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IN ATENTIA FERMIERILOR! 

 

Anul 2014 incepe cu vesti bune pentru agricultori - subventiile se vor plati mult mai repede decat in 

anii anteriori, dar vine si cu schimbari importante pentru agricultura, din punct de vedere al sprijinului financiar 

acordat acestui sector atat din partea statului roman, cat si din partea Uniunii Europene in cadrul Politicii Agri-

cole Comune, in ciclul  2014-2020. 

Conform precizarilor ministrului agriculturii (http://www.madr.ro/ro/comunicare/944-comunicat-de-

presa.html), "subventiile au putut fi plătite începând cu primele zile ale lunii ianuarie 2014, grație promulgării 

Legii bugetului de stat în decembrie 2013, care a făcut posibil împrumutul de la Trezoreria Statului a sumei 

de 6,3 miliarde de lei. Astfel, pentru SAPS, din cele 3,1 miliarde lei, APIA a solicitat pentru plată suma de 979 

milioane lei. În privința CNDP- urilor, APIA a solicitat pentru plata CNDP-ului din domeniul vegetal suma de 

140 milioane lei din totalul aferent de 596 milioane lei, urmând ca până la 15 februarie să fie plătiți fermierilor 

toți banii necesari înființării culturilor în primăvară. De asemenea, APIA a solicitat toți banii necesari plății 

CNDP - urilor la ovine, în sumă de 345 milioane lei, urmând ca plățile pentru crescătorii de ovine din zonele 

defavorizate, care vor primi suplimentul de 6,5 euro/cap de animal, să se facă la începutul lunii februarie". 

In decembrie 2013, s-au  publicat regulamentele europene privind noua politica agricola comuna 

(detalii in pagina 9), iar  autoritatile romane lucreaza la armonizarea legislatiei si a strategiilor de dezvoltare 

regionala cu PAC si cu legislatia europeana. « Programul National de Dezvoltare Rurala va fi terminat, în 

forma integrată, până în jurul datei de 15 februarie 2014 și va fi transmis la Bruxelles », iar printre prioritatile 

legislative ale MADR se afla si: 

 « Legea Fondului Mutual  - a fost deja promulgată de președintele României, MADR intenționând să 

încurajeze voluntariatul la asocierea în fondurile mutuale prin introducerea unei „prime de asigurare”; 

 Legea pajiștilor va trece de procedurile parlamentare, urmând a fi aplicabilă în luna februarie, în 

același stadiu aflându-se și Legea privind certificatele de producător.  

 Legea privind CNDP-urile care vizează îndreptarea situației fermierilor amendați de ANAF, produ-

cându-se prin aceasta și unele probleme legate de primirea subvențiilor de către aceștia, urmează a 

intra în procedură la cele două Camere ale Parlamentului; 

 Legea privind reorganizarea MADR și Legea privind liberalizarea pieței 

funciare,  au fost întoarse la Parlament de către Administrația 

Prezidențială. » 

Pentru a fi la curent cu noutatile in domeniul subventionarii agriculturii, va reco-

mandam sa urmariti aparitiile lunare ale Buletinului Informativ al APIA—CJ Gorj. 
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Sinteza Raportului de activitate  al APIA Gorj /2013 

 
Serviciul Masuri de sprijin – IT, recuperare debite si de catre 

Centrele locale APIA GJ 
 

 Derularea campaniilor de informare a fermierilor si a cam-

paniilor de primire a cererilor unice de plata pe suprafata:  

       23.930 cereri depuse in 2013/centru judetean, din care:  

 Serviciul MS-IT –178 cereri;  

 CL Tg. Jiu –6715 cereri;      CL Tg.Carbunesti –4404 cereri;  

 CL Novaci –3571 cereri;      CL Motru –3363 cereri;  

 CL Turceni –3006 cereri;     CL Hurezani –2693 cereri.  

 

Situatia suprafetelor de teren, pe categorii 
de folosinta, masuri/pachete aferente cer-
erilor SAPS 2013: 

In vederea efectuarii platii, cererile de spri-
jin au urmat fluxul de de autorizare la 
plata: control administrativ in baza de date 
IACS – P1, aprobare caz, realizarea celui de 
al doilea control - D1, supracontrol adminis-
trative  - A1, generare si aprobare liste de 
plata.  

 

Situatia schemelor de plati derulate si a sumelor aferente acestora pentru platile din Campania 2013   
 
 
 

Efectuarea platilor in 
avans,  s-a realizat ince-
pand cu data de 16 oc-
tombrie 2013, numarul 
total al fermierilor platiti in 
avans fiind de 23.223, cu 
o suma totala de 

23.439.341  lei. 

 

Si in cursul anului 2013, CJ Gorj a eliberat, la solicitarea fermierilor, un numar de 1.806 adeverinte 

in vederea accesarii unor masuri de sprijin derulate prin APDRP sau Directia Agricola — Masurile 141 

:―Sprijinirea fermelor de semi- subzistenta‖, respectiv 112 : ―Instalarea tinerilor fermieri‖, ori pentru obtinerea 

unor credite in vederea finantarii capitalului de lucru, ca urmare a conventiilor incheiate cu diverse institutii ban-

care, situatia fiind urmatoarea: 

La nivelul campaniei 2013, au existat un numar de 58 blocuri fizice supradeclarate, rezolvate integral. 

Actualizarea blocurilor fizice - ( pe formularul Anexa 17) : au fost verificate un numar de 572 blocuri fizice, 
fiind operate un numar de 364 blocuri fizice  astfel: 298 blocuri fizice pe anexa 17 cu observatii ale fermierilor sau 
ale responsabililor de dosare, 22 blocuri fizice ca urmare a esantionului de control, 30 blocuri fizice cu atribut 
TPA (teren posibil sau abandonat) si 14 blocuri fizice ca urmare a scoaterii din circuitul agricol;    

 Actualizare LPIS (pe baza imaginilor VHR 2013) pentru campania 2014— din totalul de 4.907 blocuri fizice, 
au fost  verificate 3.337 blocuri fizice si modificate un numar de 1.911 blocuri fizice.  

Au fost intocmite un numar de 196 anexe 1 cu hartile aferente (blocuri fizice cu atribut TPA pentru campania 
2014) care au fost transmise pentre verificare in teren la serviciul de specialitate dupa care se vor actualiza in 

LPIS. 

Campania Masura 
Nr. Fer-

mieri 
Plati efectuate (lei) 

Campania 2013 

SAPS (avans) 23,223 23,439,341 

PNDC1 0 0 

Masura 211 5,747 12,711,036 

Masura 212 ZDS 1,883 1,687,021 

Masura 214 pachetul 1 4,896 14,744,053 

Masura 214 pachetul 2 3,979 6,476,216 

Masura 214 pachetul 4 4 1,931 



Finalizarea platilor regulare aferente Campaniei 2012, pe surse de finantare, avand in vedere ca 

platile aferente campaniei 2012 s-au derulat pana la 30.06.2013 situatia acestora este urmatoarea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea de constatare si recuperare creantelor, derulata in baza OG. 66/2011 privind preveni-

rea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a 

fondurilor publice naţionale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, a presupus 

derularea urmatoarelor activitati: 

 Generare, aprobare si transfer 1.332 note de fundamentare (NF) pentru toate campanile (C.) derulate:  

C 2007- 38 NF; C 2008 - 295 NF; C 2009 -444 NF; C 2010 –180 NF; C 2011 –314 NF; C 2012 - 61 NF 

 Intocmire procese-verbale de constatare a debitelor - 2.052 procese-verbale intocmite si transferate 

compartimentului economic in vederea introducerii in registrul debitorilor; 

 Solutionarea contestatiilor la procele-verbale de debite - 129 contestatii  depuse la procesele-verbale 

de constatare a creantelor, acestea fiind analizate si solutionate astfel: 3 contestatii admise partial, 8 

contestatie admise in totalitate, 112 contestatii respinse. 

In paralel, in cadrul Biroului IT, structura integranta a S.MS-IT, s-a asigurat mentenanta echipamente-

lor, a retelei locale de comunicare, s-a asigurat securitatea informationala si s-a asigurat functionarea tutu-

ror aplicatiilor utilizate in cadrul activitatii APIA Gorj. 

  

 Compartimentul economic 

Activitatea de recuperare debite—desfasurata in cadrul Compartimentului economic, pe langa acti-

vitatile specifice de inregistrare a operatiunilor contabile si managementul resurse lor umane. 

In cursul anului 2013, in evidenta compartimentului economic din cadrul APIA GORJ, s-au aflat  5.581 

debitori, cu debite in valoare de 14.429.760,98 lei, din care in anul 2013, a fost inregistrat in baza de date 

SIVECO un numar de 2.058 debite din fonduri europene, in valoare de 5.682.453,37 lei, sumele fiind recu-

perate in proportie de  72%, prin compensare, plata voluntara, dar si prin recuperare/executare silita ANAF. 

 

Serviciul Controale pe Teren 

Activitatea desfasurata de personalul serviciului Controale pe Teren este axata in paralel pe doua ac-
tivitati principale : 

1. Pregatirea documentatiei de lucru in vederea efectuarii controlului pe teren a 

fermierilor esantionati la control; 

2. Controlul efectiv pe teren al exploatatiilor fermierilor esantionati de catre APIA central, efectuat 
de catre inspectorii serviciului CT.In cursul anului 2012, s-au efectuat urmatoarele controale pe teren:  

 Control clasic pe teren – 213 fermieri; 
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Schemă de plată/ C2012 
 

Nr. fermi-
eri 

Fondul 
European de 

Garantare 
Agricolă   

 
lei 

Fondul European 
pentru Agricultură 

și Dezvoltare 
Rurală  

 
lei 

 
 

Buget 
Național 

 
lei 

 
 

Buget 
National 1 

 
lei 

 
 

Total 
 
 

lei 

Plată compensatorie pt zona 
montană defavorizată 

5.859 0 10.205.086 0 2.240.141 12.445.227 

PNDC1 (Decuplată de producție) 19.466 0 0 4.600.037 0 4.600.037 

Plată pt. zona  defav.de condiții 
naturale specifice 

2.159 0 1.590.963 0 349.236 

1.940.199 

Plată pachet 1 (pajiști cu inaltă 
valoare naturală) 

5.216 

0 12.479.478 0 2.739.398 15.218.876 

Plata pachet 2 (practici agricole 
tradiționale) 

4.386 
0 5.571.686 0 1.223.053 6.794.739 

Plată pachet 4 (culturi verzi) 9 

0 1.870 0 410 2.280 

Plată SAPS 25.047 

22.398.951 0 0 0 22.398.951 

                     TOTAL =                                 63.400.309 lei 



 Control ecoconditionalitate si agro-mediu pe teledetectie – 384 fermieri cu 2.998 parcele   La 
acesti fermieri s-a controlat in teren un numar de 2.998 parcele  privind respectarea cerintelor de 
ecoconditionalitate (GAEC si SMR) si a  pachetelor de agromediu P1 , P1.2. si P4 - (4 fermieri cu P4, 
7 fermieri cu  P1 si P1.2 ) -, verificandu-se caietele de agromediu, conditie obligatorie privind comple-
tarea si mentinerea de catre fermier a acestor caiete timp de 5 ani. 

 Control prin teledetectie si actiunea follow-up - 1.796 fermieri esantionati pentru control prin 
teledetectie, ulterior un numar de 901 fermieri au fost controlati in teren si li s-au emis rapoarte coma-
sate; 

 Supracontrol – au fost efectuate supracontroale la 38 fermieri, dintre care 35 fermieri supracontrol 
pe teledetectie si 3  fermieri supracontrol cu reprezentantii Curtii de Conturi; 

 Verificare in vederea actualizarii LPIS – 340 blocuri fizice care nu erau actualizate LPIS ca blocuri 
agricole sau nu aveau limite clare, iar in acestea fermierii isi declarasera parcelele agricole; 

 Verificarea digitizarii parcelelor agricole – 280 blocuri fizice pentru un numar de 295 fermieri; 

 Efectuarea esantionului martor pe culturi - s-a realizat identificarea a 549 puncte reprezentative 
pentru 15 de culturi din 14 UAT-uri, in vederea intocmirii esantionului martor de culturi pentru 
teledetectie; 

 Rezolvare sesizari – au fost verificate pe teren si solutionate un numar de 47 sesizari, ce s-au finali-
zat prin emiterea rapoartelor de control si introducerea acestora in baza de date; 

 Sprijin  acordat celorlate structuri pentru: 

 primirea cererilor unice de sprijin pe suprafata depuse de fermieri;  

 primirea cererilor privind privind prima pe exploatatie pentru crescatorii de animale, specia bovine, 
conform OMADR nr. 920/2013, cu modificarile si completarile ulterioare. 
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Compartimentul Juridic s-a preocupat de : 

 asigurea conformitatii cu prevederile legale in vigoare a actelor emise de structurile Centrului Judetean 
Gorj al APIA. In acest sens, au fost acordate avize de legalitate in conformitate cu legislatia in vigoare, in ve-
derea asigurarii derularii operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, pentru: 

- 100 decizii ale directorului executiv - privind incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea 
raporturilor de serviciu ale personalului din institutie, precum si privind diverse aspecte ale organizarii activita-
tii la nivelul Centrului Judetean Gorj; 

- 22 contractele care au angajat fonduri din bugetul institutiei (contracte de achizitii, contractele de 
prestari servicii, contractele de inchiriere, furnizare de energie electrica, apa, gaze etc.). 

 asigurarea aparararii drepturilor si intereselor legitime ale Centrului Judetean Gorj in fata instantelor de 

judecata, in  41 litigii in care APIA are calitate procesuala; 

 legalizarea sentintelor, precum si la obtinerea titlurilor executorii in litigiile avand ca obiect recuperarea 
sumelor acordate necuvenit.  

 

 In ceea ce priveste activitatea de comunicare/promovare la nivelul APIA Gorj,  punct de vedere sta-
tistic, in perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2013, aceasta s-a realizat prin: 

campanii de informare/sesiuni de instruire in vederea demararii campanieid e depunere a cererilor SAPS 
2013, la nivelul celor 70 de primarii ale jud. Gorj -  aprox. 3000 participanti; 

comunicate de presa – 91 articole in presa privind activitatea APIA si programele de acordare sprijin fi-
nanciar in derulare; 

aparitii TV – 37 aparitii la televiziunile locale; 

participari la dezbateri in emisiunile radio – 28  la posturile locale si regionale; 

peste 100 de interviuri pe diverse activitati desfaşurate de C.J. APIA Gorj la posturile de radio si TV; 

sute de articole de specialitate aparute in presa locala si regionala. 

actualizarea website-ului www.apiagorj.ro- trafic 1300 vizitatori/luna, 6.535 accesari /luna, 15.600 vi-
zualizari/luna; 

afisare informatii de interes public la sediile centrului judetean. 

participarea la diversele intruniri tematice: participarea la Colegiile Prefecturale, participarea la confer-
inte nationale, sesiuni de informare organizate de c a t r e  Institutia Prefectului sau  de catre Consiliul 
judetean, la care au fost invitati si reprezentantii APIA sa prezinte informatiile de actualitate privind 
masurile de sprijin financiar acordat fermierilor si stadiul activitatilor derulate. 

Centrul Judetean APIA  Gorj a participat activ la Campania ―PNDR  vine in satul  tau‖, campanile derula-
ta  in peste  20 de localitati ale judetului, la care au participat  peste  3.000 de persone interesate. 

http://www.apiagorj.ro-


Serviciul Autorizare CNDP, Ajutoare specifice 

comunitare si masuri de piata 

 

Activitatea Serviciului Autorizare CNDP, Ajutoare 
specifice comunitare si masuri de piata, in anul 2013, s-
a concretizat in primirea şi verificarea cererilor depuse 
de solicitanti pentru tipurile de spijin derulate prin acest 
serviciu, si anume: 

 

Plati nationale directe complementare in sector 

zootehnic 

 

1. O.M.A.D.R. nr.215/2010, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru stabilirea modului de 
implementare a criteriilor de eligibilitate si termenii de 
referinta pentru aplicarea schemelor de plati nationale 
directe complementare in sectorul zootehnic la specia 
bovine, in acord cu reglementarile comunitare in 
domeniu, cu modificarile si completarile ulterioare, 
inclusiv cele aduse de Ordinul M.A.D.R. nr. 
920/10/09/2013 , se acorda prima pe exploatatie pentru 
urmatoarele scheme; 

a) schema decuplata de productie in sectorul lapte 
(fermierul sa detina cota de lapte min 3 tone) 

b) schema decuplata de productie in sectorul carne
(fermierul sa detina min 3 cap bovine cu varsta de min 
16 luni precum si tineret bovin cu varsta min de 7 luni la 
data de referinta  31/01/2013) 

In anul 2013, s-au depus 3.837 cereri de sprijin, 
pentru 22.354 capete si  pentru o cantitate de 9.598 tone 
lapte. Nu  au fost aprobate la plata pana in preznt 
cererile de plata, acestea fiind in verificare si platile se 
vor efectua in cursul anului 2014 

 

2.OMADR nr. 98/2010 privind stabilirea modului de 
implementare, a conditiilor specifice si a criteriilor de 
eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati nationale 
directe complementare in sectorul zootehnic la speciile 
ovine/caprine,cu modificarile si completarile ulterioare, 
inclusiv cele ale OMADR nr. 165/2013 se acorda sprijin 
financiar cu privire la acordarea unei prime anuale 
crescatorilor de ovine si caprine care detin efective de 
femele mai mari de 50/25 capete, raportate la perioada 
de referinta.  

Au fost depuse 873 cereri de sprijin pentru 132.732 
capete, din care 515 cereri ovine pentru 111.861 capete 
si 358 cereri caprine pentru 20.871 capete. In urma 
efectuarii controlului la fata locului la fermierii esantionati 
de catre APIA Central, s-a aprobat un numar de 128.498 
capete, din care 507 cereri pentru specia ovine cu 
109.373 capete si 337 cereri pentru specia caprine cu 
19.125 capete. 

Conform esantionului de control au fost controlate:  

la ovine un numar de 30 exploatatii cu 11.267 cape-

te solicitate, din care au fost gasite un numar de 9.880 
capete, procentul de animale idntificate la fata locului 
fiind de 88 %. Din cele 30 exploatatii controlate, 2 ex-
ploatatii au fost respinse, animalele nefiind gasite la fata 
locului . Valoarea penalitatilor in urma controlului a fost 
de 53.035,50 lei 

    la caprine un numar de 22 exploatatii cu 1.678 

capete solicitate, din care au fost gasite un numar de 
1.139 capete, procentul de animale idntificate la fata lo-
cului fiind de 68%. Din cele 22 exploatatii controlate, 1 
exploatatie au fost respinsa, animalele nefiind gasite la 
fata locului . Valoarea penalitatilor in urma controlului a 
fost de 20.610 lei. 

In conformitate cu conventiile incheiate intre APIA si 
banci, s-au eliberat un numar de  223 adeverinte pentru 
ovine si 74 adeverinte pentru caprine. 

   

Ajutoare de stat 

 

1. H.G. 408/2010 privind aprobarea acordarii unui 
ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, 
sub forma de rambursare a diferenţei dintre acciza stan-
dard şi acciza redusa (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) 
pentru motorina utilizata la efectuarea lucrarilor mecani-
zate in agricultura.  

S-au primit  103 cereri,  din care  

35 cereri pentru anul 2013, aferente trimestrului IV, 

pentru 146.121,264 litri motorina; 

68 cereri pentru anul 2014, pentru  503.779,122 litri 

motorina 

 

2. Gestionarea documentatie aferente si plata ren-
tei viagere agricole, solicitantilor care au depus 
documentatia pana la 31.12.2009. Cuantumul rentei 
viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/
an pentru fiecare hectar de teren agricol extravilan 
instrainat/pentru care s-a incheiat acordul cu investitorul 
şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de te-
ren arendat din extravilan. 

S-au depus, aprobat si platit 93 de solicitari pentru 93 
de rentieri,  in echivalent de 22.704,01 Euro(101.305 lei) 

 

3. In baza HG 756/2010, s-a instituit schema de aju-
tor de stat in agricultura, care se acorda producatorilor 
agricoli pentru primele de asigurare aferente poliţelor 
de asigurare incheiate cu societaţile de asigurare-
reasigurare pentru acoperirea pierderilor cauzate de 
fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimi-
late dezastrelor naturale, precum şi a pierderilor cauzate 
de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestari 
parazitare. 

S-au depus, aprobat si autorizat la plata 2 cereri de 
catre un solicitant, in valoare de 6.355 lei. 

 

Ajutoare specifice comunitare 

 
1. In baza H.G. 796/2012 privind schema de ajutor 

specific acordat producatorilor de lapte si carne de vaca 
din zonele defavorizate, cu modificarile si completarile 
ulterioare,  se acorda sprijin financiar pentru mentinerea 
productiei in concordanta cu volumul nivelului cotei de 
lapte, aferente zonelor defavorizate, avand ca scop prin-
cipal pastrarea veniturilor beneficiarilor la un nivel 
corespunzator asigurarii unui nivel de trai decent in zo-
nele respective.   

Activitatile derulate in 2013: controlul la fata locului , 
verificarea si aprobarea cererilor depuse in 2012, primi-
rea cererilor si demararea controlului la fata locului pen-
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tru cele depuse in 2013. 
In anul 2012, s-au depus un numar de 1.714 cereri 

de sprijin pentru un numar de 6.232 capete. Pentru 
acestea a  fost extras pentru control un esantion alea-
toriu de APIA Bucuresti in numar de 257 exploatatii, 
pentru care a inceput  efectuarea controlului, cu ter-
men de  finalizare 20 martie 2013. Au fost aprobate la 
plata in luna iunie 2013 un nr de 1648 cereri pentru un 
numar de 6.075 capete pentru o suma de 558211.55 
Euro, echivalentul a 2533332.04 lei. 

In cazul cererilor depuse in 2012, la controlul la fata 
locului efectuat 157 animale nu au facut obiectul platii, 
deoarece 9 bovine nu s-au gasit la fata locului si 148  
bovine au fost scoase din exploatatie inainte de pe-
rioada de retenţie. 

In anul 2013, s-au depus un numar de 2021 cereri 
de sprijin pentru un nr de 7.558 capete. Pentru cererile 
depuse in anul 2013, a  fost extras pentru control un 
esantion aleatoriu de APIA Bucuresti in numar de 203 
exploatatii, pentru un numar de 878 de capete, din 
care 808 au fost gasite la fata locului. 

 
2. In baza HG 786/2013 privind cererile de ajutor 

specific acordat producatorilor pentru ovine si caprine 
din zona defavorizata , 

S-au primit un numar de 242 cereri pentr 48.642 
animale, la care urmeaza sa se faca controlul la fata 
locului, verificarile si aprobarea la plata in anul 2014. 

 
3. Prin Hotararea nr. 759 din 21 iulie 2010 privind 

acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea 
calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura 
ecologica se stabileste cadrul juridic de acordare de 
plati anuale suplimentare exploatatiilor inregistrate in 
sistemul de agricultura ecologica din productia vegeta-
la si animaliera. 

S-au depus un numar de 9 cereri de sprijin, pentru 
care urmeaza sa se faca verificarile in 2014: 

6 cereri  in sector vegetal, pentru o suprafata de 

147.59 ha; 

3 cereri in sector animalier, pentru 24 capete. 

 

Masuri de piata 

1. H.G.245/2011 privind finantarea unor actiuni cu-
prinse in Programul National Apicol 2011-2013, pri-
vind activitaţile de profilaxie şi combatere a varoozei, a 
efectuarii analizelor fizico-chimice ale mierii, a 
achiziţionarii materialului biologic pentru refacerea 
efectivului de familii de albine in vederea obţinerii pro-
duselor apicole de cea mai inalta calitate in stupine, a 
achiziţionarii stupilor, tiparirii şi multiplicarii ghidului de 

bune practici in apicultura.  

 S-au depus 2 cereri de catre forma asociativa ACA 
Gorj si  Asociatia Apicultorilor Ecologisti din Romania 
Fila Ronnin, care cuprinde 134 de  solicitanti, cu o va-
loare solicitata de 203.881,47 lei, care au depus cereri 
de sprijin pentru una sau mai multe actiuni cuprinse in 
PNA. In urma verificarii administrative si a controlului 
efectuat in teren, valoarea aprobata la plata este de 
151.040,09 lei, aceasta valoare fiind calculata pe fie-
care actiune in parte in functie de procentul acordat de 
APIA Bucuresti cu incadrare in plafon. 

 

2. In conformitate cu OUG 24/2010, cu modifi-
carile si completarile ulterioare, pentru anul scolar 
2013/2014, se acorda gratuit elevilor din clasa prega-
titoare si celor din clasele I - VIII care frecventeaza 
invaţamantul de stat şi privat autorizat/acreditat, pentru 
o perioada de maximum 89 de zile de şcolarizare, 
fructe proaspete in limita valorii zilnice de 0,37 lei/
elev. Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sec-
toarelor municipiului Bucureşti se constituie ca solici-
tanţi de sprijin financiar pentru furnizarea de fructe 
proaspete in şcoli.  

Pentru punerea in aplicare a acestui act normativ, 
la CONSILIUL JUDETEAN GORJ ,in primul semestru 
al anului scolar 2013/2014, nu s-au prezentat ofertanti 
la licitatia privind promovarea si derularea acestui act 
normativ. 

 

3. OUG 96/2002, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv a OUG NR 67/2013,  privind 
acordarea gratuit pentru elevii din invaţamantul primar 
şi gimnazial de stat şi privat produse lactate şi de pani-
ficaţie. Aceste produse, transportul şi distribuţia aces-
tora la unitaţile de invaţamant se contracteaza de catre 
consiliile judeţene, cu asistenţa inspectoratelor şcolare 
judeţene, cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare. 

In anul 2013, s-a depus cererea de aprobare a soli-
citantului  pentru un nr. de 588 de institutii scolare / 
39.000 elevi, urmand a se depune cererea de plata 
dupa finalizarea primului semestru, conform actului 
normativ respectiv (pana in ultima zi a celei de-a treia 
luni care urmeaza dupa incheierea perioadei la care se 
refera cererea). 

 
4. Cota de lapte 
Activitatea de baza consta in administrarea cotei de 

lapte cu cele 2 componente livrari şi vanzari directe in 
judeţul Gorj. Deoarece anul de cota nu coincide cu 
anul calendaristic, raportul de activitate pentru anul 
2012 -2013, incepe la 01.04.2012 si se finalizeaza la 
31.03.2013. 

In cadrul Compartimentului de cota de lapte, in anul 
2013, s-au primit in numar de 4.650 de cereri  dupa 
cum urmeaza: 419 cereri de acordare cota de lapte din 
rezerva nationala, 80 cereri de transferuri permanente; 
11 cereri de schimbare comparator, 34 cereri de 
conversii permanente, 15 cereri de cedare a dreptului 
de cota de lapte  si 3.633 cereri cu declaratiile anuale 
de vânzarii directe. 

Biroul Inspectii, Cota de Lapte si Supracontrol 

 

S-au efectuat verificari ale documentatiei sau, 
dupa caz, la fata locului, privind realitatea datelor 
inscrise in documentele inaintate de solicitanti catre 
APIA, in baza carora APIA acorda sprijin financiar 
de la Comunitatea europeana pentru masurile de 
piata si sprijin financiar de la bugetul de stat pentru 
sectorul vegetal, zootehnic, plati nationale directe 
complementare in sectorul zootehnic, alte forme de 
sprijin, dupa cum urmeaza: 
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In cadrul PEAD 2012, in anul 2013 s-au desfasurat : 

 5 inspectii de etapa intermediara la destinatarii 

finali, in perioada ianuarie – februarie 2013 

(Godinesti, Pades, Danesti, Tg-Carbunesti, Baia-de 

Fier). Au fost verificate si urmarite aspecte legate 

de cantitatile de produse alimentare primite de la 

depozitul organismului desemnat si distribuite catre 

persoanele cele mai defavorizate. 

 8 inspectii la destinatarii finali, in luna martie si 

aprilie 2013 (Godinesti, Pades, Danesti, Tg-

Carbunesti, Baia-de Fier, Bumbesti-Jiu, Rovinari, 

Turceni); 

 3 inspectii de livrare, in luna ianuarie 2013, cu 

privire la indeplinirea conditiilor referitoare la recep-

tia si calitatea produselor alimentare; 

 2 inspectii la depozitul organismului desemnat, 

in perioada ianuarie - februarie 2013, vizand 
gestionarea si depozitarea separate a produselor 
alimentare si evidentierea acestora in documentele 
de contabilitate primara .  

Aspecte privind  finalizarea, la 31.03.2013, a 
PEAD 2012, în judeţul Gorj : 

  Numarul de beneficiari eligibili pentru 2012 - 

44.304 persoane  

  Cantitatea totala iniţială: 1.891.tone  

  Suma initiala : 5.240.620 lei  

  Cantitatea de produse distribuita 1.152 tone  

  Suma totala aferenta 3.281.288 lei  

 Număr inspecţii efectuate pentru:  

 Furnizarea de produse - 49  

 Depozitare si gestionare - 5  

 Destinatarul final – 8 inspectii preliminare (de eta-

pa) si 8 inspectii la destinatarii finali. 

In cadrul PEAD 2013, incepand cu data de 01 au-

gust 2013 au fost desfasurate: 

- 25 inspectii de livrare cu privire la indeplinirea 

conditiilor referitoare la receptia si calitatea produselor 

alimentare, precum si in legatura cu documentele inso-

titoare, a modului de respectare a graficelor de livrare, 

a ambalarii, transportului si depozitarii in conditii care 

sa asigure pastrarea calitatii produselor alimentare. De 

asemenea, au fost in atentie termenele de valabilitate 

inscriptionate pe ambalaj in conformitate cu cerintele 

de furnizare si cele care rezulta din certificatele de 

calitate si buletinele de analiza ce a insotit fiecare lot 

livrat . 

- 5 inspectii la depozitul organismului desemnat 

vizand gestionarea si depozitarea separate a produse-

lor alimentare si evidentierea acestora in documentele 

de contabilitate primara 

- 8 inspectii de etapa intermediara la destinatarii 

finali din localitatile (Vladimir, Hurezani, Novaci, Plop-

soru, Borascu, Bustuchin, Bilteni, Ticleni), la care au 

fost verificate si urmarite aspecte legate de cantitatile 

de produse alimentare primate de la depozitul organis-

mului desemnat si distribuite catre persoanele cele mai 

defavorizate, confirmate cu documente justificative 

insotitoare, a numarului de persoane beneficiare pe 

fiecare categorie in parte, a cantitatilor medii primate, a 

documentelor controlate si a completitudinii acestora. 

Depozitarul, respectiv Consiliul Judetean Gorj, a asigu-

rat gestiunea separata a produselor alimentare, prin 

evidentierea acestora in documentele de evidenta pri-

mara si au fost respectate conditiile cu privire la nor-

mele de depozitare a alimentelor. 

Produsele acordate in cadrul PEAD 2013 sunt: 
faina alba de grau, malai extra, paste fainoase, zahar, 
ulei, rosii in suc propriu, zacusca, conserva de carne,  
miere de albine. 

In cadrul Programului General de Control al 

cotei de lapte,  s-a desfasurat in februarie-martie 

2013, respectiv septembrie 2013, activitatea de control 

la producatorii agricoli, crescatori de animale, cu 

privire la realizarea cerintelor si conditiilor privind 

livrarile si vanzarile directe de lapte. 

- 70 fermieri, detinatori de vaci de lapte, in anul de 
cota 2012/2013, din localitatile: Pades, Crasna, Muse-
testi, Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Bengesti Cio-
cadia, Bumbesti Jiu, Novaci, Bumbesti Pitic, Runcu, 
Schela, Balanesti, Lelesti, Borascu, Stanesti ,Danesti, 
Turcinesti, Arcani ;  

- 88 fermieri detinatori de vaci de lapte, la sfarsi-
tul anului de cota 2011/2012, din localitatile: Polovragi, 
Balanesti, Stanesti, Baia de Fier, Tismana, Crasna , 
Runcu , Lelesti, Danesti, Balesti, Schela, Bumbesti Jiu, 
Novaci, Scoarta, Pestisani, Musetesti, Vladi-
mir,Prigoria, Samarinesti; 

-1 procesator de lapte - S.C. SEKAM PROD SRL 
NOVACI din Novaci. 

In cadrul Programului National Apicol 2013 - 

BICLIS a efectuat controlul: 

- la 2 asociatii — la sediu,  Asociatia Crescatorilor 
de Albine din Romania (ACA) – Filiala Gorj si Asociatia 
Apicultorilor Ecologisti FILLA RONNIN APIS ; 

- la 8 beneficiari finali din cadrul ACA ( apicultori 
esantionati), in vederea verificarii documentelor de 
eligibilitate si a celor de decontare, precum si a stupin-
elor apicultorilor esantionati la fata locului. In acest 
sens, la stupina beneficiarilor finali s-a efectuat: 

Alte inspectii: 

 1 inspectie la S.C. Comb Gorj S.A privind agrearea 
depozitelor de cereale , aplicarea H.G. nr. 699 din 10 
iunie 2009 privind instituirea masurilor cuprinse in or-
ganizarea comuna de piata in sectorul cereal; 

 verificarea şi întocmirea documentelor de inspecţie 

privind încadrarea în condiţiile şi criteriile din actele 
normative pentru acordarea sprijinului financiar, acor-
dat conform:  

 - HG 796/2012:  s-au controlat 317 exploatatii cu 
un nr. de 878 animale + 1 exploatatie aferenta anu-
lui 2012 – verificare efectuata de Curtea de Conturi 
Craiova cu inspectori APIA; 

- O M.A.D.R. nr. 98/2010 : 30 de exploatatii pentru 
ovine, 22 exploatatii pentru caprine, 1 supracontrol. 

Raportul anual privind activitatea desfasurata de APIA GORJ in cursul anului 2013, poate fi lecturat integral 

accesand http://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/raportari 
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NOUTATI LEGISLATIVE 

Hotărârea nr. 1050/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional apicol pentru perioada 2014-2016, a normelor de 

aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, M.Of., 

Partea I nr. 811 din 20.12.2013. 

1 Sprijinul financiar alocat atât din bugetul de stat cât și din 
bugetul UE prin Programul Naţional Apicol pentru perioada 
2014 – 2016 este pentru următoarele măsuri: 

1. realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupi-
lor, 

2. achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru 
control sau funduri de stupi antivarooa, 

3. achiziţionarea de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de 
albine, 

4. achiziţionarea de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi 
în urma deplasării acestora în pastoral, 

5. decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea 
mierii. 

Pentru acţiunile prevăzute în Program, termenul-limită de 
depunere a cererii şi a documentelor care o însoţesc este 01 
august a fiecărui an. 

Comisia Europeană participă la finanţarea acţiunilor din Pro-
gramul apicol cu 50% din cheltuielile efectuate de România 
pentru fiecare acţiune accesată, excluzând TVA. 

 
Pentru cei interesati, in Monitorul Oficial, Partea I 
nr. 14 din 9 ianuarie 2014, s-a publicat Legea api-
culturii nr. 383/2013, aceasta abrogand vechea 
Lege a apiculturii nr. 89/1998, republicata  

 

Hotărârea Guvernului nr. 1064/2013 privind aprobarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind 
organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor per-
manente şi pentru modificarea şi completarea Legii fon-
dului funciar nr. 18/1991, M.Of., partea I, nr. 833 din data 

de 24 decembrie 2013 

Administrarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi al municipiului Bucureşti 
se face de către consiliile locale, cu respectarea prevederilor 
legale în vigoare. 

Pentru menţinerea suprafeţelor, punerea în valoare, folosirea 
optimă a pajiştilor şi protecţia mediului, se pot încheia con-
tracte de închiriere sau concesiune, cu asigurarea încărcă-
turii optime de animale, calculată conform prevederilor legale 
în vigoare. 

Preţul prevăzut în contractele de concesiune/închiriere pe 
hectar se aprobă, în condiţiile legii, de către consiliile locale, 
în funcţie de capacitatea de păşunat şi de preţul mediu al 
masei verzi comunicat de consiliile judeţene şi Consiliul Gen-
eral al Municipiului Bucureşti. 

Utilizarea pajiştilor aflate în domeniul public şi privat al comu-
nelor, oraşelor, respectiv al municipiilor se face de către 
membrii colectivităţii locale, proprietari de animale înregis-
trate în RNE. 

Modul de gestionare a pajiştilor se stabileşte prin amenaja-
mente pastorale. Proiectele de amenajamente pastorale se 
întocmesc de către specialiştii din cadrul primăriilor, al direc-
ţiilor judeţene pentru agricultură şi din cadrul camerelor agri-
cole judeţene aflate în subordinea consiliului judeţean şi al 
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau de către 

specialiştii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic 
şi de vânătoare, după caz, până la data de 1 noiembrie 
2014, şi se aprobă de autoritatea competentă, după care 
acestea se transmit deţinătorilor/administratorilor pajiştilor, 
după caz. Actualizarea proiectelor de amenajamente pasto-
rale se realizează la o perioadă de 10 ani. 

 

 Proiecte de acte normative 

http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html 
 
 Noi termene in acordarea ajutorului de minimis pentru 
achizitionarea de tancuri de racire a laptelui 
 
MADR a publicat un proiect de Hotarare de Guvern pentru 
modificarea si completarea Hotararii Guvernului 
nr.859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pen-
tru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui, precum 
si pentru stabilirea unor masuri de aplicare a acesteia.  
 
Proiectul stipuleaza: 

 O noua noi perioada de depunere de cereri initiale, re-

spectiv 1 februarie – 15 mai 2014; 

 perioada 20 ianuarie - 15 mai 2014 ca perioada de 
depunere a documentelor :  

 Stabilirea termenului pana la care se face dovada achiz-

itionarii tancului/tancurilor de racire a laptelui la 30 zile de 
la data alimentarii conturilor solicitantilor sprijinului 
financiar cu sumele autorizate.  

 
(se pot transmite propuneri/sugestii in termen 10 zile de la publicare 
pe site 20.01.2013) 

 
Proiect de ORDONANŢĂ pentru modificarea şi comple-
tarea Ordonanţei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul 
agricol  
 
 Proiectul de act normativ prevede: 

 introducerea a două teze : 1. să se permită Consiliului 

local să adopte, la propunerea primarului, o hotărâre cu 
privire la forma în care se va întocmi și ține la zi registrul 
agricol, în format electronic ori pe format hârtie; 2. se 
prevede data de la care registrul agricol se întocmește și 
se ține la zi numai în format electronic, respectiv 1 ia-
nuarie 2017;  

 unificarea terminologiei cu cea a Codului fiscal; 

 precizarea înscrierii în formularele registrului agricol a 

datelor de identificare a terenurilor așa cum rezultă 
acestea din Legea cadastrului și a publicității imobiliare 
nr. 7/1996 

 extindere listei lista instituțiilor administrației centrale 

care desfăsoară acțiuni în sfera registrului agricol ; 

 modificarea termenelor de realizare a centalizării unor 

date prevăzute în partea de formulare centralizatoare a 
registrului agricol. De ex. termenul de 1 martie, prevăzut 
la lit.a) a art. 12, se decalează la 15 aprilie, deoarece, 
conform lit. a), a art. 11, înscrierea efectivelor de anima-
le şi evoluţia efectivelor de animale de către persoanele 
fizice şi juridice, în registrul agricol, se face până la data 
de 1 martie, ceea ce face imposibilă centralizarea aces-
tor date tot până la 1 martie; 

 obligativitatea prezentării formularelor centralizatoare 

numai în forma electronic și  eliminarea obligativității 
elaborării formularelor INS de centralizare a datelor; 

 
(se pot transmite propuneri/sugestii in termen 10 zile de la publicare 
pe site 21.01.2013) 

 

! 
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Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, 

Telefon/ Fax : 0253-213035,  

e-mail: apia.gorj@apia.org.ro 

http: www.apiagorj.ro 

CENTRE LOCALE  

TARGU JIU-Str.Localitatea Componenta Barsesti, nr. 2A 

0253/212.311, targujiu.gorj@apia.org.ro 

TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11 

0253/379.116; tgcarbunesti.gorj@apia.org.ro  

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.3,  

0253/466.531,novaci.gorj@apia.org.ro  

TURCENI - Casa de Cultura TURCENI 

0253/335.112, turceni.gorj@apia.org.ro 

MOTRU - Str. Bradului, nr.2A 

0253/410.118, motru.gorj@apia.org.ro 

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

0253/231.086, hurezani.gorj@apia.org.ro 

 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Director executiv adjunct          Valentin PRIPOREANU 

Sef Serv. Autorizare CNDP si ajutoare specifice comunita-
re, masuri de piata:                          Virgil UNGUREANU  
Sef Serv. Masuri de Sprijin- IT           Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Coord. Serviciu Economic:                     Simona ROSCA  
 
Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Coordonator  C. L. Novaci -      Gheorghe VOICULESCU  

Coordonator C. L. Turceni -                Ionut APOSTOIU  

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons.  Maria  SEMENESCU si Felicia NEGHINA 

Programul de lucru :   luni – vineri: 8.00 – 16.00 

Programul de audiente  

Marti, 10.00-12.00 – director executiv 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adj. 

Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 

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

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

Legislatie europeana 
 

Reglementari privnd noua Politica Agricola Comuna 

 

In luna decembrie 2013, s-au publicat regulamentele care 

reglementează Politica Agricolă Comună pentru perioada 2014-

2020, si anume:  

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, pri-
vind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul euro-
pean agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului ; 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, pri-
vind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agri-
cole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 
352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului ;  

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1307/2013 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013,de 
stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fer-
mierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole 
comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al 
Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1308/2013 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 17 decembrie 2013,de 
instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agri-
cole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) 
nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Con-
siliului; 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1310/2013 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 decembrie 2013, de 
stabilire a anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului 
(UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 
în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru 
anul 2014 și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 
al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 
1306/2013 și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și 
ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în anul 
2014; 

 REGULAMENTUL (UE) NR. 1370/2013 AL CONSILIULUI, din 
16 decembrie 2013, privind măsuri pentru stabilirea anumitor 
ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a 
piețelor produselor agricole. 

 

( http://www.apiagorj.ro/category/legislatie/legislatie-europeana) 
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