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 Activitatea APIA Gorj in lunile  NOIEMBRIE—DECEMBRIE 2014 
 

APIA Gorj a finalizat plata în avans și a demarat autorizarea pentru plățile finale 

APIA Gorj a finalizat autorizarea la plată în avans a fermierilor care au depus cereri  de plată pe suprafaţă în 

cadrul Schemei Unice de Plată pe suprafaţă (SAPS) în campania 2014 si a demarat si autorizarea finală 

(regulară) la plată a cererilor respective. 

 

28 noiembrie 2014 - termen limită de depunere a cererilor de sprijin pentru agricultura ecologică 

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

 

Modalități de sprijin pentru producătorii de produse ecologice din Europa 

Din 2015, fermele și producătorii ecologici din Europa vor fi sprijiniți printr-o serie largă de programme, precum: 
plăti directe și cofinanțare din partea UE prin Noua Politică Agricolă Comună (PAC), sprijin pentru practicile agri-
cole ecologice din cadrul programelor de dezvoltare rurală (2014-2020), fonduri UE pentru produse ecologice in 
școli, pentru promovarea agriculturii ecologice,  finanțări prin măsurile din sectorul acvaculturii și cel al cercetării 
și inovării.  

 

Noi reglementări privind Programul Operaţional “Ajutorarea Persoanelor Defavorizate”- POAD 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 799 din 17 septembrie 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 68 din 19 sep-

tembrie 2014,  începând cu anul 2014, fostul Program European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate 

(PEAD), derulat în perioada 2007-2013 prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie in Agricultura, devine Programul Op-

eraţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) şi trece din competenţa Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale în competenţa Ministerului Fondurilor Europene - autoritate de management şi principal 

beneficiar. 

 

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

 APIA eliberează adeverinţe pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul animalier, bene-
ficiari care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat 
convenţii cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.  

 

Finalizarea controlului Programelor Lapte si fructe in scoli 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
(APIA Gorj) informează în legătură cu rezultatele controalelor si verificărilor 
pentru  îndeplinirea cerinţelor şi condiţiilor în vederea decontării sumelor deru-
late prin Programele de furnizare a laptelui şi fructelor în unităţile şcolare, afe-
rente semestrului II al anului şcolar 2013/2014. 

 

Programul național apicol 2014-2016 

Programul national apicol 2014 – 2016 a fost elaborat de Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale împreună cu reprezentantii organizatiilor profesionale apicole 
constituite conform legislatiei in vigoare, va fi derulat prin Agenţia de Plăţi şi Inter-
venţie în Agricultură (HG 1050/2013). 

 

Noutati legislative 

ORDIN nr. 1763/2014  pentru aprobarea Normelor metodologice privind con-
diţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/reconversie a plantaţii-
lor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului Naţional de Sprijin 
al României în sectorul vitivinicol 2014 – 2018  
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Platile in avans pe suprafata acordate fermierilor in 

campania 2014 

 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Inter-

venţie pentru Agricultură (APIA Gorj) a finalizat autori-

zarea la plată în avans a fermierilor care au depus 

cereri  de plată pe suprafaţă în cadrul Schemei Unice 

de Plată pe suprafaţă (SAPS) în campania 2014. 

De acest avans au beneficiat toţi fermierii pentru 

care s-au efectuat verificarea îndeplinirii condiţiilor şi 

cerinţelor de eligibilitate în conformitate cu art. 20 din 

Regulamentul  (CE) nr. 73/2009. 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 863/2014, privind 

stabilirea 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 eu-

ro/ha, la care se va aplica un coeficient de reducere lini-

ară care va asigura încadrarea în plafonul alocat de Co-

misia Europeană. 

In conformitate cu  art.6 din  Regulamentul (UE) 

nr. 1310/2013, conform căruia plata în avans se poate 

acorda în proporţie de până la 50% din valoarea totală a 

plăţilor directe. România a hotărât  acordarea unui avans 

de  69 euro/ha. 

 În perioada 20 – 30 octombrie 2014, Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, a autorizat şi efec-

tuat  plaţi în avans în cadrul Schemei de plată unica pe 

suprafaţă (SAPS), pentru un număr de 21.060 fermieri  

totalizând o suprafaţă de 80.836,61 ha pentru care s-

au virat în conturile fermierilor suma de 

5.470.541,81 euro (24.126.183,50 lei) 

Plăţile s-au făcut 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 

octombrie2014. 

În aceeaşi perioadă, în conformitate cu Regulamen-

tul 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 ecocondiţionalităţii în cazul 

măsurilor de sprijin pentru dezvoltare rurală, Centrul Ju-

deţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură, a autorizat 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 masuri-

le din Axa II din PNDR: 
 

 Măsura - 211‖Plăţi pentru zona montană defa-

vorizată‖ – 5.263 fermieri pentru o suprafaţa de 

31.145,03 ha, în sumă de 1.952.149,91 euro 

(8.728.062,25 lei)”, 

 Măsura -  212 ―Plăţi pentru zone defavorizate – 

altele decât cele montane‖ – 1.785 fermieri pentru o 

suprafaţa de 4.559,59 ha, în sumă de 261.562,80 euro 

(1.169.447,28 lei)”,  

 Măsura - 214 ―Plăţi pentru agromediu – pache-

tul 1- pajişti cu înaltă valoare naturală – 3.802 fermieri 

pentru o suprafaţă de 22.744,40 ha, în sumă de 

2.044.069,26 euro (9.139.033,66 lei) ”,  

 Măsura 214 ―Plăţi pentru agromediu – pache-

tul 2- practici agricole tradiţionale – 3.802 fermieri 

pentru o suprafaţă de 21.920,45 ha, în sumă de 

919.768,54 euro (4.112.285,14 lei) ”,  

 Măsura - 214 ―Plăţi pentru agromediu – pachetul 

4- culturi verzi – 8 fermieri pentru o suprafaţă de 6,95 

ha, în sumă de 627,57 euro (2.805,87 lei). 

Plăţile au fost efectuate în perioada 10 – 27 noiem-

brie 2014, la cursul de schimb de 4,4710 lei pentru un 

euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data 

de 31 decembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria C, nr. 1/01 din 04 ianuarie 2014. 

Pentru cele șase scheme de plăţi, au fost efectuate 

plăţi în avans, în total 10.648.719,89 euro, respectiv 

47.277.817,69 lei., ceea ce reprezintă aproximativ 55% 

din cuantumul plătilor aferente campaniei 2014. 
 

Plăţile finale (regulare) se fac către toti cei 

22.631 fermieri eligibili, pentru o suprafata de 

aproximativ 80.000 ha, cel mai probabil din exerciţiul 

financiar următor, până cel târziu până  la  30.06.2015 si 

vor include : 

 echivalentul a 87,89 euro/ha pentru diferenţa de 

Plată Unica pe Suprafaţă (SAPS); 

 plăţile integrale pe Ajutoare Naţionale 

Tranzitorii, al cărui cuantum vor fi stabilite prin 

hotârâre de Guvern, în perioada următoare; 

  26 % din plăţile pe suprafaţa aferente 

măsurilor corespunzătoare  AXEI  II  din PNDR., 

respectiv  măsurile 211, 212 si 214). 

 

Reamintim fermierilor interesati 

28 noiembrie 2014 este  termenul limita de depunere 

a cererilor de sprijin pentru agricultura ecologica 

APIA Gorj reaminteste potenţialilor beneficiari că 
potrivit modificării H.G. nr. 759/2010, prin adoptarea 
H.G. 769/2014 privind acordarea ajutoarelor specifice 
pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sec-
torul de agricultură ecologică pentru anul 2014, cererile 
pentru sprijinul acordat din 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 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.  

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele 
fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile indi-
viduale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 
44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumu-
lativ următoarele condiţii: 
1. să fie înregistraţi, în fiecare an pentru care solicită 

ajutorul specific, la Ministerul Agriculturii şi Dezvol-
tării Rurale ca producători în agricultura ecologică; 

2. 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; 

3. 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 certifi-
cat/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; 
Cererea de solicitare a ajutorului specific va fi 

insoțită 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 înregis-
trare fiscală, după caz; 

c. copie de pe documentele care fac dovada folosinţei 
terenului; 

d. copie de pe fişa de înregistrare în agricultura 
ecologică a beneficiarului, pentru anul în care so-
licită ajutorul specific, aprobată de Ministerul Agri-
culturii şi Dezvoltării Rurale; 

e. 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; 

f. copie de pe documentul justificativ, întocmit în con-
formitate 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 certifi-
cat/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; 

g. o notificare emisă beneficiarului de către organismul 
de inspecţie şi certificare, care să ateste urmă-
toarele: 

1. nu a intervenit nicio cauză de încetare ori de desfiin-
ţare a contractului încheiat între beneficiar şi organ-

ismul de inspecţie şi certificare; 
2. beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul 

de control al organismului respectiv; 
h.  angajamentul beneficiarului prin care acesta se ob-

ligă să se menţină în sistemul de agricultură 
ecologică pe o perioadă de 5 ani de la data solici-
tării sprijinului specific şi să aplice în exploataţiile 
sale regulile şi principiile agriculturii ecologice sta-
bilite în Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliu-
lui; 

i.   adeverinţă emisă, prin proceduri SNIIA, de către me-
dicul veterinar de liberă practică împuternicit, care 
atestă că animalele din exploataţie sunt cuprinse în 
Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, 
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. 

Pentru anul 2014, beneficiarii pot solicita organis-
melor de inspecţie şi certificare eliberarea documentului 
justificativ (certificatul de conformitate/master certificat/
certificat de confirmare a conversiei), până la data de 
5.12.2014, faţă de termenul anterior de 15.10.2014. 

Tot pentru anul 2014, controlul la faţa locului se 

efectuează, 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 o singura ce-

rerea de solicitare a ajutorului specific/exploatatie la 

Centrele judeţene ale APIA, pana la data de 28 

noiembrie 2014.  

La Centrul Judeţean Gorj al APIA, până la aceasta 

dată, au fost depuse un număr de 4 cereri în profil vege-

tal, cu dimensiunea exploataţiei cuprinsă între 0,30 ha – 

5,0 ha. 
 

Modalitati de sprijin pentru producatorii de pro-

duse ecologice din Europa 
 

Din 2015, fermele si producatorii ecologici din Eu-
ropa vor fi sprijiniti printr-o serie larga de programe. Vor 
fi disponibile plati directe si cofinantare din partea UE 
prin Noua Politica Agricola Comuna (PAC), va fi reinoit 
sprijinul pentru practicile agricole ecologice din cadrul 
programelor de dezvoltare rurala (2014-2020), vor fi 
disponibile fonduri UE pentru produse ecologice in scoli, 
pentru promovarea agriculturii ecologice si vor fi dispo-
nibile de asemenea, fonduri prin masurile din sectorul 
acvaculturii si cel al cercetarii si inovarii.  
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 Noua politica agricola comuna (PAC) include : 

 Plăţile directe: Incepand din 2015, statele membre 
ale UE trebuie sa utilizeze 30% din platile directe pentru 
finantarea agricultorilor in scopul derularii de practici 
agricole durabile („ecologizare”). Agricultorii din 
domeniul productiei ecologice, nu vor putea schimba 
practicile pentru a se conforma cerintelor de ecologi-
zare. 

Ecologizarea: Informatii privind agricultura 

ecologica in cadrul noii PAC 

Asociatiile din agricultura ecologica, sindicatele 
agricole, organizatiile de mediu si alte parti interesate 
sunt eligibile pentru cofinantare din partea UE in sprijinul 
comunicarii referitoare la agricultura ecologica din cad-
rul noii PAC in randul publicului, agricultorilor si al altor 
parti active din zonele rurale. 

Programe de dezvoltare rurala (2014-2020) 

Reinnoirea sprijinului oferit agricultorilor activi pen-
tru trecerea la practici agricole ecologice si pentru men-
tinerea acestora. 

Totodata, statele membre pot oferi sprijin supli-
mentar agricultorilor si operatorilor din domeniul produc-
tiei ecologice printr-o serie larga de oportunitati flexibile 
de finantare, intre care: cooperarea la nivelul lantului 
alimentar pentru stimularea inovarii; dezvoltarea de sis-
teme de calitate pentru produsele agricole; infiintarea de 
grupuri sau organizatii de producatori etc. 

Promovarea agriculturii ecologice a UE 

Finantarea acordata de UE organizatiilor comer-
ciale/interprofesionale pentru sprijinirea cresterii gradu-
lui de constientizare in randul consumatorilor cu privire 
la sigla, productia si controalele ecologice din UE. 

Sunt avute in vedere toate tipurile de activitati de 
promovare de pe piata interna si din tarile din afara UE. 
De obicei, UE finanteaza maximum 50%, solicitantul 
minimum 20%, iar statele membre cofinanteaza restul. 

Ecologia in scoli 

Programul de incurajare a consumului de fructe si 
legume in scoli (SFVS) si Programul de distribuire a 
laptelui in scoli (SMS). 

Programele voluntare cu fonduri UE, care permit 
scolilor sa achizitioneze produse ecologice si sa integre-
ze teme legate de productia ecologica. Aceasta posibili-
tate de finantare consolideaza legaturile dintre elevi si 
agricultura ecologica si contribuie la asigurarea pe ter-
men lung a cererii de produse ecologice. 

 

Noi reglementări privind Programul Operaţional 

“Ajutorarea Persoanelor Defavorizate”- POAD 

 

Potrivit Hotărârii de Guvern nr. 799 din 17 sep-

tembrie 2014,  începând cu anul 2014, fostul Program 

European de Ajutorare a Persoanelor Defavorizate 

(PEAD), derulat în perioada 2007-2013 prin APIA, de-

vine Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor 

Defavorizate (POAD) şi trece din competenţa Minis-

terului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în compe-

tenţa Ministerului Fondurilor Europene - autoritate de 

management şi principal beneficiar. 

 

Baza juridică pentru derularea POAD. o reprezintă 

Regulamentul nr. 223/2014 al Parlamentului European 

şi al Consiliului din 11 martie 2014,  care împreună cu 

legislaţia naţională incidentă, respectiv Hotărârea de 

Guvern nr. 799/2014, stabilesc cadrul colaborării institu-

ţionale necesar, precum şi categoriile de persoane care 

vor beneficia de aceste ajutoare alimentare. Ministerul 

Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor 

Vârstnice şi Ministerul Afacerilor Interne îşi păstrează în 

mare atribuţiile avute anterior.  

La nivelul instituţiilor publice locale, consiliile jude-

ţene implicate în derularea PEAD. în perioada 2009-

2013 nu vor mai avea responsabilităţi, dar unităţile ad-

ministrativ-teritoriale vor avea atribuţii sporite.  

Instituţia Prefectului are responsabilitatea monito-

rizării distribuirii alimentelor, prin grupul de lucru ce va fi 

constituit prin ordin de prefect, grup format din specia-

lişti ai instituţiei şi reprezentanţi ai structurilor teritoriale 

ale ministerelor cu atribuţii în derularea programului, un 

grup de lucru similar urmând a se constitui prin dispozi-

ţie de primar la nivelul fiecărei unităţi administrativ-

teritoriale.  

Principalele atribuţii care vor reveni primăriilor vi-

zează asigurarea spaţiilor corespunzătoare de depozita-

re a alimentelor şi distribuirea acestora în baza cupoa-

nelor pe care beneficiarii le-au primit prin poştă. Tot 

unităţile administrativ-teritoriale vor întocmi listele supli-

mentare cu persoanele care intră în categoriile benefi-

ciare în intervalul cuprins între data constituirii bazei de 

date şi data distribuiri sau care, din eroare, nu au fost 

cuprinse în baza de date furnizată de Ministerul Muncii 

Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.  

Ajutoarele alimentare constau în făină, mălai, paste 
făinoase, ulei, zahăr, conserve din carne de porc, 
conserve din carne de vită în suc propriu, conserve cu 
pateu de ficat. Operatorii economici cărora le-au fost 
atribuite contracte în urma câştigării licitaţiilor publice 
organizate de Ministerul Fondurilor Europene livrează 
ajutoarele alimentare direct primăriilor.  

Distribuirea cupoanelor pentru ajutor se realizează 
de către furnizorul de serviciu universal în domeniul ser-
viciilor poştale desemnat în acest scop de către autorita-
tea de reglementare în domeniu. 

  Ajutoarele alimentare se ridică de către persoane-
le din grupul-ţintă de la centrele de distribuţie ale prim-
ăriilor în a căror rază teritorială îşi au domici-
liul/reşedinţa, pe baza cuponului individual şi a actului 
de identitate. 

Listele persoanelor beneficiare vor fi comunicate 
pentru fiecare unitate administrativ-teritorială până la 
sfârşitul lunii noiembrie 2014, iar acţiunea de distribuire 
de către operatorii economici va începe cel mai probabil 
în prima decadă a lunii decembrie 2014. 

Autoritatea de Audit de pe lângă Curtea de Conturi  
este desemnată ca autoritate de audit pentru Programul 
Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate. 

 Autoritatea de certificare şi plată din cadrul Minis-
terului Finanţelor Publice  este desemnată ca autoritate 
de certificare şi plată pentru Programul Operaţional Aju-
torarea Persoanelor Defavorizate. 
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Adeverinţe pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale 

tranzitorii (ANT), bovine / ovine/caprine 

 

APIA Gorj reaminteste beneficiarilor ajutoarelor 

naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul animalier, la spe-

cia bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei 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 producătorilor agricoli posi-

bilitatea utilizării de resurse financiare, necesare acti-

vităţilor curente, pâna la efectuarea, de către APIA, a 

plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care 

sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale. 

Toate conventiile încheiate între Agenţia de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de 

Garantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa 

www.apia.org.ro. 

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fer-

mierului, APIA va elibera o Adeverinţă de înregistra-

re a fermierului prin care confirmă ca beneficiarul a 

depus cererea unică de plată pentru ANT sectorul zoo-

tehnic la specia bovine, pentru anul 2014, că s-au efec-

tuat controalele şi verificările administrative asupra ce-

rerii  de solicitare a plăţii naţionale complementare sec-

tor zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, conform 

reglementarilor în vigoare, precum şi numărul de ani-

male eligibile pentru prima pe cap de animal. De ase-

menea, în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu 

face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii 

adeverinţei şi că beneficiarul îndeplineşte condiţiile ge-

nerale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul 

ANT, sectorul zootehnic la speciile bovine şi ovine/

caprine, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Con-

form OMADR nr. 1456/25 septembrie 2014, cuantumul 

de plată 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 ban-
ca creditoare,  pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale 
tranzitorii în sector animalier – schema decuplata de 
producţie în sector carne specia bovine. 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministru-
lui Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 703/ 23.07.2013, 
Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente 
acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, 
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 in 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 bovine. 

C.J. APIA Gorj, până la aceasta dată, a eliberat 

un număr de 168 de adeverinţe pentru un număr de 

2.137 capete bovine, în sumă totala de 641.100 lei. 

De asemenea, în conformitate cu OMADR nr. 

1472/30 septembrie 2014, C.J. APIA Gorj eliberează 

adeverinţe pentru cei  beneficiarii ajutoarelor naţionale 

tranzitorii (ANT) în sectorul animalier, la specia ovine/

caprine , care intenţionează sa acceseze credite pentru 

finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au 

încheiat convenţii cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pen-

tru Agricultură în cuantum de plată înscris în adeverinţă 

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. 

Până la aceasta dată, APIA GORJ a eliberat un 

număr de 121 de adeverinţe pentru un număr de  

24.735 capete ovine/caprine, în sumă de 494.700 lei.  

Se estimeaza ca ajutoarele naţionale tranzito-

rii pentru ambele scheme de plată se vor deconta 

fermierilor din exerciţiul financiar   2015. 

 

Finalizarea controlului Programelor Lapte si fructe 

in scoli 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Inter-
venţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează în le-
gătură cu rezultatele controalelor si verificărilor pentru  
îndeplinirea cerinţelor şi condiţiilor în vederea decontării 
sumelor derulate prin Programele de furnizare a laptelui 
şi fructelor în unităţile şcolare, aferente semestrului II al 
anului şcolar 2013/2014. 

I.Programul privind  furnizarea laptelui în insti-

tuţiile şcolare 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 96/2002 şi 
a HG. nr. 1628/2008 cu modificarile si completările ulte-
rioare, precum şi a normelor procedurale incidente,  
scopul inspecţiei la faţa locului  este de a stabili dacă s-
au îndeplinit următoarele condiţii: 

 cantitatea de produse lactate pentru care s-a solici-
tat ajutorul comunitar este susţinută de evidenţa do-
cumentelor privind furnizarea acestora (facturi şi 
dovada plăţii către furnizorul produselor lactate, în 
original, evidenţa cantităţii distribuite in fiecare insti-
tuţie şcolară beneficiară);  

 laptele şi produsele lactate au fost furnizate doar 
beneficiarilor măsurii şi nu au fost folosite ca ingredi-
ente în prepararea mâncării;  

 la nivelul instituţiilor şcolare sunt prezente documen-
tele şi evidenţa care atestă furnizarea şi consumul 
produselor lactate pentru care se solicită ajutor co-
munitar. 

De prevederile actelor normative au beneficiat în 
judeţul Gorj un număr 38.208 elevi şi preşcolari, din 588 
de scoli şi grădiniţe pentru care  au fost furnizate 
3.240.944 porţii, respectiv cantitatea de 667.634,464 
kg. produse lactate. 
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In semestrul al II – lea al anului şcolar 2013 – 
2014, s-a solicitat şi a fost autorizată la plată, după 
efectuarea controlului administrativ şi la faţa locului 
(Consiliul Judeţean şi instituţiile şcolare beneficiare), 

suma de 121.175,65 euro (544.599,75  lei). 

Reamintim că, în semestrul I al aceluiaşi an 
şcolar 2013 – 2014, a fost decontată suma de 

72.398,64 euro (320.870,77 lei). 

II. Programul privind  încurajarea consumu-

lui de fructe în scoli – distribuţia de mere 

In conformitate cu prevederile OUG nr. 24/2010,  
a Legii 195/2010 de aprobare a OUG. 24/2010, a 
HG. nr. 889/2011 şi HG. 905/2011, precum şi a nor-
melor procedurale incidente, scopul inspecţiei la faţa 
locului este de a stabili dacă s-au îndeplinit următoa-
rele condiţii: 

 Evidenţa documentară financiară, respectiv 
facturile de cumpărare şi vânzare şi dovada plăţii 
către furnizorul produselor ; 

 Produsele au fost furnizate doar elevilor 
beneficiari, respectiv elevii din clasele I – VIII, cu 
nominalizarea şcolilor; 

 Produsele distribuite sunt  numai fructele stabilite 
de autorităţile competente; 

De prevederile actelor normative au beneficiat 
în judeţul Gorj un număr  30.533 elevi,  cliclul pri-
mar şi gimnazial din 267 de scoli pentru 55 zile, 
în care  au fost furnizate 1.647.353 bucăţi mere, 

respectiv cantitatea de 181.208,83 kg de fructe. 

In semestrul al II – lea al anului şcolar 2013 – 
2014, s-a solicitat şi a fost autorizată la plată, după 
efectuarea controlului administrativ şi la faţa locului 
(Consiliul Judeţean şi instituţiile şcolare beneficiare), 

suma de 592.388,14  lei. 

 III. Programul privind  încurajarea consumu-

lui de fructe în scoli – măsuri adiacente 

 Pentru anul şcolar 2013 – 2014 au fost imple-
mentate următoarele măsuri adiacente din Programul 
privind  distribuţia de mere: 

Organizarea de vizite la ferme pomicole sau 
legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau le-
gumicolă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri ori alte 
evenimente şi /sau activităţi similare. 

Organizarea de concursuri tematice cu premii 
ca modalităţi practice educative care să contribuie la 
dezvoltarea  competenţelor elevilor şi prin activităţi 
de grădinărit. 

Potrivit legislaţiei în vigoare şi a  normelor pro-
cedurale incidente,  scopul inspecţiei la faţa locului  
este de a stabili dacă s-au îndeplinit următoarele 
condiţii: 

 Numărul de bucăţi obiecte/produse acordate 
elevilor ca premii, în urma desfăşurării de con-
cursuri tematice pentru care se solicită ajutor 
financiar, cât şi suma de bani solicitată în cere-
rea de plată sunt susţinute de evidenţe financiar 
contabile privind furnizarea acestora (facturi şi 
dovada plăţii către furnizori/prestatori, în origi-
nal); 

 Numărul elevilor care au beneficiat de vizite la 
ferme/staţiuni pomicole/legumicole corespunde 

cu cel din evidenţele prezente la solicitant/
beneficiari, iar suma de bani solicitată este justi-
ficată de documente care atestă data, nr. de km, 
suma facturată se regăseşte în contractul înche-
iat cu prestatorul de servicii transport persoane; 

 Beneficiarii măsurilor adiacente implementate 
sunt numai elevii prezenţi la cursuri şi cărora li s
-au distribuit mere; 

 La nivelul instituţiilor şcolare beneficiare sunt 
prezente documente şi evidenţe care atestă că 
măsurile adiacente pentru care s-a solictat aju-
tor financiar au fost implementate. 

In semestrul al II – lea al anului şcolar 2013 – 
2014, s-a solicitat şi a fost autorizată la plată, după 
efectuarea controlului administrativ şi la faţa locului 
(Consiliul Judeţean şi instituţiile şcolare beneficiare), 

suma de 40.124,17 lei. 

Cu ocazia controalelor adminstrative şi la faţa 
locului, nu au fost constatate neconformităţi sau as-
pecte de nerespectarea prevederilor legislative şi 
procedurale în vigoare. 

 

Programul Naţional Apicol 2014 – 2016 - Sprijinul 
financiar acordat sectorului apicol 
 
Programul national apicol 2014 – 2016 a fost ela-

borat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale îm-
preună cu reprezentantii organizatiilor profesionale apicole 
constituite conform legislatiei in vigoare, va fi derulat prin 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură (HG 
1050/2013). 

Scopul Programului National Apicol (PNA) 
Realizarea sistemului informatic pentru identifica-

rea stupilor, sprijinirea apicultorilor pentru achizitionarea de 
medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri 
de stupi antivarooa, de matci, roiuri pe faguri si/sau familii 
de albine, de stupi in vederea reformarii stupilor uzati in 
urma deplasarii acestora in pastoral precum si pentru de-
contarea analizelor fizico – chimice care sa ateste calitatea 
mierii. 

Beneficiari - Apicultorii, persoane fizice si juridi-
ce, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si 
intreprinderi familiale constituite potrivit OUG nr. 44/2008 
privind desfasurarea activitatilor economice de catre per-
soanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intre-
prinderile familiale, cu modificarile ulterioare, organizate in 
asociatii de crescatori de albine, federatii, uniuni apicole, 
cooperative agricole sau grupuri de producatori, recunos-
cute conform legislatiei in vigoare. 

Solicitantii sprijinului financiar - formele organi-
zate ale apicultorilor recunoscute conform legislatiei in vi-
goare. 

Modul de finantare - Comisia Europeana partici-
pa la finantarea actiunilor din Program cu 50% din cheltuie-
lile efectuate de Romania pentru fiecare actiune accesata, 
excluzand TVA. 

 
ACTIUNILE PROGRAMULUI 
 

1. Asistenta tehnica pentru apicultori si grupuri de 
apicultori – realizarea sistemului  informatic  pen-
tru  identificarea  stupilor - achizitiile publice, atât 
hardul, cât si softul. 

Cheltuieli eligibile: 
•valoarea cheltuielilor totale alocate de la bugetul de 

stat cat si de la bugetul comunitar nu va depasi 8.000.000 
lei, fara TVA. 
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2. Combaterea vaarozei 
A. Achizitionarea de medicamente si funduri de 

stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa 
folosite in apicultura conventionala 

Conditii de eligibilitate: 
Apicultorul trebuie: 

1. sa fie membru al formei asociative de profil, legal 
constituita, la data depunerii, la sediul acesteia, a ce-
rerii de solicitare a ajutorului; 

2. sa detina si sa completeze carnetul de stupina, 
conform legislatiei in vigoare; 

3. sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata 
prin adeverinta/atestat/certificat/ diploma, conform 
legislatiei in vigoare, eliberat(a) pana la termenul-limita 
de depunere a cererii de plata si a documentelor la 
centrele judetene APIA; 

4. sa inregistreze/autorizeze familiile de albine la Directia 
Sanitara Veterinara si pentru Sanatatea Alimentatiei 
judeteana - DSVSA, respectiv a Municipiului Bucuresti 
si in Registrul agricol, la data depunerii cererii de soli-
citare a ajutorului la forma asociativa; 

5. sa aiba stupii identificati de catre formele asociative de 
profil legal constituite, prin ANARZ, conform Sistemului 
unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat 
prin OMADR nr. 119/2011, cu modificarile si completa-
rile ulterioare; 

6. sa se asigure ca medicamentele achizitionate sunt 
inscrise in lista produselor omologate de Institutul pen-
tru Controlul Produselor Biologice si Medicamentelor 
de Uz Veterinar; 

7. sa se asigure ca tratamentele familiilor de albine cu 
medicamente se desfasoara pe baza unui calendar 
intocmit anual de apicultor, aprobat si urmarit de repre-
zentantii formei asociative; 

8. sa se asigure ca fundurile de stupi pentru control sau 
fundurile de stupi antivarooa indeplinesc urmatoarele 
caracteristici:  
•  intreaga suprafata aflata sub rame trebuie sa fie 

acoperita cu o plasa metalica; 
•  sub plasa metalica trebuie sa fie amplasat un sertar, 

care sa permita examinarea parazitilor cazuti din 
familia de albine pe acesta. 

Cheltuieli eligibile 
•pretul fara TVA al medicamentelor pentru combaterea 

varoozei, achizitionate pentru intregul efectiv de albine 
detinut de apicultor la data depunerii cererii in vederea 
solicitarii ajutorului financiar; 

•pretul fara TVA al fundurilor de stupi pentru control 
sau al fundurilor de stupi antivarooa. 

 

B. Achizitionarea de medicamente si funduri de 
stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa 
folosite in apicultura ecologica. 

Conditii de eligibilitate: 
Apicultorul va îndeplini conditiile prezentate la sectiu-

nea A - punctele1, 2, 3, 5, 6, 7, cât și următoarele cerințe : 
1. familiile de albine sa fie inregistrate la Directia pentru 

agricultura judeteana – privind productia ecologica, 
2. familiile de albine sa fie inregistrate/autorizate la 

DSVSA judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, 
si in registrul agricol, la data depunerii cererii de solici-
tare a ajutorului financiar; 

3. •medicamentele pentru combaterea varoozei folosite 
in apicultura ecologica trebuie sa respecte prevederile 
Regulamentului (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 
septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 
Reg. (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind productia 
ecologica si etichetarea produselor ecologice in ceea 
ce priveste productia ecologica, etichetarea si contro-
lul; 

4. ca fundurile de stupi pentru control sau fundurile de 
stupi antivarooa sa indeplineasca urmatoarele caracte-
ristici:  
•  intreaga suprafata aflata sub rame trebuie sa fie 

acoperita cu o plasa din otel inoxidabil; 
•  sub plasa metalica trebuie sa fie amplasat un sertar, 

care sa permita examinarea parazitilor cazuti din 
familia de albine pe acesta. 

Cheltuieli eligibile: 
•pretul fara TVA al medicamentelor pentru combaterea 

varoozei folosite pentru apicultura ecologica achizitionate 
pentru intregul efectiv de albine detinut de apicultor la data 
depunerii cererii in vederea solicitarii ajutorului financiar, in 
cazul apiculturii ecologice; 

•pretul fara TVA al fundurilor de stupi pentru control 
sau al fundurilor de stupi antivarooa. 

 
3. Refacerea efectivului de familii de albine 

Achizitionarea de matci, roiuri pe 
faguri si/sau familii de albine pentru 
apicultura conventionala sau ecologica 

Conditii de eligibilitate: 
Apicultorul trebuie: 
•sa fie membru al formei asociative de 

profil, legal constituita, la data depunerii, la 
sediul acesteia, a cererii de solicitare a 
ajutorului; 

•sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata 
prin adeverinta/atestat/certificat/ diploma, conform legisla-
tiei in vigoare, eliberat(a) pana la termenul-limita de depu-
nere a cererii de plata si a documentelor justificative la 
centrul judetean APIA; 

•sa detina minimum 50 de familii de albine inregistrate/
autorizate de DSVSA judeteana sau a Municipilui Bucuresti 
si in registrul agricol, la data depunerii cererii de solicitare a 
ajutorului financiar la forma asociativa; 

•sa achizitioneze matcile, roiurile pe faguri si/sau fami-
liile de albine prin Program pina la data semnarii oricarui 
contract/decizie de finantare pentru acordare de ajutor fi-
nanciar nerambursabil din Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurala (FEADR) semnat cu o autoritate 
contractanta precum si in perioada de monitorizare a 
contractului; 

•sa detina si sa completeze carnetul de stupina, 
conform legislatiei in vigoare; 

•ca familiile de albine sa fie inregistrare/autorizare la 
DSVSA judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti si in 
registrul agricol, la data depunerii cererii de solicitare a 
ajutorului la forma asociativa; 

•sa aiba stupii identificati de catre formele asociative 
de profil, legal constituite, prin ANARZ, conform Sistemului 
unitar de identificare a stupinelor si stupilor, aprobat prin 
Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 
119/2011, cu modificarile si completarile ulterioare; 

•achizitionarea matcilor sa se faca numai de la stupine 
•de elita sau stupine de multiplicare autorizate de catre 
•ANARZ conform criteriilor de autorizare prevazute in 
•legislatia in vigoare; 
•achizitionarea matcilor, a roiurilor pe faguri si/sau a 

familiilor de albine trebuie sa se faca incepind din data de 1 
martie a fiecarui an si este conditionata de achizitia de me-
dicamente pentru tratarea acestora; 

•in cazul apiculturii ecologice, achizitionarea matcilor, 
•a roiurilor pe faguri si/sau a familiilor de albine trebuie 

sa se faca incepind din data de 1 martie a fiecarui an din 
stupine inregistrate la DADR privind productia ecologica si 
este conditionata de achizitia de medicamente pentru com-
baterea varoozei certificate pentru apicultura ecologica de 
catre un organism de certificare si inspectie in agricultura 
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ecologica, acreditat in Romania. 
Cheltuieli eligibile: 

 pretul fara TVA pentru achizitia unui numar maxim 

de matci egal cu 50% din familiile de albine detinute de 
catre apicultor la data depunerii cererii de solicitare a aju-
torului financiar, dar nu mai mult de 100 de matci si pentru 
achizitia medicamentelor necesare pentru tratarea familii-
lor de albine; 

 pretul fara TVA pentru achizitia unui numar maxim 

de roiuri pe faguri egal cu 20% din familiile de albine deti-
nute de catre apicultor la data depunerii cererii de solicita-
re a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 50 de roiuri si 
pentru achizitia medicamentelor necesare pentru tratarea 
acestora; 

 pretul fara TVA pentru achizitia unui numar maxim 

de familii de albine egal cu 30% din familiile de albine deti-
nute de catre apicultor la data depunerii cererii de solicita-
re a ajutorului financiar, dar nu mai mult de 50 de familii de 
albine si pentru achizitia medicamentelor necesare pentru 
tratarea acestora. 

 
4. Rationalizarea stuparitului pastoral 
Achizitionarea de stupi in vederea reformarii stu-

pilor uzati in urma deplasarii acestora in pastoral 
Conditii de eligibilitate: 
Apicultorul trebuie: 
•sa fie membru al formei asociative de profil, legal 

constituita, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de 
solicitare a ajutorului; 

•sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata 

prin adeverinta/atestat/certificat/diploma, conform legisla-

tiei in vigoare, eliberat(a) pana la termenul-limita de depu-
nere a cererii si a documentelor justificative la APIA – CJ; 

•sa detina minimum 50 de familii de albine inregistra-
te/autorizate de DSVSA judeteana sau a Municipilui Bucu-
resti si in registrul agricol, la data depunerii cererii de soli-
citare a ajutorului financiar la forma asociativa; 

•sa aiba stupii identificati de catre formele asociative 
de profil legal constituite, prin Agentia Nationala pentru 
Ameliorare si Reproductie in Zootehnie "Prof. Dr. G. K. 
Constantinescu", conform Sistemului unitar de identificare 
a stupinelor si stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului 
agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 119/2011, cu modificari-
le si completarile ulterioare; 

•sa detina si sa completeze carnetul de stupina, 
conform legislatiei in vigoare, respectiv sa aiba viza formei 
asociative din care face parte la rubrica "deplasari in pas-
toral"; 

•stupii trebuie sa fie achizitionati de la persoane juridi-
ce sau persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale 
si intreprinderi familiale constituite potrivit Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile ulterioa-
re, care produc si/sau comercializeaza stupi; 

•stupii achizitionati in vederea reformarii stupilor uzati 
in urma deplasarii in pastoral nu trebuie sa depaseasca 
maximum 30% din totalul stupilor detinuti de apicultor la 
data depunerii cererii in vederea solicitarii ajutorului finan-
ciar. 

Cheltuieli eligibile: 
•pretul fara TVA pentru achizitia de stupi utilati 

conform tehnologiei apicole, dar nu mai mult de 30% din 
totalul stupilor detinuti de apicultor la data depunerii cere-
rii, excluzand materialul biologic. 

 
5.Asistenta pentru laboratoarele de analiza a 

acaracteristicilor fizico-chimice ale mierii 
Conditii de eligibilitate: 
Apicultorul trebuie: 
•sa fie membru al formei asociative de profil, legal 

constituita, la data depunerii la sediul acesteia a cererii de 
solicitare a ajutorului; 

•sa aiba pregatire in domeniul apiculturii, confirmata 
prin adeverinta/atestat/certificat/ diploma, conform legisla-
tiei in vigoare, eliberat(a) pana la termenul-limita de depu-
nere a cererii si a documentelor justificative la APIA – CJ; 

•familiile de albine sa fie inregistrate/autorizate la 
DSVSA judeteana, respectiv a Municipiului Bucuresti, si in 
registrul agricol la data depunerii cererii de solicitare a 
ajutorului financiar; 

•sa aiba stupii identificati de catre formele asociative 
de profil legal constituite, prin ANARZ, conform Sistemului 
unitar de identificare a stupinelor si stupilor nr. 119/2011, 
aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii 
rurale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

•sa detina si sa completeze carnetul de stupina, 
conform legislatiei in vigoare; 

•analizele fizico-chimice ale mierii trebuie sa fie facute 
la un laborator autorizat sanitar-veterinar. 

Cheltuieli eligibile: 
•pretul fara TVA pentru setul de baza de analize fizico-

chimice care sa ateste calitatea mierii si care trebuie sa 
cuprinda: 

•determinarea hidrometilfurfurolului (HMF) din miere; 
•determinarea glucozei si fructozei din miere; 
•determinarea continutului de apa; 
•examen organoleptic; 
•determinarea indicelui diastazic. 
 
Solicitarea sprijinului financiar de catre apicultori 
Solicitantii sprijinului financiar trebuie sa detina un cod 

unic de identificare atribuit de APIA la momentul depunerii 
cererii de plata, generat de Registrul Unic de Identificare, 
in vederea identificarii solicitantilor care acceseaza masuri 
reglementate de politica agricola comuna. Daca solicitantii 
nu au mai depus cerere de plata la APIA, trebuie sa se 
inregistreze inainte de data de depunere a cererii de plata. 

Apicultorii nu pot solicita sprijinul financiar de la APIA, 
in nume propriu, pentru actiunile aprobate prin HG nr. 
1050/2013, ci numai prin intermediul unei forme asociati-
ve, legal constituita, ai carei membri sunt. Acestia pot 
achizitiona prdusele apicole in mod direct sau prin inter-
mediul formei asociative. 

Pentru obtinerea sprijinului financiar comunitar si natio-
nal apicultorii si formele asociative vor parcurge doua eta-
pe de lucru. 

1. apicultorii depun anual, la forma asociativa din 
care fac parte, o cerere, prin care solicita ajutorul 
financiar pentru masurile prevazute in Program, 
insotita de documente justificative; 

2. formele asociative legal constituite, vor depune, 
anual, la centrul APIA judetean, o cerere de plata 
insotita de documente justificative. 

Sprijinul financiar se solicita prin intermediul formularu-
lui „Cerere de plata”, insotit de documentele justificative 
prevăzute de lege. 

Pentru toate actiunile prevazute in Program, termenul 
limita de depunere al cererii de plata si a documente-
lor justificative este data de 1 august a fiecarui an, din 
perioada de 3 ani. 

 
Inspectia la nivelul solicitantilor si beneficiarilor 
In cazul in care, in urma controlului efectuat de inspec-

torii APIA, se identifica neconcordante intre informatiile 
furnizate in cererea de plata, documentele justificative si 
situatia de la fata locului, beneficiarilor li se aplica o redu-
cere a ajutorului cuvenit cu 20%. 

Exercitiile financiare ale Programului se stabilesc de la 
data de 16 octombrie a fiecarui an pana la data de 15 oc-
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tombrie a anului urmator, iar actiunile cuprinse in acesta 
se aplica, anual, de catre beneficiari, de la data de 16 oc-
tombrie a anului in curs pana la data de 31 august a anului 
urmator. 

Platile aferente se fac in timpul exercitiului finaciar. 

 

Noutati legislative 

ORDIN nr. 1763/2014  pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de punere în apli-
care a măsurii de restructurare/reconversie a 
plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în 
cadrul Programului Naţional de Sprijin al Româ-
niei în sectorul vitivinicol 2014 – 2018  

Prin prezentul ordin se creează cadrul legal de im-
plementare a programelor de restructurare/
reconversie a plantaţiilor viticole care se aprobă în 
campaniile viticole 2014/2015-2018/2019 .  

Programele din cadrul restructurării/reconversiei 
plantaţiilor viticole sunt: 

 a)reconversia prin plantare pe acelaşi amplasament 
ori pe alt amplasament echivalent ca suprafaţă de 
viţă-de-vie pentru struguri de vin cu soiurile autoriza-
te;  

b)reamplasarea parcelelor situate în condiţii nefavo-
rabile pe alte amplasamente, care oferă condiţii cli-
matice şi pedologice favorabile la nivelul aceleiaşi 
suprafeţe;  

c)replantarea plantaţiilor viticole, acolo unde este 
cazul, în urma defrişării din motive sanitare sau fito-
sanitare;  

d)modernizarea formei de conducere, a sistemului 
pentru susţinere şi palisaj în plantaţiile viticole, prin: 

– proiectare, instalare/înlocuire sistem de susţinere 
pentru conducere şi palisaj; 

– modernizarea formei de conducere a viţei-de-vie 
prin trecerea de la cultura joasă la cultura semiînaltă 
şi înaltă; 

– modernizarea sistemului de susţinere prin înlocui-
rea sârmelor şi instalarea a 3 rânduri de sârme, din-
tre care minimum două duble, la sistemul pentru 
conducere şi palisaj în vederea susţinerii butucilor şi 
conducerea lăstarilor. 

 Sprijinul financiar se acordă în sume forfetare pen-
tru fiecare măsură eligibilă prevăzută în anexa nr. 1, 
măsură eligibilă stabilită pe baza devizelor-cadru de 
cheltuieli, iar cuantumul acestuia nu depăşeşte 75% 
din valoarea costurilor efective necesare pentru rea-
lizarea acestora.  

Acordarea sprijinului financiar necesită elaborarea 
de către solicitanţi a unui plan individual pentru fie-
care program de restructurare/reconversie, in baza 
unui proiect tehnic şi a unui deviz de cheltuieli afe-
rent, întocmite în acest sens de către o persoană 
fizică/juridică autorizată. Proiectele tehnice se vizea-
ză de staţiunea de cercetare-dezvoltare pentru viti-
cultură şi vinificaţie zonală. Proiectul tehnic trebuie 
să conţină elemente de fundamentare a investiţiei 
(identificarea beneficiarului, necesitatea şi oportuni-
tatea investiţiei, amplasamentul investiţiei, parametrii 
tehnici ai plantaţiilor viticole, harta cadastrală), me-

moriu tehnic şi justificativ (organizarea terenului, 
scurtă descriere a situaţiei plantaţiei, condiţiile fizico-
geografice), descriere detaliată a măsurilor abordate 
prin proiect.  

Toate programele de restructurare/reconversie se 
realizează numai pentru înfiinţarea/modernizarea 
plantaţiilor de viţă-de-vie destinate producerii vinuri-
lor de calitate cu denumire de origine controlată 
(D.O.C.) şi a vinurilor cu indicaţie geografică (I.G.).  

Pentru campania 2014/2015, planurile individuale 
se depun la direcţiile pentru agricultură judeţene, 
denumite în continuare D.A.J., şi a municipiului Bu-
cureşti, în perioada 17 noiembrie-19 decembrie 
2014, iar dosarul complet al cererile de finanţare la 

A.P.I.A. se depune până la 27 februarie 2015.  

Pentru campaniile 2015/2018, planurile individuale 
se depun la D.A.J. şi a municipiului Bucureşti până 
la 30 iunie a fiecărui an din perioada de programa-
re, iar cererile de finanţare la A.P.I.A., până la 1 sep-
tembrie a fiecărui an din perioada de programare.  

 

Proiecte de acte normative— in dezbatere  

http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-

normative.html 

 

Ordin pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de 
investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Progra-
mului Naţional de sprijin al României în sectorul 

vitivinicol 2014-2018  

Operaţiunile eligibile din cadrul măsurii de investiţii pen-

tru care se acordă finanţare sunt: 

- Producţia produselor vinicole, de la strugure la vinul 

din crame, îmbuteliat şi etichetat; 

- Controlul calităţii 

- Comercializarea produselor vinicole. 

Termenul de executare a programului de investiţii este 

de maximum : 

a) 1 an calendaristic de la aprobarea programului de 

investiţii pentru actiunile privind producția produselor 

vinicole, de la strugure la vinul din crame, îmbuteliat si 

etichetat, respectiv pentru controlul calității acestor pro-

duse. 

b) 2 ani calendaristici de la aprobarea programului de 

investiţii pentru acţiunile privind comercializarea produ-

selor vinicole. 

 Contribuţia Uniunii Europene este de maximum 50% 

din costurile eligibile, fondurile reprezentând finanţare 

F.E.G.A., iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 

50% . Programele de investiţii se depun în sesiune 

deschisă la sediile centrelor judeţene ale A.P.I.A. 

Sprijinul financiar pentru programul de investiţii aprobat 

se acordă la finalizarea programului, în urma recepţiei 

calitative şi cantitative efectuată de personalul cu atri-

buţii specifice din cadrul centrelor judeţene ale A.P.I.A. 

şi pe baza documentelor justificative care atestă efectu-

area plăţilor de către beneficiar. 

Pentru a realiza demarcarea faţă de P.N.D.R., investiţii-

le accesate prin P.N.S. sunt excluse din lista investiţiilor 

accesate prin P.N.D.R. 
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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 

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 

Proiecte de acte normative— in dezbatere (continuare) 

http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html 

 

ORDIN pentru aprobarea regulilor privind organizarea și 
funcționarea sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura 
ecologică  
 

 Operatorii care produc, procesează, depozitează, comercializează 

şi/sau importă dintr-o ţară terţă produse agroalimentare certificate 

şi/sau în conversie, conform prevederilor art. 27 din R(CE) nr. 

834/2007, înainte de a le introduce pe piaţă trebuie să îşi supună acti-

vitatea unităţii/fermei de producţie sistemului de inspecţie şi certifica-

re, cu excepția comercianţilor cu amănuntul care vând produse ecolo-

gice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului 

final, cu condiţia de a-şi declara activitatea la Entitățile Mandatate 

(EM) /DAJ.  

Inspecţia şi certificarea produselor agroalimentare ecologice se efec-

tuează în România, în conformitate cu OUG nr. 34/2000 privind pro-

dusele agroalimentare ecologice, cu modificările şi completările ulte-

rioare, de către EM, persoane juridice din sectorul public sau privat, 

care îndeplinesc cerinţele R(CE) 834/2007. 

Controlul şi supravegherea activităţii EM se efectuează de către 
MADR prin structura cu atribuţii de inspecţii tehnice în domeniul agri-
culturii ecologice 
 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional cu 
caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sec-
torul fructe și legume  
 
Se aprobă sprijinul financiar excepţional cu caracter temporar pentru 

sectorul fructe și legume, care se acordă producătorilor agricoli pentru 

plata măsurilor de retragere de pe piaţă, nerecoltare şi recoltare înain-

te de coacere, în perioadele 18 august 2014 - 30 noiembrie 2014 și 30 

septembrie 2014 - 31 decembrie 2014. Agenția de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură efectuează plățile până cel târziu la data de 31.12. 

2014 

 

Termene /acțiuni noiembrie—decembrie 2014 

 

28.11.2014  - termen limita de depunere a cererilor  de sprijin pentru 

agricultura ecologica, campania 2014; 

30.11.2014 - finalizarea controlului in teren - respectarea Bunelor 

conditii agricole si de mediu (GAEC 1 sau de iarna); 

30.11.2014 - finalizarea controlului in teren privind respectarea 

cerintelor si conditiilor SMR 1—5; 

30.11.2014 -  finalizarea controlului la fata locului pentru cererile de 

ajutor specific comunitar, bovine din zona defavorizata 

02.12.2014 - demararea autorizarii plăților pe suprafata, regulare 

(finale), campania 2014 
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