajutor direct pentru agricultori prevăzute de regula-
mentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentu-
lui (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte 
ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare pre-
văzute pentru sectorul vitivinicol. 

 

Noutati legislative 

 
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr.53/28 august 2014 
pentru modificarea O.G. nr. 24/2010 privind controlul 
operaţiunilor care fac parte din sistemul de finanţare prin 
Fondul European de Garantare Agricolă 
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 635 din 29 august 2014 

 
Prezenta ordonanţă creează cadrul juridic şi organizato-
ric pentru aplicarea dispoziţiilor cap. III «Controlul tran-
zacţiilor» din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Par-
lamentului European şi al Consiliului, privind finanţarea, 
gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune . 

Sunt stabilite, de asemenea, sanctiunile pentru neres-
pectarea art. 11 lit a si d. 
 
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr.  54 din 28 august 
2014 
privind modificarea art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, 
care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi 
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind 
societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultu-
ră 
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 639 din 30 august 2014 

 
Prin adoptarea prezentului act normativ se doreşte sim-
plificarea documentaţiei necesare accesării sprijinului 
financiar prin depunerea de către fermieri doar a docu-
mentelor care dovedesc utilizarea terenurilor pentru ca-
re se solicită sprijin financiar în cadrul schemei de plată 
unică pe suprafaţă, beneficiarii fiind persoanele fizice 
sau juridice care utilizează/exploatează terenuri agrico-
le. 
Astfel, se  modifica  si se prevede prin art. 7 alin1.lit.f si  
alin 5, ca documentele din care reiese utilizarea legală a 
terenului agricol se stabilesc prin ordin al ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale şi se prezintă la solicita-
rea reprezentanţilor Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pen-
tru Agricultură."  
Măsura vizează reducerea birocrației în ceea ce 
privește procedura de gestionare a schemei de plată 
unică pe suprafață și de efectuare a plăților, prin înlocui-
rea documentelor pentru dovedirea dreptului real de 
folosință cu cele care justifică utilizarea legală a 
suprafețelor de teren destinate producției agricole.  
 
3. ORDONANŢĂ Nr. 29 din 28 august 2014 pentru 
modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimenta-
re ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în 
domeniul produselor agroalimentare ecologice. 
Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 639 din 30 august 2014 

 
Actul normativ prevede includerea pe eticheta a unei 
sigle specifice cerificare  si conformitate cu regulile de 
productie ecologica. 
De asemenea, se stabilesc obligații dar se creaza și 
cadrul instituţional pentru stabilirea contravenţiilor şi 
aplicarea sancţiunilor la organismele de inspecţie şi cer-
tificare aprobate de către MADR pentru a desfăşura 
activitate în sectorul agricultură ecologică. 
Se estimează că implementarea măsurilor va asigura 
îmbunătățirea activității din sectorul de agricultură ecolo-
gică pe toată filiera, de la producătorul agricol până la 
utilizatorul final. 
 
4. ORDIN nr. 1281/695/152/2014 pentru modificarea 
SMR4 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi pro-
veniţi din surse agricole din anexa la Ordinul MADR, al 
MMP şi al preşedintelui ANSVSA nr. 187/2.155/42/2011 
pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestio-
nare (SMR) privind mediul, sănătatea publică, sănătatea 
animalelor şi sănătatea plantelor în cadrul schemelor şi 
măsurilor de sprijin pentru agricultori în România 
 
Publicat în: Monitorul Oficial Nr. 649 din 3 septembrie 2014 
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Actul normativ reglementeaza: 

 In scopul protecţiei tuturor resurselor de apă împo-
triva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 
agricultorii au următoarele obligaţii: 

a) să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului de 
grajd, fără defecte structurale care să permită scur-
geri de efluenţi/dejecţii, a căror mărime trebuie să 
depăşească necesarul de stocare a gunoiului de 
grajd, ţinând seama de perioadele cele mai lungi de 
interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice. 
Depozitarea gunoiului de grajd se realizează în spaţii 
special amenajate (platforme şi/sau bazine de colec-
tare impermeabile) în conformitate cu prevederile 
cap. VIII din Codul de bune practici agricole pentru 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi 
gospodăririi apelor şi al ministrului agriculturii, pădu-
rilor şi dezvoltării rurale nr. 1.182/1.270/2005, denu-
mit în continuare Codul de bune practici agricole; 

b) să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de 
grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de in-
terdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice 
prevăzut în anexa 7 la Codul de bune practici agrico-
le; 

c) să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot/ha pro-
venit din aplicarea îngrăşămintelor organice pe tere-
nul agricol în decursul unui an; 

d) să nu aplice îngrăşăminte organice pe terenuri aco-
perite de zăpadă, pe terenuri cu apă în exces sau pe 
terenuri îngheţate; 

e) să asigure încorporarea în sol a îngrăşămintelor or-
ganice aplicate pe terenurile arabile cu panta mai 
mare de 12%, în cel mult 24 de ore de la aplicarea 
acestora şi în condiţii meteo favorabile; 

f) să nu aplice îngrăşăminte organice sau minerale pe 
fâşiile de protecţie existente pe terenurile agricole 
situate în vecinătatea apelor de suprafaţă sau pe 
terenurile agricole situate în zonele de protecţie sani-
tară a captărilor de apă potabilă stabilite în condiţiile 
legii. Lăţimea minimă a fâşiilor de protecţie a apelor 
de suprafaţă este de 1 m pentru terenurile cu panta 
de până la 12% şi de 3 m pentru terenurile cu panta 
mai mare de 12%, panta terenului fiind dată de pan-
ta medie a blocului fizic adiacent cursului de apă; 

g) să urmeze un plan de fertilizare pentru culturile agri-
cole şi să distribuie uniform îngrăşămintele pe tere-
nul agricol; 

h) să întocmească la zi, să păstreze o perioadă de 5 
ani şi să prezinte pentru control documentele de evi-
denţă ale fermei privind suprafaţa agricolă, structura 
culturilor, efectivele de animale, tipul şi cantitatea 
îngrăşămintelor aplicate pe terenul agricol şi/sau 
expediate din fermă şi registrul îngrăşămintelor cu 
azot utilizate, astfel cum sunt prevăzute în anexa 11 
la Codul de bune practici agricole. 
 
2. Agricultorii care, potrivit legislaţiei în domeniul pro-

tecţiei mediului şi gospodăririi apelor, au obligaţia obţi-
nerii actelor de reglementare pentru activităţile pe care 
le desfăşoară trebuie să solicite şi să obţină actele de 
reglementare în domeniul protecţiei mediului şi/sau gos-
podăririi apelor pentru activităţile pe care le desfăşoară 
şi să respecte condiţiile stabilite de acestea cu privire la 
protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse 
agricole. » 

 
5. Hotararea nr. 788 din 10 septembrie, 2014,  
privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi 
frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a 
fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor şi a 
măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului 
aferent acestora, precum şi a modalităţii de implemen-
tare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei 
publice, în cadrul programului de încurajare a consumu-
lui de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2014-2015  
 
Publicata in Monitorul Oficial nr.685/19 septebrie 2014 
 
Guvernul României a adoptat, în ședința din 10 sep-
tembrie 2014, Hotărârea nr. 788 privind stabilirea fruc-
telor distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a 
limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru 
distribuţia fructelor şi a măsurilor adiacente distribuţiei 
de fructe, a bugetului aferent acestora, precum şi a mo-
dalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la 
nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe proaspete în anul 
şcolar 2014-2015. 

Bugetul total alocat programului este de 64,6 milioane 
de lei, din care 31,6 milioane de lei sunt alocate de 
Uniunea Europeană, iar diferența de 33 de milioane de 
lei reprezintă co-finanțarea asigurată de statul român. În 
anul școlar 2014-2015, a fost menținută limita valorii 
zilnice de 0,37 de lei/elev, însă perioada de distribuție 
gratuită a fost extinsă la maximum 86 de zile, cu o zi 
mai mult față de anul școlar 2013-2014. 

Beneficiarii acestui program in judetul Gorj sunt cei 
32.837de elevi din cele 254 scoli, din clasele pregătitoa-
re și clasele I-VIII, din învățământul de stat și privat. Din 
momentul intrării în vigoare a acestei Hotărâri de Gu-
vern, Consiliile Județene, vor demara procedurile de 
organizare a licitațiilor în vederea implementării progra-
mului de încurajare a consumului de fructe proaspete în 
anul şcolar 2014-2015. 

Totodată, prin acest act normativ, a fost completată lista 
măsurilor adiacente care pot fi implementate în cadrul 
acestui program cu: 

-organizarea de vizite la ferme pomicole sau legumi-
cole, la staţiuni de cercetare pomicolă ori legumicolă, la 
zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte evenimente şi/
sau activităţi similar; 

- organizarea de zile tematice dedicate consumului de 
fructe și legume sau de activități educative practice; 

- crearea de pagini web la nivelul județului, prin care să 
fie oferite informații despre implementarea programului. 

Precizăm că măsurile adiacente distribuției de fructe 
devin eligibile pentru sprijinul financiar al Uniunii Euro-
pene și nu pot reprezenta, valoric, mai mult de 15% din 
alocarea finală a fiecărui stat membru. 
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Proiecte de acte normative in dezbatere publica 

(aflate pe site-ul MADR) 

1.H O T Ă R Â R E privind aprobarea schemei „ Aju-

tor de minimis pentru compensarea efectelor 

fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile mani-

festate în perioada mai – iulie 2014 ce au produs 

pagube asupra sectorului apicol 

Actul normativ reglementeaza cadrul juridic de insti-

tuire a unei scheme de ajutor de minimis în conformi-

tate cu Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei 

din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 

107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, 

Sprijinul financiar reprezentând ajutor de minimis 

potrivit prezentei hotărâri, se acordă beneficiarilor 

(personae fizice, personae fizice autorizate, per-

soane juridice precum şi orice forme asociative 

cu/sau fără personalitate juridică pentru cheltuielile 

suplimentare efectuate de aceştea, suportate ca ur-

mare a fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 

din perioada mai – iunie 2014, în cuantum de, 

a) până la 50% din cheltuielile efectuate cu achiziția 

hranei necesare menținerii efectivului de familii de 

albine, dar nu mai mult de 4 lei/ familia de albine pen-

tru o stupină de până la 75 familii; 

b) până la 50% din cheltuielile efectuate cu achiziția 

hranei necesare menținerii efectivului de 

familii de albine, dar nu mai mult de 7,5 lei/familia de 

albine pentru o stupină cu peste 75 familii; 

Documentele de eligibilitate care insotesc cererea de 

sprijin financiar sunt : 

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau 

după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a 

BI/CI al/a reprezentantului legal; 

b) copie a certificatului de producător vizat la zi, în 

cazul persoanelor fizice; 

c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul 

Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fun-

daţiilor, sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară 

activitatea, în cazul persoanelor juridice, precum si 

copie a BI/CI a împuternicitului persoană fizică; 

d) dovadă cont activ bancă/trezorerie; 

e) adeverinţa în original, care să ateste, conform în-

scrisurilor din Registrul agricol, efectivul de familii de 

albine deținut; 

f) copia facturii fiscale de achiziție a hranei pentru 

efectivul de familii de albine, factură emisă în pe-

rioada mai – noiembrie 2014; 

Valoarea totală a ajutorului de minimis care se 

acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate 

depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii 

financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în 

cele două exerciţii financiare precedente. 

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc 

întreprinderilor până la 28 februarie, prin Directiile 

agricole judetene. 

Resursele financiare necesare aplicării schemei de 

ajutor de minimis prevăzută de prezenta hotărâre 

sunt de 4.131 mii lei şi se asigură de la bugetul de 

stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu 

această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvol-

tării Rurale pe anul 2014. 

2. H O T Ă R Â R E privind aprobarea schemei de 

minimis „Ajutor specific compensatoriu acordat ex-

ploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agri-

cultură ecologică” 

Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă 

de ajutor de minimis, în conformitate cu 

Regulamentul (UE) nr.1408/2013 al Comisiei din 18 

decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 și 

108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Euro-

pene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, publi-

cat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 

352/2014, definit în continuare Regulamentul de 

minimis în sectorul agricol. 

Schema are ca scop acordarea de plăţi suplimentare 

exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agri-

cultură ecologică 

Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii 

prevăzuţi la art. 4 completează şi depun cererea de 

solicitare a ajutorului  la centrul judeţean al Agenţiei 

de Plăţi pentru Agricultură pe raza teritorială unde se 

află exploataţia, în termen de 30 de zile de la data 

publicării prezentei hotărâri, însoţită de următoarele 

documente: 

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularu-

lui, a administratorului sau a împuternicitului; 

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de 

oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare 

fiscală, după caz; 

c) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura 

ecologică a beneficiarului, pe anul 2013 şi anul 2014, 

aprobată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării 

Rurale; 

d) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi 

un organism de inspecţie şi certificare, organism 

acreditat pe teritoriul Uniunii Europene/aprobat de 

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

e) o notificare emisă beneficiarului de către organis-

mul de inspecţie şi certificare, care să ateste urmă-

toarele: 

(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfi-

inţare a contractului încheiat între beneficiar şi organ-

ismul de inspectie si certificare; 

(ii)beneficiarul se află în continuare integrat în siste-

mul de control al organismului respectiv. 
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

Page 7 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  

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 

f) certificat de producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Gu-

vernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului 

de producător, cu modificările şi completările ulterioare. 

Bugetul total estimat al schemei este de 10.600.000 lei pentru un 

numărul maxim estimat de beneficiari este de 9.600 in perioada 

01.10.2014 – 31.12.2014 

Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de mini-

mis prevăzută de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de 

stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie 

Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014 

3. Legea pajiştilor, în vigoare din 2015 
 
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a propus amânarea im-
plementării prevederilor Legii pajiştilor, publicată deja în Monitorul 
Oficial din data de 2 iulie 2014, invocând faptul că "întocmirea 
amenajamentelor pastorale se pot executa de către specialişti nu-
mai pe baza unor date din teren care privesc tipul de vegetaţie sau 
producţia vegetală". 

Amenajamentele pastorale cuprind, printre altele, şi planurile ca-
dastrale, descrierea solului, a florei şi calitatea pajiştii, care ar fi 
trebuit întocmite de specialişti până la data de 1 noiembrie a.c. 
Având informaţii că, până în prezent, acestea nu s-au efectuat, 
Ministerul Agriculturii consideră "necesar să fie modificată data de 
implementare a amenajamentului pastoral, respectiv anul 2015". 
Proiectul, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Agricultu-
rii şi Dezvoltării Rurale (MADR), completează : 

 definiţia "utilizatorului de păşuni şi fâneţe" cu categoria crescă-
torilor de animale fermierilor membri înscrise în RNE. 

 încheierea contractelor de închiriere/concesiune pajişti să se 
facă cu respectarea dreptului de preferinţă al asociaţiilor de 
crescători de animale şi/sau persoane juridice din cadrul unită-
ţii administrativ-teritoriale, al persoanelor fizice din cadrul uni-
tăţii administrativ-teritoriale, al asociaţiilor de crescători de ani-
male şi/sau persoane juridice din altă unitate administrativ-
teritorială, precum şi al persoanelor fizice crescători de anima-
le din altă unitate administrativ-teritorială, în această ordine şi 
în condiţii egale.  

 situaţia în care proprietarii de animale membri ai colectivităţii 
locale sunt membri ai unei asociaţii şi exploatează în comun o 
suprafaţă de păşune, caz în care contractul de închirie-
re/concesionare să se încheie cu asociaţia, în baza unui cen-
tralizator care cuprinde acordul şi datele de identificare ale 
membrilor asociaţiei, numărul de animale/membru şi suprafaţa 
de pajişte cuvenită/ membru din total suprafata contractată. 

 

Termene limita in  septembrie –octombrie 2014 

28 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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