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 Activitatea APIA Gorj in lunile  OCTOMBRIE—NOIEMBRIE 2014 

 

Autorizare plăti în avans  - Campania 2014 

Incepând cu data de 20 octombrie 2014, APIA a inceput autorizarea la plată în avans :  

 pana la 50% din suma cuvenita fermierilor care au depus cereri de plată în cadrul Schemei de Plată Unică pe Su-

prafaţă (SAPS) - Campania 2014; 

 până la 74% din suma cuvenită, fermieriilor care au depus cereri de plată în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală - 

Campania 2014, respectiv masurile din Axa II din PNDR. 

28 noiembrie 2014 - termen limita de depunere a cererilor de sprijin pentru agricultura ecologica 

Conform H.G. 769/2014 de modificare a  H.G. nr. 759/2010 privind acordarea ajutoarelor specifice pentru îmbunătăţi-
rea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 2014, cererile pentru sprijinul acordat 
din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), se depun până la data de 28 noiembrie 2014 

31 octombrie 2014—termen depunere cerere trimestriala decontare motorina 

Până la 31 octombrie 2014 inclusiv, se depun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare a diferenţei de acciză 
pentru motorina utilizată în agricultură,  aferentă trimestrul III al anului 2014. 

Adeverinţe pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT), bovine si ovine/caprine 

 APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul animalier, la speciile 

bovine si ovine/caprine, beneficiari care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la 

băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  

Adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor,  pachet b - păsări 

Incepând cu data de 20 octombrie 2014, APIA  Gorj elibereaza adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind 

bunăstarea animalelor – pachet b – păsări, care intenţionează să acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curen-

te de la Băncile care au încheiat Convenţii cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

Finalizarea controlului la fata locului in sector animalier, speciile ovine/caprine 

APIA Gorj informează în legătură cu rezultatele controalelor la faţa locului în vederea constatării îndeplinirii cerinţe-
lor şi condiţiilor pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine şi 
pentru producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate. 
 
Noutati legislative 
 
OUG Nr. 63 / 2014 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul 

agriculturii 
HG.nr. 863 / 2014 privind stabilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăților directe unice pe 

suprafață, a plăților separate și a plăților specifice pentru orez, care se acordă 
în agricultură în sectorul vegetal. 

HG Nr. 864  / 2014 privind aprobarea schemei de minimis "Ajutor specific compensatoriu 
acordat exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de agricultură 
ecologică" 

HG Nr. 865  / 2014 privind aprobarea schemei "Ajutoare de minimis pentru compensarea 
efectelor fenomenelor hidrometeorologice manifestate în perioada ianuarie - 
august 2014 care se acordă în agricultură, în sectorul vegetal" 

HG nr. 867/2014 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efecte-
lor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada mai 
– iulie 2014 ce au produs pagube asupra sectorului apicol”. 

HG Nr. 873  / 2014 privind aprobarea schemei de minimis "Achiziţionarea de către producă-
torii agricoli de berbeci de reproducţie din rase specializate şi de juninci din 
rase specializate" 

OMADR Nr.1.510 / 2014 pentru stabilirea unor măsuri excepţionale cu caracter temporar de 
sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi legume 
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Autorizarea plăților in avans, Campania 2014 

 

Incepând cu data de 20 octombrie 2014, Centrul jude-
tean APIA Gorj a inceput autorizarea la plată în 
avans fermierii care au depus cereri de plată în cad-
rul Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) - 

Campania 2014. 

De acest avans vor beneficia toţi fermierii pentru care s-
a efectuat verificarea necesară condiţiilor de eligibilitate 
în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (CE) nr. 
73/2009. 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 863/2014 privind sta-
bilirea pentru anul 2014 a cuantumului plăţilor directe 
unice pe suprafaţă, a plăţilor separate pentru zahăr şi 
plăţilor specifice pentru orez în sector vegetal, cuantu-
mul plaţii SAPS - Campania 2014 este de 156,89 
euro/ha, la care se va aplica un coeficient de reducere 
liniară care va asigura încadrarea în plafonul alocat de 
Comisia Europeană. 

Având în vedere art.6 din  Regulamentul (UE) nr. 
1310/2013,  conform caruia plata în avans poate fi acor-
dată în proportie de până la 50% din valoarea totală a 
plăţilor directe, România a hotârât acordarea unui avans 
de 79,00 euro/ha, la care se aplica un procent de re-
ducere liniata. 

Plăţile se fac la cursul de schimb de 4,4102 lei pentru un 
euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data 
de 30 septembrie 2014 şi publicat în Jurnalul Oficial al 
Uniunii Europene, seria C, nr. 342/03 din 01 oct. 2014. 

În cadrul campaniei SAPS 2014, se estimează ca în 
judeţul Gorj, aproximativ 23.000 de fermieri vor benefi-
cia de o  alocare financiară de 6.478.000 euro 
(28.569.275 lei) decontată din Fondul European de Ga-
rantare Agricolă (FEGA.) pentru o suprafaţă de aproxi-

mativ  82.000 ha. 

Începând cu aceeasi data, APIA Gorj  autorizează la 
plată în avans, în cuantum de până la 74% din suma 
cuvenită, fermieriilor care au depus cereri de plată 
pe suprafaţă, în cadrul măsurilor de dezvoltare 
rurală - Campania 2014, respectiv masurile din Axa II 
din PNDR: 

- 211‖Plăţi pentru zona montană defavorizată‖; 

- 212 ―Plăţi pentru zone defavorizate – altele decât 

cele montane‖; 

- 214 ―Plăţi pentru agromediu‖, în conformitate cu 
Regulamentul UE nr. 65/2011 al Comisiei, de stabilire a 
normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) 
nr. 1698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea 
în aplicare a procedurilor de control şi a ecocondiţionali-
tăţii în cazul măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală. 

Plăţile se vor efectua la cursul de schimb de 4,4710 
lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Eu-
ropeană în data de 31 decembrie 2013 şi publicat în Jur-
nalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 1/01 din 04 
ianuarie 2014. 

In judetul Gorj, de acest avans vor beneficia aproximativ 
7.600 fermieri pentru care se vor finaliza verificările ne-
cesare respectării condiţiilor de eligibilitate, în conformi-
tate cu articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 65/2011 
pentru suprafaţa de aproximativ 39.900 ha, în valoare de 
25 milioane lei, decontată din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală – FEADR. (82%) şi Bugetul 
Naţional - B.N (18%). 

 

Reamintim fermierilor interesati ! 

 

28 noiembrie 2014 este  termenul limita de depunere 

a cererilor de sprijin pentru agricultura ecologica 

Ajutorul specific sub formă de plăţi anuale suplimenta-
re se acordă pentru exploataţiile din producţia vege-
tală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada 
de conversie (de trecere de la agricultura convenţională 
la agricultura ecologică). 

Valoarea ajutorului specific pentru îmbunătăţirea cali-
tăţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecolo-
gică 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 pentru 
producţia animală. 

Cuantumul plăţii anuale suplimentare/exploataţie se 
calculează de către APIA, după finalizarea tuturor verifi-
cărilor, prin raportarea plafonului alocat pentru fieca-
re 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 depăşeşte plafonul alocat 
pentru fiecare sector, plata anuală suplimentară maximă/
exploataţie se diminuează procentual 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 vege-
tală sau producţie animalieră, diferenţa se redistribuie 
către celălalt sector. 

Pentru anul 2014, beneficiarii pot solicita organismelor 
de inspecţie şi certificare eliberarea documentului justifi-
cativ (certificatul de conformitate/master certificat/
certificat de confirmare a conversiei), până la data de 5 
decembrie 2014, faţă de termenul anterior de 15 octom-
brie. 

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

Beneficiarii completează şi depun cererea de solicitare 
a ajutorului specific la Centrul judeţen APIA, pana la da-
ta de 28 noiembrie 2014, conform modificarilor aduse de 
H.G. 769/2014. 

Potentialii beneficiari ai ajutorului specific vor putea 
depune o singură cerere de solicitare a ajutorului speci-
fic, fie pentru o exploataţie din producţia vegetală, fie 
numai pentru una din speciile din producţia animalieră 
sau numai pentru o exploataţie din apicultură. 

 



 
31.10.2014—termen depunere cerere trimestrială  

pentru decontare motorină 
 
Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Interven-

ţie pentru Agricultură (APIA Gorj) reaminteşte benefici-
arilor că, până la 31 octombrie 2014 inclusiv, se de-
pun cererile pentru ajutorul de stat prin rambursare 
a diferenţei de acciză pentru motorina utilizată în 
agricultură,  aferentă trimestrul III al anului 2014. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a 
diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă 
(stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utili-
zată la efectuarea lucrărilor în agricultură. 

Valoarea se calculează în lei, pe baza cursului de 

schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul ac-

cizelor, respectiv 1,7975/litrul de motorină. 

Beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil 

de finanţare depun cererile trimestriale de solicitare a 

ajutorului de stat însoţite de o situaţie centralizatoare 

privind cantităţile de motorină achiziţionate în trimestrul 

respectiv, precum şi de documentele prevăzute de Or-

dinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 

1229/2013, cu modificările şi completările ulterioare.  

Ajutorul de stat se acordă producătorilor agricoli în 

funcţie de sectorul (vegetal, zootehnic şi/sau îmbunătă-

ţiri funciare) în care îşi desfăşoară activitatea.  

Pentru sectorul vegetal, odată cu cererea trimestrială 

de plată se va depune şi copia cererii unice pe suprafa-

ţă sau documentul care atestă înscrierea în Registrul 

plantaţiilor viticole avand in vedere ca verificarea 

suprafetelor lucrate de fermieri se va face prin compa-

rarea datelor (supr. si grupele de culturi). 

Cantităţile de motorină ce beneficiează de ajutor de 

stat acordat sub formă de rambursare se stabilesc prin 

ordin al ministrului cu avizul Ministerului Finanţelor Pu-

blice, cu încadrare în prevederile bugetare aprobate. 

În baza prevederilor art. 13 - 17 din Ordonanţa Gu-

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

tări prin Legea nr. 74/2010, cu completările ulterioare, 

beneficiarii care, prin înscrierea sau atestarea de date 

nereale pe documentele de decontare aferente ajutoru-

lui de stat, au încasat sume de la bugetul de stat în 

mod necuvenit nu mai beneficiază de ajutor pentru o 

perioadă de trei ani. Totodată, sumele reprezentând 

ajutor necuvenit se recuperează de la beneficiarii ajuto-

rului de stat. 

Sunt aşteptati la  Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru a-şi de-
puse cererile de rambursare a diferenţei de acciză pen-
tru motorina utilizată în agricultură, un număr de 69 
mari fermieri care au depus cerere de aprobare acord 
prealabil. 

 

 

 Adeverinţe pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale 

tranzitorii (ANT), bovine 

Centrul judetean APIA Gorj eliberează adeverinţe 

pentru solicitantii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) 

în sectorul animalier, la specia bovine si ovine/caprine, 

beneficiari care intenţionează sa acceseze credite 

pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile 

care au încheiat convenţii cu Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură. Creditele oferă produ-

cătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse finan-

ciare necesare activităţilor curente, pâna la efectuarea 

de către APIA a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap 

de animal la care sunt îndreptăţiţi, potrivit prevederilor 

legale. 

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. 

Toate convențiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Ga-

rantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa 

www.apia.org.ro. 

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, 

APIA  Gorj va elibera o Adeverinţă de înregistrare a 

fermierului prin care confirmă ca beneficiarul a depus 

cererea unică de plată pentru ANT sectorul zootehnic 

la specia bovine, ovine/caprine. Dupa caz, pentru anul 

2014, că s-au efectuat controalele şi verificările admi-

nistrative asupra cererii  de solicitare a plăţii naţionale 

complementare sector zootehnic, până la data emiterii 

adeverinţei, conform reglementarilor în vigoare, precum 

şi numărul de animale eligibile pentru prima pe cap de 

animal. De asemenea, în adeverinţă se precizează că 

beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la 

data emiterii adeverinţei şi că beneficiarul îndeplineşte 

condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite 

în cadrul ANT, sectorul zootehnic la speciile bovine şi 

ovine/caprine, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

Conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale nr. 1456/25 septembrie 2014, cuantumul platii 

înscris în adeverinţă este de 300 de lei pe cap de 

bovină. 

Valoarea creditului va fi curprinsă între 90% - 100% 
din suma înscrisă în adeverinţă, funcţie de banca credi-
toare,  pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzito-
rii în sector animalier – schema decuplata de producţie 
în sector carne speciile bovine si ovine/caprine. 

În conformitate cu prevederile OMADR nr. 703/ 
23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor 
încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare 
şi nebancare şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a 
activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate 
prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 
Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente 
acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, 
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astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu 
poate depăşi RON – ROBOR 6M + maxim 3,3% (APIA) 
şi RON - ROBOR 6M + maxim 3,3% (AFIR), iar comi-
sioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.  

Reamintim că, în judeţul Gorj, până la termenul limită 

de 20 iunie 2014, prevăzut de OMADR. nr. 573/2014, cu 

modificările si completările ulterioare, au fost depuse 

3.694 cereri, pentru un număr de 22.197 capete bovi-

ne. 

In conformitate cu OMADR nr. 1472/30,  cuantumul de 

plată înscris în adeverinţă este de 20 de lei pe cap de 

ovină/caprină. 

Pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT ) - schema 

decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine  au fost 

depuse  885 cereri pentru un număr de 139.967 capete 

ovine/caprine, efectiv femel. 

 

Adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi 

privind bunăstarea animalelor –  păsări 

 

Incepând cu data de 20 octombrie 2014, APIA  Gorj 

va elibera adeverinţe pentru beneficiarii Măsurii 215 

– Plăţi privind bunăstarea animalelor – pachet b – 

păsări, care intenţionează să acceseze credite pentru 

finanţarea activităţilor curente de la Băncile care au în-

cheiat Convenţii cu Agenţia. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi Fon-

dul 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 Agenţia de Plăţi şi In-

tervenţie pentru Agricultură, Bancă şi Fondul de Garan-

tare vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: 

www.apia.org.ro. 

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, 

APIA  va elibera o Adeverinţă prin care confirmă faptul 

că solicitantul a depus  cerere de plată pentru Măsura 

215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor - păsări în pe-

rioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2013, aferentă anu-

lui II de angajament, precum şi suma în euro, reprezen-

tând valoarea cererii de plată minus valoarea adeverin-

ţelor emise anterior, aferente  anului II de angajament. 

În conformitate cu prevederile OMADR nr. 703/ 

23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor 

încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare 

şi nebancare şi Agenia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a acti-

vităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin 

APIA, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor 

aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor 

directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiaru-

lui nu poate depăşi  ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele 

aferente creditului să fie în limita de 1%.  

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, 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 diversificarea economiei rurale şi Axei 

IV Leader din Programul Naţional de Dezvolare Rurală 

2007 - 2013. 

Suma autorizată la plată, aferentă Măsurii 215 – Plăţi 

privind bunăstarea animalelor – pachet b – păsări, pen-

tru beneficiarii din judeţul Gorj care au depus cereri în 

perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2013, aferentă 

anului II de angajament, este de 410.478,24 euro, afe-

rentă a 3 trimestre – anul II de angajament . 

 

Finalizare control la fața locului în sector 

animalier, ovine/caprine 

 

APIA Gorj informează în legătură cu rezultatele con-
troalelor la faţa locului în vederea constatării îndeplinirii 
cerinţelor şi condiţiilor pentru acordarea ajutoarelor naţi-
onale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile ovi-
caprine şi pentru producătorii de lapte şi de carne de 
ovine/caprine din zonele defavorizate, în conformitate 
cu prevederile Ordinul MADR. nr.573, modificat şi com-
pletat prin OMADR. 844/2014. 

Fermierii eşantionaţi la control si numărul de animale, 
pe scheme de plaţi, ce au fost supuse controlului la faţa 
locului: 

Ajutoare naţionale tranzitorii la specia  ovine + capri-
ne  217 fermieri / 61.120 capete (25% din nr. de ce-
reri, respectiv 46,44% din numărul de animale din ce-
rerea 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). 

Elementele controlate la faţa locului pentru ovine 

si caprine : 

Dacă locaţia de control (comuna /oraşul) unde se 
găsesc ovinele/caprinele  corespunde cu cea declarata 
în cererea de plată pe perioada de reţinere de 100 de 
zile pentru ANTO/ANTC + OCD, de la data limită de 
depunerea cererii de plată, respectiv până la termenul 
de 28.09.2014. 

Pentru ovinele/caprinele solicitate în cerere şi exis-
tente la faţa locului, s-avut in vedere:  

existenţa unei crotalii (pentru animalele nascute  
înainte de 01.01.2008) sau a  celor 2 crotalii simple/
microcip (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 duplicat, pentru animalele 
născute începând cu 01.01.2008 emis înainte de înştiin-
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ţarea controlului/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 locului 
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 mişca-
re- ieşire a animalelor), în situaţia constatării erorilor la 
verificarea celor 6 luni anterioare controlului/
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 circumstanţă 
naturală (dacă este cazul).  

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

Neconformităţile constatate în procedura de con-

trol la fata locului sunt : 

 2  fermieri care au refuzat controlul; 

 106 capete ovine şi caprine respinse la plată; 

 9 fermieri cu mai mult de 50% din animale ne-

găsite la faţa locului; 

 5.197 capete ovine şi caprine neconforme cu 

cererea de plată. 

In conformitate cu reglementările comunitare şi naţio-

nale, fermierii urmează să fie sancţionaţi, în sensul re-

ducerii cuantumului plăţilor aferente sau cu excluderi de 

la plată. 

Noutăți legislative 

 

OUG. Nr. 63 / 2014 pentru modificarea şi comple-
tarea unor acte normative din domeniul agriculturii 
M.Of.730/07.10.2014 
 
Dintre actele normative modificate enumeram: 

 

1. OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administra-
rea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar 
nr. 18/1991: 

Se corectează anul de cerere 2014 cu anul de cerere 
2015 în ceea ce privește accesarea fondurilor europene 
aferente plăţilor pe suprafaţă, fapt care va permite finali-
zarea controalelor pe teren în vederea efectuării plăților 
pe suprafața pentru beneficiarii care au depus cereri de 
plată. 

Se completează definiţia „utilizatorului de păşuni şi fâ-
neţe” cu categoria crescătorilor de animale, persoane 
juridice de drept public sau de drept privat, constituite 
conform prevederilor Codului civil, având animale, pro-
prii sau ale fermierilor membri, înscrise în Registrul 
Național al Exploatațiilor. 

 

2. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 
privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţine-
rea fermelor de familie şi facilitarea accesului la fi-
nanţare al fermierilor: 

 

Modificările vizează redefinirea situaţiilor în care se 
poate achiziţiona teren agricol cu garanţia fondurilor de 
garantare constituite din fonduri publice. Fata de forma 
actuală (achiziţie teren aflat în arendă doar de către 
arendaş), prin modificare se extinde aplicabilitatea legii 
persoanelor fizice sau juridice, eliminând aceasta 
condiționare, pentru cei care dețin o exploataţie agricolă 
conform declaraţiilor APIA, până la atingerea unui pla-
fon de maximum 1.000 de ha în proprietate. 

Se schimba si baza de calcul a fermei de familie de la 
unitatea de dimensiune economica (UDE) la valoarea 
standard a producției agricole (SO), astfel cum este 
reglementată baza de calcul din PNDR, în conformitate 
cu Regulamentele Europene. 

 

3. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2013 
privind înfiinţarea şi acreditarea fondurilor mutuale 
pentru gestionarea riscurilor în agricultură şi acor-
darea de compensaţii financiare membrilor pentru 
pierderile economice generate de boli şi/sau dăună-
tori la plante şi animale, de un incident de mediu 
sau alţi factori naturali: 

 

Modificarea și completarea este necesară pentru core-
lare legislatiei referitor la tipurile de riscuri acoperite prin 
extinderea şi la fenomene climatice nefavorabile pre-
cum seceta, inundaţiile sau îngheţul de iarnă, regulile 
privind eligibilitatea sprijinului acordat prin PNDR prin 
includerea posibilității rambursării din fonduri UE și de 
la bugetul de stat a compensațiilor plătite de fondul mu-
tual fermierilor în cazul unor pierderi economice deter-
minate de riscurile acoperite de OUG. 

Actul normativ cuprinde dispoziții privind înființarea, avi-
zarea, acreditarea fondurilor mutuale pentru acoperirea 
riscurilor în agricultură, modul de funcționare al aces-
tora, precum și atribuțiile Autorității de Supraveghere 
Financiară în procesul de acreditare si supraveghere, în 
vederea gestionării eficiente a fondurilor europene 
nerambursabile alocate din PNDR 2014-2020. 

 

HG.nr. 863 / 2014 privind stabilirea pentru anul 2014 
a cuantumului plăților directe unice pe suprafață, a 
plăților separate și a plăților specifice pentru orez, 

care se acordă în agricultură în sectorul vegetal. 

Actul normativ stabileste cuantumul maxim al plăților: 

*     pentru SAPS—156,89 de euro/hectar; 
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 pentru cultivatorii de sfeclă de zahăr, se acorda 
un sprijin suplimentar, cu o valoare maximă de 

379,17 euro/hectar; 

 pentru cultivatorii de orez se acorda o plată supli-

mentară de maximum 300 de euro/hectar.  

Cursul de schimb utilizat pentru calculul subvențiilor 
este de 4,4102 lei pentru un euro, stabilit de către 
Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2014. 

Suprafața de referință pentru schema SAPS este de 
peste 8,16 milioane de hectare. 

 
H.G. nr. 864  / 2014 privind aprobarea schemei de 
minimis "Ajutor specific compensatoriu acordat 
exploataţiilor vegetale înregistrate în sistemul de 
agricultură ecologică" M.Of. 754/16.10.2014 
 
Operatorii înscriși în sistemul de agricultură ecolo-
gică, aflați în perioada de conversie, beneficiază de 
plăți, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guver-
nului nr. 759 /2010 privind acordarea de ajutoare 
specifice pentru îmbunătăţirea calităţii produselor 
agricole în sectorul de agricultură ecologică. 

 

Schema are ca scop acordarea de plăţi suplimen-
tare exploataţiilor vegetale cuprinse între 0,30 ha 
- 5 ha și 5,1 ha - 20 ha, înregistrate în sistemul de 
agricultură ecologică. Bugetul total estimat al sche-
mei este de 10.600.000 lei, iar numărul maxim esti-

mat de beneficiari este de 9.600. 

Valoarea ajutorului specific compensatoriu acordat 
prin schema de minimis se exprimă sub forma unei 
subvenţii, potrivit art. 3, alin (6) din Regulamentul 

de minimis în agricultură. 

Cuantumul sprijinului financiar reprezentând ajutor 
de minimis care se acordă potrivit prezentei hotărâri, 
este următorul: 

-    1.180 lei, care reprezintă contravaloarea a 270 
euro a compensației financiare a sumelor acordate în 
anul 2013, față de anul 2012, operatorilor înscriși în 
sistemul de agricultură ecologică – sectorul vegetal 

cu exploatații cuprinse între 0,30 ha – 5 ha, inclusiv. 

-    845 lei, care reprezintă contravaloarea a 192 euro 
a compensației financiare a sumelor acordate în anul 
2013, față de anul 2012, operatorilor înscriși în siste-
mul de agricultură ecologică – sectorul vegetal cu 

exploatații cuprinse între 5,1 ha – 20 ha, inclusiv. 

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc 
beneficiarului începând cu data de 2 decembrie 
2014.  

 
H.G. nr. 865  / 2014 privind aprobarea schemei 
"Ajutoare de minimis pentru compensarea efecte-
lor fenomenelor hidrometeorologice manifestate 
în perioada ianuarie - august 2014 care se acordă 
în agricultură, în sectorul vegetal" 
 
Actul normativ urmărește reducerea impactului eco-
nomic asupra continuării activităților agricole ca ur-
mare a pierderilor suferite de către producătorii agri-

coli din zonele calamitate de grindină, ploi torenţiale, 
viituri, inundaţii, infiltraţii, vânt puternic, căderi masive 
de zăpadă și îngheț manifestate în perioada ianuarie 

– august 2014. 

 Cuantumul sprijinului financiar reprezentând aju-
tor de minimis acordat pe cultură agricolă/
plantație pomicolă, viticolă, este următorul: 
-grâu, porumb, sorg, floarea soarelui, rapiță, orz,   
secară, triticale, ovăz, soia, orzoaică – 335 lei/ha 
-legume în câmp, pepeni – 610 lei/ha 
-cartof – 700 lei/ha 
-plantații pomicole - 1200 lei/ha 
-plantații viticole – 500 lei/ha 
-sfeclă de zahăr – 400 lei/ha 
-ucernă, muștar, tutun – 250 lei/ha 
-căpșuni – 300 lei/ha. 

Valoarea totală a ajutorului de minimis acordat unei 
întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 15.000 
euro pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiului 
financiar respectiv şi două exerciţii financiare prece-
dente. 

Cererile trebuie depuse până la data de 7 noiem-
brie 2014 la sediile Primăriilor iar plata se va reali-
za, într-o singură tranșă, până la data de 31.12.2014. 

 
H.G. nr. 873  / 2014 privind aprobarea schemei de 
minimis "Achiziţionarea de către producătorii ag-
ricoli de berbeci de reproducţie din rase speciali-
zate şi de juninci din rase specializate" 
M.Of.755/16.10.2014 
 
Schema de minimis se deruleaza prin directiile 
pentru agricultura. Cererile se depun până la data 
de 3 noiembrie 2014. 
Valoarea sprijinului financiar, care urmează a fi acor-

dat începând cu data de 2 decembrie 2014, sunt: 

a) maximum 2.500 lei / cap berbec de rasă speciali-
zată achiziționat în baza prev. prezentei hotărâri; 
b) maximum 5.000 lei / cap junincă din rasă speciali-
zată achiziționată în baza prevederilor prezentei hot-
ărâri. 

 
Beneficiarii schemei sunt: 

a) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice care  
deţin certificat de producător emis potrivit prevede-
rilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 privind proce-
dura de eliberare a certificatelor de producător; 

b) crescătorii de ovine/bovine, persoane fizice autori-
zate, întreprinderi individuale şi întreprinderi fami-
liale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea acti-
vităţilor economice de către persoanele fizice auto-
rizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale; 

c) crescători de ovine/bovine, persoane juridice, pre-
cum şi orice forme asociative cu/sau fără personali-
tate juridică constituite conform legii. 
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Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea ber-

becilor de reproducție din rase specializate sunt: 

a) să dețină un efectiv de minimum 150 capete și 
maximum 1.000 capete femele ovine, identificate 
şi înregistrate în RNE, până la data intrării în vi-
goare a prezentei hotărâri; 

b) berbecii de reproducție achiziționați să fie din 
rasele specializate cuprinse în lista întocmită de 
ANARZ care este anexă la Hotarârea de Guvern; 
c) fermierii se obligă prin angajament scris să 
menţină în exploatație berbecii de reproducție 
achiziționați pe o perioadă de minimum 3 ani și 
să înscrie în Registrul Genealogic produșii feme-
le obținuți din monta naturală cu berbecii de 
reproducție din rase specializate; 

c) să deţină registrul individual al exploataţiei în 
conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) 
nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 
de stabilire a unui sistem de identificare şi de 
înregistrare a animalelor din speciile ovină şi ca-
prină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 
şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE; 

d) achiziţionarea de berbeci de reproducție din rase 
specializate se realizează respectând proporția 
de un berbec la 30 de capete femele ovine deţi-
nute; numărul maxim de berbeci de reproducţie 
care poate fi achiziţionat de un beneficiar tre-
buind să corespundă unui număr de 700 capete 
femele ovine/beneficiar. 

Criteriile de eligibilitate pentru achiziționarea jun-

incilor din rase specializate, sunt: 

a) să dețină un efectiv maximum de 10 capete vaci, 
identificate şi înregistrate în RNE, până la data 
intrării în vigoare a hotărârii de guvern; 

b) junincile achiziționate să fie din rasele speciali-
zate cuprinse în lista ANARZ care va fi anexată 
hotărârii de guvern; 

c) se obligă prin angajament scris să menţină în 
exploatație junincile achiziționate pe o perioadă 
de minimum 3 ani și să înscrie în Registrul Ge-
nealogic produșii obținuți din junincile din rase 
specializate; 

d) să fie membru al unei forme asociative în cazul 
în care beneficiarul deţine mai puţin de 3 capete 
vaci; 

e) să deţină registrul individual al exploataţiei actu-
alizat în conformitate cu prevederile Regulamen-
tului (CE) nr. al Consiliului şi al Parlamentului 
European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui 
sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi 
privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a 
produselor din carne de vită şi mânzat şi de abro-
gare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consil-
iului. 

f) achiziționarea de juninci din rase specializate se 
realizează pentru atingerea unei dimensiuni 
minime de 10 capete bovine femele/beneficar, iar 
numărul maxim de juninci din rase specializate 
pentru care se acordă ajutor de minimis este de 
maximum 10 capete/beneficiar. 

OMADR Nr.1.510 / 2014 pentru stabilirea unor 
măsuri excepţionale cu caracter temporar de 
sprijinire a producătorilor din sectorul fructe şi 
legume M.Of.734/08.10.2014 
 
Actul normativ reglementeaza sprijinul financiar acor-
dat organizaţiilor de producători şi producătorilor ne-
membri pentru măsurile de nerecoltare şi recoltare 
înainte de coacere. 
 
 Cererea de acordare a sprijinului financiar se 
depune la centrele judeţene ale APIA  până la data 
de 15 octombrie 2014, conform modelului prevăzut 
în anexa nr. 2. 
    Documente: 
a) certificat de conformitate al produsului, eliberat de 

inspectorii din cadrul direcţiilor pentru agricultură 
judeţene şi a municipiului Bucureşti, Inspecţia de 
Stat    pentru Controlul Tehnic în Producerea şi 
Valorificarea Legumelor şi Fructelor, pentru 
măsura de retragere de pe piaţă, distribuire gra-
tuită şi alte destinaţii; 

b) fişa de inspecţie monitorizare a culturii din punct 
de vedere fitosanitar pentru măsura de nerecol-
tare şi recoltare în verde; 

c) documente justificative care să motiveze cuantu-
mul solicitat al ajutorului; 

d) adeverinţă emisă de instituţia bancară la care a 
fost deschis contul în care se solicită efectuarea 
plăţii. 

Cantităţile de produse retrase de pe piaţă pot fi dis-
tribuite gratuit în conformitate cu dispoziţiile art. 34 
alin. (4) lit. a) şi b) din Regulamentul (UE) nr. 
1.308/2013. 
Cuantumurile sprijinului financiar pentru măsurile de 
nerecoltare şi recoltare înainte de coacere sunt pre-
văzute în anexa nr. 1 a OMADR nr.1510/2014. 
 
 
HG nr. 867/2014 privind aprobarea schemei 
„Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada mai – iulie 2014 ce au 

produs pagube asupra sectorului apicol‖. 

 

Prin actul normativ se stabilește valoarea sprijinului 
financiar, după cum urmează: 

a) 4 lei/ familia de albine pentru o stupină de până 
la 75 familii; 

b) 7,5 lei/familia de albine pentru o stupină cu peste 
75 familii; 

Totodată, actul normativ stabilește categoriile de be-
neficiari și procedurile de acordare a compensațiilor. 
Astfel, beneficiarii schemei de ajutor de minimis, 
conform Regulamentului de minimis in agricultură, 
sunt: 
a) apicultori, persoane fizice care deţin certificat de 

producător emis potrivit prevederilor Hotărârii Gu-
vernului nr.661/2001 privind procedura de eliberare 
a certificatelor de producător, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
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Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 
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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 

b) apicultori, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 , cu modificările şi completările ulte-
rioare; 

c) apicultori, persoane juridice, precum şi orice forme asociative 
cu/sau fără personalitate juridică constituite conform legii. 

Pentru a putea beneficia de sprijin, apicultorii trebuie să înde-
plinească o serie de criterii de eligibilitate, astfel: 

a. să aibă familiile de albine înscrise în Registrul agricol; 

b. să aibă familiile de albine înregistrate/autorizate la direcţia sani-
tară-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, res-
pectiv a municipiului Bucureşti; 

c. în cazul achiziționării de suplimente nutritive şi biostimulatori, 
acestea trebuie să fie notificate la Institutul pentru Controlul 
Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar. 

Beneficiarii, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, trebuie să 
depună cererile până la data de 31 octombrie 2014, la direcţiile 

pentru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti. 

Sumele reprezentând ajutoare de minimis se vor plăti începând cu 

data de 2 decembrie 2014. 

 

Termene limită în  octombrie –noiembrie 2014 

 
15.10.2014— depunere cereri de acordare a sprijinului fi-

nanciar pentru măsurile de nerecoltare şi 
recoltare înainte de coacere , conform OMADR 
nr. 1510/2014; 

31.10.2014—depunere cereri pentru ajutorul de stat prin 

rambursare a diferenţei de acciză pentru moto-

rina utilizată în agricultură,  aferentă trimestrul 

III al anului 2014; 

09.11.2014—finalizare inspecții la Consiliul județean și 
instituțiile școlare eșantionate în cadrul Progra-
mului de consum lapte și fructe în școli; 

 

11.11.2014– finalizare autorizare la plată a cererilor unice de 

plata pe suprafață, Campania 2014; 

28.11.2014—depunere a cereri  de sprijin pentru agricultura 

ecologică; 

30.11.2014– finalizare plată în avans a cererilor unice de 

plată pe suprafață, Campania 2014; 

30.11.2014—centralizare animale eligibile în cadrul schemei 

de plată de ajutoare naționale tranzitorii și aju-

toare specifice în sector zootehnic, speciile de 

ovine și caprine. 
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