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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 

organizează, anual, în perioada 1 martie – 15 mai (respectiv 10 

iunie, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de întârziere) 

campania de depunere a cererilor de sprijin în cadrul măsurilor/

schemelor de sprijin pe suprafaţă. 

În acest context, incepand cu 1 februarie 2013, APIA a demarat o 

campanie de reinformare a fermierilor cu privire la termenele şi 

modalitatea de depunere a cererilor de plată, la condiţiile de 

eligibilitate impuse de legislaţia europeană şi naţională, precum şi 

la pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor de 

sprijin pe suprafaţă. 

Obiectivul general al campaniei: informarea fermierilor cu privire 

la fondurile destinate schemelor/măsurilor de sprijin pe suprafaţă 

în anul 2013, precum şi la modalitatea de accesare a acestora. 

Obiective specifice – informarea fermierilor cu privire la: 

 perioada în care se poate depune Cererea de plată, respectiv a penalizărilor prevăzute de regulamentele europene; 

 modalităţile de completare a cererilor de plată (la centrele APIA sau online); 

 condiţiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească pentru a beneficia de sprijinul pe suprafaţă; 

 tipurile de controale impuse de regulamentele europene; explicarea modului în 

care se desfăşoară controlul pe teren şi cel prin teledetecţie; 

 pachetele financiare care pot fi accesate în cadrul măsurilor/schemelor de 

sprijin pe suprafaţă. 

 

Perioada campaniei de informare: 1 februarie – 10 iunie 2013. 

Sloganul campaniei: 

Fii Fermier European! Depune la APIA cererea de sprijin! 

       În Campania 2013 ne pregătim pentru viitoarea Politică 

Agricolă Comună! 

 

Constantin NEGREA, director executiv al APIA Gorj 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj 
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Conditii si documente necesare depunerii cererii SAPS 2013  
 

În anul 2013, fermierii pot beneficia de sprijin financiar, din fondurile 

europene şi de la  bugetul naţional, în cadrul următoarelor scheme / 

măsuri de sprijin: 

 Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 

 Plăţi naţionale directe complementare (PNDC): 

 PNDC 1: culturi în teren arabil; 

 Schema de plată separată pentru zahăr; 

 Schema de sprijin pentru orez din zonele defavorizate altele 

decât zona montană; 

 Plăţi compensatorii pentru măsurile de dezvoltare rurală: 

 Măsura 211 - Plăţi compensatorii pentru zonele montane defavori-

zate; 

 Măsura 212 - Plăţi compensatorii pentru 

zonele specific şi semnificativ defavori-

zate din punct de vedere natural. 

 Măsura 214 - Plăţi de Agro-mediu: 

 Pachetul 1 (P1) - Pajişti cu înaltă 

valoare naturală; 

 Pachetul 2 (P2) - Practici agricole tradi-

ţionale; 

 Pachetul 3 (P3) - Pajişti importante 

pentru păsări; 

 Pachetul 4 (P4) - Culturi verzi; 

 Pachetul 5 (P5) - Agricultura ecologică; 

 Pachetul 6 (P6) - Pajiști importante 

pentru fluturi; 

 Pachetul 7(P7) -Terenuri arabile impor-

tante ca zone de hrănire pentru gâsca cu 

gât roşu. 

Se pot combina pe parcelă: P1 cu P2 sau P4 

cu P5. 

Nu se pot combina pe parcelă P4 cu P7. 

| 

Schemele / Masurile de sprijin. Pe-

rioada de depunere a cererii 
 

Pentru a beneficia de sprijinul financiar, fermierii trebuie sa se prezinte 

la sediul APIA, în perioada menţionată în invitaţia trimisă prin poştă, 

pentru a completa şi a depune cererea de sprijin în format standard. 

Pentru depunerea cererii după data de 15 mai, se vor aplica penalităţi 

de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. 

După data de 10 iunie, cererea de sprijin nu mai este admisă la calculul 

plăţii pentru anul în curs! 

 

CONDIŢII GENERALE 

 Să exploateze un teren agricol cu o suprafaţă de cel puţin 1 ha, iar 

suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha; în cazul 

viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, 

pepinierelor viticole sau arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a 

parcelei trebuie să fie de cel puţin 0,1 ha; 

 Să respecte cerinţele minime privind utilizarea produselor de pro-

tecţie a  plantelor şi a fertilizanţilor pentru toată suprafaţa fermei, 

în cazul în care solicita plată pentru măsura de agromediu; 

 Să respecte cerinţele specifice fiecărui pachet de agromediu; 

 Să păstreze evidenţa activităţilor agricole corelate cu implemen-

tarea cerinţelor de agro-mediu (Caietul de agro-mediu) pe o pe-

rioadă de 5 ani, incepând de la data la care ai semnat Angajamen-

tul cu APIA. Caietul trebuie păstrat pe toată perioada angajamen-

tului, pentru toate campaniile, inclusiv pentru o perioadă de 3 ani 

după încheierea acestuia. Toate lucrările trebuie înregistrate la 

momentul când sunt efectuate. 

 Să depuna o singură cerere de sprijin la central local/judeţean 

APIA unde eşti arondat; 

 Să identifice şi să delimiteze corect fiecare parcela agricolă ex-

ploatată; 

 Să declare corect toate suprafeţele şi culturile; 

 Să se prezinte pentru clarificări la APIA cu documentele solicitate, 

dacă se solicită acest lucru; 

 Să declare toate parcelele agricole şi să respecte Bunele Condiţii 

Agricole şi de Mediu (GAEC) pe toată suprafaţa agricolă a fermei. 

Nerespectarea uneia dintre aceste condiţii atrage după sine reduce-

rea plăţilor, în funcţie de gravitatea, amploarea şi caracterul 

repetat al nerespectării acestora; 

 Pentru acordarea sprijinului pe suprafaţă, trebuie respectate, de 

asemenea, Cerinţele Statutare de Management (SMR). 

 

OBLIGAŢII 

Să se permita efectuarea controalelor, de 

către APIA sau de către alte organisme 

abilitate în acest sens. În caz contrar, fer-

mierii pot fi exclusi de la plată! 

 

Documentele necesare 
Cererii de sprijin i se ataşeaza: 

 Copie CI/BI/ paşaport; 

 Dovadă cont bancar activ; 
  Adeverinţa eliberată de Primăria pe 

raza căreia se găseşte terenul utilizat şi cu 

care fermierul este înscris în Registrul 

Agricol, conform HG 1632/2009;  
 In cazul persoanei juridice—actele care 

atestă forma de organizare, înregistrarea fis-

cală şi numirea/desemnarea unui administra-

tor, după caz, în original; 

 Administratorul numit al unei forme de 

asociere simplă (fără personalitate juridică), 

trebuie să prezinte şi contractul de societate; 

 Persoana imputernicita sa depuna cere-

rea trebuie să prezinte documentul de îm-

puternicire valid şi copia după CI/BI per-

sonal. De asemenea, ataşează la dosar şi 

copia CI/BI a titularului cererii;  

 Dacă în 2013, fermierul utilizează suprafeţe mai mari faţă de 

suprafaţa determinată în campania anterioară, va prezenta 

documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (titlul de 

proprietate, contract de arendă, de închiriere, concesiune, etc.);  

 Dacă utilizeaza apă pentru irigaţii şi este selectat la control pe 

teren, va depune dovada dreptului de utilizare a apei; 

 În situaţia în care se declara utilizarea de suprafeţe de  pajişti sau 

suprafeţe mai mari faţă de suprafaţa determinată în Campania 

anterioară, trebuie să prezinte documentele doveditoare ale dreptu-

lui de utilizare; 

 Pentru suprafeţele de păşuni comunale, trebuie să se depuna de-

claraţiile de eligibilitate din formularul de cerere, după caz; 

 În cazul accesării Pachetului 5 – agricultură ecologică, trebuie 

anexate următoarele documente: 

-copie a contractului încheiat între organismul de inspecţie şi cer-

tificare şi beneficiar; 

- copie după fişa de înregistrare a beneficiarului în agricultura 

ecologică; 

- copie după certificatul de conformitate sau master certificat. 

 Dosarul cererii cuprinde şi documentele aferente PNDC şi cele 

aferente măsurilor de dezvoltare rurală, după caz. 

 Dosar plic. 

 

Nerespectarea condiţiilor şi obligaţiilor de catre fermieri, atrage 

sancţiuni sau chiar excluderea de la plată! 



 

Dacă proprietarul  şi-a dat terenul în arendă, concesiune, în 

parte sau l-a închiriat, sprijinul SE CUVINE şi SE ACORDĂ 

celui care LUCREAZĂ terenul. 

 

Primirea sprijinului financiar pe suprafaţă este conditionata 

de UTILIZAREA efectiva a terenului agricol de catre cel 

care depune Cererea. 

 

 

CE ESTE IPA ONLINE? 

 IPA Online este un program informatic gratuit care permite 

completarea electronica a Declaraţiei de suprafaţă din cad-

rul Cererii de sprijin pentru Schema de Plată Unică pe Su-

prafaţă. Aplicaţia poate fi folosită oriunde există un com-

puter conectat la Internet: la domiciliu, la sediul exploata-

ţiei, la primărie, la centrul APIA etc.  

 IPA Online pune la dispoziţie lista parcelelor pentru care s-

a solicitat sprijin în anul anterior, cu suprafeţele determi-

nate în urma controalelor realizate de specialiştii Agenţiei, 

precum şi schiţa parcelelor agricole. 

 Pentru fiecare parcelă în parte, se poate modifica, corecta 

sau completa Declaraţia de suprafaţă şi schiţa parcelei. 

Programul realizează verificări ale datelor înscrise de fer-

mieri, dacă acestea nu sunt complete sau au necorelări evi-

dente, va afişa o avertizare, ajutând astfel la completarea 

corecta a Declaraţiei. 

 De asemenea, se pot stabili datele finale pe parcursul mai 

multor zile, aşa încât, dacă sunt necesare verificări, se poate 

întrerupe lucrul cu aplicaţia şi apoi reluarea, având păstrate 

datele completate anterior. 

 

CUM SE POATE FOLOSI APLICATIA IPA ONLINE SI 

CARE SUNT AVANTAJELE ACESTEIA ? 

 

Pentru a completa declaraţia de suprafaţă folosind această apli-

caţie, este nevoie de un nume de utilizator şi o parolă pentru 

acces. 

 Instructiuni privind folosirea aplicatiei se obtin folosind 

butonul de asistenţă „?“ din aplicaţie, unde se gaseste 

Manualul de utilizare şi filme de prezentare, consultand 

manualul pe Internet, participand la sesiunile de instruire 

realizate de Agenţie sau solicitand sprijin specialiştilor 

APIA. 

Pentru detalii, accesează www.apia.org.ro. 

 Se poate realiza completarea Declaraţiei de suprafaţă pe 

parcursul mai multor şedinţe de lucru, cu mai multă atenţie şi 

mai corect. Nu mai este nevoie sa se deseneze parcelele pe hărţi 

de hârtie. În timpul sesiunii de lucru , fermierul poate afla: 

- suprafaţa desenata pe hartă; 

- dacă parcela desenată se suprapune peste cele desenate de alţi 

fermieri; 

 - dacă a declarat o suprafaţă mai mare decât suprafaţa blocului 

fizic. 

 Riscul depunerii unei declaraţii de suprafaţă  incorecte este 

mult mai mic, ca şi riscul de a primi sancţiuni din această cauză. 

 În anul următor completării electronice a Declaraţiei de 

suprafaţă, trebuie doar verificat si operat daca există modificări 

în Cerere, realizand astfel o importantă economie de timp. 

 Declaraţia de suprafaţă completată in IPA Online va fi 

automat introdusă în Sistemul Integrat de Administrare şi Con-

trol - aplicație prin care APIA verifică Cererea de sprijin. Astfel, 

autorizarea la plată se va face într-un timp mai scurt . 

 Se vor putea accesa rezultatele controalelor din anii 

precedenți. Astfel, te poți deplasa pe teren sau poţi solicita spri-

jin pentru identificarea corectă a parcelei şi completarea su-

prafeţei acesteia. 

 

IPA Completarea electronică a Cererii …. DE STIUT!!! 
 

Completarea electronica a Declaraţiei de suprafaţă, folosind 

IPA Online, presupune prezentarea ulterioara a fermierului  

la APIA, unde va 

tipări şi semna 

Declaraţia şi va 

completa, în Cer-

ere, datele de iden-

tificare şi cele 

cuprinzând Anga-

jamentele. 

 

Cererea unică de plată trebuie semnată şi înregistrată la APIA, în 

registratura electronică a IACS. 

 

Dacă fermierul nu are un număr de înregistrare, înseamnă 

că nu a mai depus o astfel de cerere. 

 

Trebuie acordata atentie mesajelor de avertizare pe care le af-

işează programul IPA Online, pentru a evita primirea de solici-

tări ulterioare de clarificare din partea APIA şi pentru a avea o 

Cerere completă şi cât mai corectă. 

 

Finalizarea declarației de suprafață se va face în prezența 

funcționarului APIA, odată cu semnarea cererii de plată și a 

angajamentelor. 

IPA ONNompletarea electronică a Cererii 

Puncte de Acces IPA Online Aproape de Fermieri 

(destinate celor care nu au acces la Internet) 

- centrele județene și locale APIA; 

- primării; 

- biblioteci județene și comunale cuprinse în programul 

Biblionet. 

 

Localitatile arondate centrelor locale din 

 cadrul  APIA – CJ Gorj  

  

 CL TG-JIU– 20 localitati: Arcani, Balanesti, 

Balesti, Balteni, Bumbesti-Jiu,  Danesti,  Dragutesti, 

Farcasesti, Lelesti, Negomir, Pestisani,  Rovinari,  

Runcu,  Schela, Scoarta, Stanesti,  Telesti,  Targu Jiu,  

Tismana, Turcinesti; 

 CL Tg-Carbunesti—14 localitati:  Albeni, Anino-

asa, Barbatesti, Bengesti-Ciocadia, Berlesti, Jupanesti, 

Licurici, Ticleni, Prigoria, Rosia de Amaradia, 

Saulesti, Tg. Carbunesti, Turburea, Vladimir; 

 CL Novaci— 8 localitati: Alimpesti, Baia De Fier, 

Bumbesti-Pitic, Crasna, Musetesti, Novaci, Polovragi, 

Sacelu; 

 CL Motru— 12 localitati: Catunele, Calnic, Ciu-

perceni, Dragotesti, Glogova, Godinesti, Matasari,  

Motru,  Pades, Samarinesti, Slivilesti, Vagiulesti; 

 CL Turceni— 8 localitati: Bolbosi, Borascu, 

Branesti, Ionesti, Plopsoru, Tintareni, Turceni, Urdari;  

 CL Hurezani— 8 localitati: Bustuchin, Capreni, 

Cruset, Danciulesti, Hurezani, Logresti, Stejari, Stoina. 
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    Respectarea normelor de ecoconditionalitate 
 

Ecoconditionalitatea sau conformitatea incruci-

sata  cuprinde 3 arii :  bunele condiţii agricole şi de 

mediu (GAEC), cerinţele legale în materie de gestionare 

(SMR) şi cerinţele minime pentru utilizarea 

îngraşămintelor şi pesticidelor. 

 

BUNELE CONDIŢII AGRICOLE ŞI DE MEDIU 

(obligatorii pentru toţi agricultorii care solicită plăţi di-

recte) 

 

I. Standarde privind evitarea eroziunii solului: 

GAEC 1. Pe timpul iernii, terenul arabil trebuie să fie 

acoperit cu culturi de toamnă şi / sau să rămână nelucrat 

după recoltare pe cel puţin 20% din suprafaţa arabilă to-

tală a fermei; 

GAEC 2. Lucrările solului pe terenul arabil cu panta mai 

mare de 12%, cultivat cu plante prăşitoare, se efectuează 

de-a lungul curbelor de nivel; 

GAEC 3. Se menţin terasele existente pe terenul agricol 

la data de 1 ianuarie 2007. 

II. Standarde pentru menţinerea conţinutului de ma-

terie organică în sol, prin aplicarea unor practici agri-

cole corespunzătoare: 

GAEC 4. Floarea soarelui nu se cultivă pe acelaşi 

amplasament mai mult de 2 ani consecutiv; 

GAEC 5. Nu este permisă arderea miriștilor și a resturilor 

vegetale pe terenul arabil. 

III. Standarde pentru menţinerea structurii solului: 

GAEC 6. Nu este permisă efectuarea lucrării de arat în 

condiţii de umiditate excesivă a solului. 

IV. Standarde pentru menţinerea unui nivel minim de 

întreţinere a terenurilor agricole: 

GAEC 7. Întreţinerea pajiştilor permanente prin 

asigurarea unui nivel minim de păşunat de 0,3 UVM/ha 

şi/ sau prin cosirea lor cel puţin o dată pe an, evidenţiate 

în registrul activităţilor desfăşurate pe pajiştile perma-

nente, completat la zi, conform modelului aprobat de 

APIA; 

GAEC 8. Nu este permisă arderea pajiştilor permanente; 

GAEC 9. Nu este permisă tăierea arborilor solitari şi/sau 

a grupurilor de arbori de pe terenurile agricole; 

GAEC 10. Evitarea instalării vegetaţiei nedorite pe ter-

enurile agricole, inclusiv pe terenurile care nu mai sunt 

exploatate pentru producţie. 

V. Standarde privind protejarea şi gestionarea apei: 

GAEC 11. Respectarea normelor legale privind utilizarea 

apei pentru irigaţii în agricultură; 

GAEC 12. Nu este permisă aplicarea îngrășămintelor de 

orice fel pe suprafeţele de teren care se constituie în fâşii 

de protecţie în vecinătatea apelor de suprafață, a căror 

lăţime minimă este de 1 m pe terenurile situate în blo-

curile fizice cu panta medie de până la 12% și de 3 m pe 

terenurile situate în blocurile fizice cu panta medie mai 

mare de 12%. 

 

CERINŢE LEGALE ÎN MATERIE DE GESTION-

ARE (SMR) (obligatorii pentru toţi agricultorii care so-

licită plăţi directe) 

 

Mediu: 

SMR1. Conservarea păsărilor sălbatice; 

SMR2. Protecţia apelor subterane împotriva poluării cu 

substanţe periculoase; 

SMR3. Protecţia mediului, în special a solului, atunci 

când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură; 

SMR4. Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi 

proveniţi din surse agricole; 

SMR5. Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de 

faună şi floră sălbatică. 

 

Sănătatea Publică, a Animalelor şi a Plantelor: 

SMR6. Identificarea şi înregistrarea porcinelor; 

SMR7. Identificarea şi înregistrarea bovinelor; 

SMR8. Identificarea şi înregistrarea animalelor din spe-

ciile ovină şi caprină. 
 

Ariile protejate sunt zone terestre sau marine 

destinate special pentru protecția și menținerea diversității 

biologice, a resurselor naturale cât și a celor culturale 

asociate.  

Prin arie naturală protejată se înţelege o zonă terestră, 

acvatică şi/sau subterană în care există specii de plante şi 

animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, 

peisagistice, geologice, paleontologice, speologice sau de 

altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală 

deosebită, care are un regim special de protecţie şi conser-

vare, stabilit conform prevederilor legale. Categoriile de 

arii naturale protejate, sunt stabilite prin anexa nr. 1 din 

OUG nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale prote-

jate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei 

sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare. 

Fermierii care detin parcele  si desfasoara activitati 

agricole in ariile naturale protejate,  trebuie sa respecte 

conditiile de ecoconditionalitate. 

Respectarea cerinţelor de ecocondiţionalitate 

(conformitate încrucişată) se verifica prin acţiunile de 

control desfăşurate de APIA (control administrativ, 

control pe teren, control prin teledetecţie), rezultatul 

controlului determinand confirmarea respectarii 

conditiilor impuse, reducerea sau excluderea de la plată. 

Incepând cu 1 ianuarie 2012 în Romania au fost  

implementate  SMR-urile 1-8. 

Pentru a desfasura activitati agricole, fermierii trebuie 

sa aiba acordul administratorilor/ custozilor acestor arii. 

Ariile natural protejate si localitatile din judetul Gorj pe al 

caror teritoriu administrativ se afla acestea, precum si ariile 

pentru care s-a semnat contract de administrare sau cus-

todie sunt prezentate in continuare. 

Cu exceptia Siturilor Natura 2000  Prigoria-Bengesti, 

Raul Gilort si Raul Motru, toate celelalte arii naturale 

protejate au  administrator sau custode, iar planul de man-

agement si regulamentul sunt in curs de elaborare.  

Datele de contact ale administratorilor / custozilor 

Ariilor protejate din judetul Gorj pot fi solicitate la cen-

trele locale sau la Centrul judetean Gorj al APIA. 
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INFORMARE  

privind derularea prevederilor   HG 796/2012 cu 

referire la ajutorul specific acordat producătorilor de 

lapte şi carne de vită din zonele defavorizate în anul 

2012 

 

In baza HG 796/2012, se acorda producatorilor de lapte 

si carne de vita un ajutor specific pentru a compensa deza-

vantajele specifice zonei, sub forma unei plăţi suplimen-

tare, calculată şi acordată anual în funcţie de efectivul de 

animale deţinut/beneficiar/categorie din următoarele cate-

gorii: 

    a) vaci de lapte; 

b) bivoliţe de lapte; 

c) taurine din rase de carne şi metişii acestora: vaci din 

rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de carne 

şi/sau metişi cu rase de carne. 

   Primirea cererilor conform actului normativ mai sus 

mentionat  s-a efectuat  pe parcursul a doua perioade; 

 prima perioada s-a derulat in intervalul 06 august - 

21 septembrie 2012, in care s-a primit un nr. de 

1671 cereri pentru un numar total  de 6232 bovine 

din care: 

        - 6226 capete vaci de lapte  

-  6 capete  tineret bovin 

 a doua perioada s-a derulat in intervalul 29 octomb-

rie - 09 noiembrie 2012,  in care s-a primit un nr. de 

43 cereri pentru un nr total de 135 bovine,  vaci de 

lapte. 

Pentru toate cele 1714 cereri s-a efectuat controlul 

administrativ LVD, dupa care s-a extras pentru control in 

teren  un esantion aleatoriu de catre APIA Bucuresti in nr. 

de 250 exploatatii cu un nr. de 1247 capete bovine pentru 

prima perioada  de primire a cererilor cu termen de fi-

nalizare al controlului de 21-03-2013 si un esantion de 7 

cereri cu un nr. de 32 capete  pentru a doua perioada de 

primire a cererilor cu termen de finalizare al controlului 

de 21-05-2013. 
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Denumire arie 
naturala  protejata 

Suprafata Localitatile din judetul 
Gorj pe al caror teritoriu 

administrative se afla ariile 

natural protejate 

Suprafata 
aflata in GJ 

Administrator/Custode 

Parcul national 
Defileul Jiului 

11.127 ha Bumbesti Jiu 92% Administratia Parcului Na-
tional Defileul Jiului – 
Romsilva 

Parcul national 
Domogled – Valea 
Cernei 

61.211 ha Pades, Tismana 48% Administratia Parcului Na-
tional Domogled – Valea 
Cernei – Romsilva 

Situl Natura 2000 
Coridorul Jiului 

71.394 ha Aninoasa, Bilteni, Barbatesti, 
Borascu, Branesti, Danesti, 
Dragutesti, Ionesti, Negomir, 
Plopsoru, Saulesti, Tantareni, 
Ticleni, Turburea, Turceni, 
Urdari 

25% Administratia Sitului 
Natura 2000 Coridorul 
Jiului – Consiliul Judetean 
Dolj 

Situl Natura 2000 
Retezat 

43.561 ha Pades, Tismana 

  

  

2% Administratia Parcului Na-
tional Retezat 

Situl Natura 2000 
Nordul Gorjului 
de Est 

49.114 ha Bumbesti Jiu, Godinesti, 
Pades, Tismana, Schela, 
Stanesti, Tismana, Turcinesti 

96% Custodele  Sitului Natura 
2000 Nordul Gorjului de 
Est – SC Butterfly Effect 
SRL 

Situl Natura 2000 
Nordul Gorjului 
de Vest 

87.321 ha Bumbesti Jiu, Godinesti, 
Pades, Tismana, Schela, 
Stanesti, Tismana, Turcinesti 

100% Administratia Sitului 
Natura 2000 Nordul Gorju-
lui de Vest – Camera de 
Comert si Industrie Roma-
nia Japonia 

Situl Natura 2000 
Parang 

29.907 ha Baia de Fier, Bumbesti Jiu, 
Crasna, Novaci 

31% Administratia Sitului 
Natura 2000 Parang – Fun-
datia Guard Forest 

Situl Natura 2000 
Platoul Mehedinti 

53.892 ha Pades 4% Administratia Parcului 
Natural Geoparcul Platoul 
Mehedinti 

Situl Natura 2000 
Prigoria Bengesti 

2.490 ha Albeni, Bengesti, Bumbesti 
Pitic, Prigoria 

100%   

  

Urmeaza a fi  atribuite in 
administrare sau in custodie 

Situl Natura 2000 
Raul Gilort 

873 ha Albeni Bengesti, Bumbesti 
Pitic, Novaci, Targu Car-
bunesti 

100% 

Situl Natura 2000 
Raul Motru 

1.921 ha Catunele, Glogova, Pades, 
Vagiulesti 

31% 



Din cele 250 exploatatii supuse controlului cu un nr. 

de 1247 capete pentru prima perioada de depunere a cer-

erilor, au fost gasite la control un nr. de 1225 capete, in 

procent de 98,23%. Cele 22 capete vaci lapte negasite la 

control vor face obiectul penalizarilor si sanctiunilor im-

puse de actul normativ la 15 fermieri care erau obligati sa 

mentina animalele solicitate in cererea de plata pe o pe-

rioada de 6 luni de la data limita de finalizare a depunerii 

cererii de plata,acesta perioada fiind numita  perioada de 

retentie. La controlul efectuat pentru ce-a dea doua pe-

rioada de depunere a cererilor, la cele 7 exploatatii cu un 

numar de 32 capete vaci lapte au fost gasite in procent de 

100%       

 In cursul lunii martie, va avea loc extragererea esan-

tionului de supracontrol in procent de 1% din exploatatiile 

controlate pe cele doua esantioane cu termen de finalizare  

de 21/03/2013 pentru prima perioada si 21/05/2013 pentru 

cea de-a doua perioada. 

 Dupa efectuarea controlului in teren, vom introduce 

rapoartele de control in baza de date si continuam cu cele-

lalte elemente  de verificare administrativa ale fluxului 

cererilor precum: existenta animalelor solicitate in baza de 

date, verificarea proprietarului exploatatiei, detinerea 

cotei de lapte, existenta exploatatiei in zona defavorizata, 

verificarea varstei vacilor  fatate solicitate  la plata sa fie 

peste 17 luni, precum si existenta cel putin al unui produs 

(vitel) fatat.  

La data primirii cererilor toti fermierii au fost infor-

mati cu privire la obligatia mentinerii vacilor de lapte 

solicitate pe perioada de retentie de 6 luni de la sfarsitul 

perioadei limita  de depunere a cererilor precum si de ob-

ligatia prezentarii organelor  de control APIA a registrului 

individual al exploatatiei in conformitate cu prevederile 

Regulamentului UE nr 1760/2000.  

Dupa efectuarea tuturor verificarilor urmeaza 

autorizarea la plata care se va face incepand cu  30 

iunie 2013. 
 

De interes pentru fermierii care depun cereri de 

plata SAPS in 2013 

    Documentele doveditoare ale dreptului de utilizare (cf. 

art. 4 şi 5 din Ordinul MADR nr. 246/2008, cu modificări 

şi completări ulterioare), trebuie încheiate înainte de 

depunerea cererii şi prezentate la A.P.I.A. în termenele 

legale. Termenul de valabilitate al acestora trebuie sa fie 

cel putin pana la data de 31.12.2013. 

 Datele declarate şi înregistrate la Registrul agricol (în 

baza cărora  se eliberează Adeverinţa) trebuie să fie în 

concordanţă cu cele declarate în cerere şi cu cele din 

documentele doveditoare ale dreptului de utilizare; 

 Declararea întregii suprafeţe a fermei  este obligatorie

(toate parcelele, indiferent de mărime), pe care trebuie să 

respecte cerinţele de eco-condiţionalitate 

(GAEC+SMR+CERINŢE MINIME); 

 Numarul de animale pe care fermierul le detine 

trebuie sa fie acelasi cu cel declarat in anexa  la cererea 

SAPS, în cazul fermierilor care utilizeaza pajistea numai 

cu animalele proprii; 

 Fermierii sunt obligati sa asigure completarea anex-

elor puse la dispozitie de APIA cu informatiile solicitate 

privind lucrarile agricole efectuate pe terenurile din cate-

goria pajisti permanente; 

 Fermierii care desfasoara lucrari agricole pe parcele 

situate in spatiul ariilor natural protejate sunt obligati sa 

prezinte la controalele APIA acordurile din partea admin-

istratorilor sau custozilor ariilor natural protejate pentru 

lucrarile agricole respective ; 

 Reamintim obligativitatea pastrarii  caietelor de 

agromediu inca 3 ani de la incetarea angajamentului. An-

gajamentele incheiate in 2008 au incetat in 2012. Ince-

pand cu anul 2013, se pot pot incheia noi angajamente de 

agro-mediu; 

 Angajamentul pentru zona montana defavorizata se 

incheie  in 2013, in cazul cererilor de sprijin pentru care 

prima plata a fost efectuata in anul 2009; 

 In anul 2013, se va acorda mare importanta verificarii 

indeplinirii conditiilor de ecoconditionalitate de catre fer-

mierii care au solicitat sprijin financiar in sector vegetal la 

APIA; 

 Fermierii trebuie sa acorde mare importanta actu-

alizarii numarului de  animale din baza de date a medi-

cilor veterinari, a.i. datele declarate in cererea de plata 

SAPS sa  corespunda cu datele din adeverinta depusa la 

dosar. 

  

Noutati privind  platile directe in cadrul  

PAC 2014-2020 
 

Conform propunerii de modificare (inca in faza de 

proiect) a art. 6  lit.a) al OMADR nr. 246/2008, cu 

ultimele completari si modificari , pentru a beneficia de 

drepturi de plată pentru plăţi directe pe suprafaţă în 

cadrul Politicii Agricole Comune 2014-2020, se 

urmareste ca fermierii să îndeplinească condiţia ca pe 

suprafaţa eligibilă la plată să existe zone de interes 

ecologic, benefice pentru climă şi mediu. În vederea 

aplicării normelor, odată cu depunerea cererii de plată, 

fermierii vor trebui să identifice şi să delimiteze aceste 

tipuri de zone: 

b) se exceptează de la prevederile din lit a): 

- fermierii ce exploatează suprafeţe mai mici de 10 

ha, 

- suprafeţele cu pajişti permanente si suprafetele 

cultivate în sistem de agricultură ecologică. 

Zone de interes ecologic vor fi: 

 Terase: construcţii destinate prevenirii şi combaterii 

eroziunii solului, executate de-a lungul  curbelor de 

nivel, pe terenuri în pantă; 

 Gardurii vii: şir de arbuşti, format din diferite specii, 

cu lăţimea de maxim 6 metri; 

 Iazuri: acumulări permanente naturale de apă stătă-
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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. Pietii, nr. 7 B 

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

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.30,  

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

TURCENI - Casa de Cultura TURCENI 

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

MOTRU - Str. Tismanei, nr. 31 

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

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

0253/231.036, hurezani.gorj@apia.org.ro 

 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Sef Serv. Autorizare CNDP si ajutoare specifice 

comunitare, masuri de piata:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Masuri de Sprijin- IT, recuperare debite:     

 Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Coord. Comp.Economic:                         Simona ROSCA  

Sef Birou Inspectii, cota de lapte si supracontrol:  

Delia PETRESCU 

Sef Birou IT:                                               Ilie  POPESCU  

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef Centru Local Novaci -                      Lavinia CHIRIAC  

Sef Centru Local Turceni -                 Maria TURLACU  

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons. Mihaela VILCEANU 

 

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. 

 

Audientele se stabilesc în functie de solicitari. 

Programarile se pot realiza telefonic la nr. 0253-213035 

sau la sediul institutiei. 

Principalele activitati in derulare ale APIA Gorj in februarie  2013: 

  Pregatirea si derularea campaniei de informare privind demararea 

Campaniei de depunere a cererilor de sprijin pe suprafata in anul 2013; 

  Activitati privind inchiderea campaniei 2012; 

  Intocmirea notelor de fundamentare pentru desfasurare actiuni de 

verificare;  

  Intocmirea proceselor verbale de constatare a neregulilor si stabnilire a 

creantelor bugetare; 

  Rezolvarea contestatiilor la procesele-verbale de constatare a 

creantelor; 

  Transmiterea documentelor aferente transelor de plata; 

  Eliberare adeverinte si certififcate fermier solicitantilor pentru Masura 

141; 

  Efectuare controale administrative si supracontrol in teren, in baza HG 

796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de 

lapte si carne de vaca din zonele defavorizate; 

  Realizare inspectii privind implementarea PEAD 2012; 

  Efectuare controale privind Programului general al cotei de lapte. 

Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

toare, cu suprafaţa de maxim 0,5 ha, care să ocupe maxim 25% din 

suprafaţa parcelei; 

 Şanţuri sau canale de maxim 4 metri lăţime, inclusiv unele cursuri 

de apă utilizate pentru irigaţii, ca şi taluzuri exterioare ale canalelor 

digurilor de irigaţii sau taluzuri ale canalelor de desecare, cursurilor de 

apă utilizate pentru irigaţii (exclusiv canalele betonate); 

 Şiruri  de arbori compuse din minim 5 arbori; 

 Perdele forestiere anti-vânt, de maxim 10 metri lăţime; 

 Grupuri de arbori ce ocupă o suprafaţă de maxim 0,3 ha per 

grup, care să ocupe maxim 25% din suprafaţa parcelei; 

 Arbori izolaţi; 

 Garduri tradiţionale de piatră; 

 Vegetaţie specifică zonelor umede care să ocupe maxim 25% 

din suprafaţa parcelei; 

 Benzi tampon: 

- fâşii de protecţie înierbate (impuse de Directiva  Nitrati si Regula-

mentul pesticide): situate în vecinatatea apelor de suprafaţă, cu lăţime de 

min. 1 m (pt terenuri cu panta max 12%)  şi de min. 3 m (pt. terenuri cu 

panta peste 12%) pe care utilizarea fertilizantilor şi a pesticidelor este 

interzisă; 

- benzi înierbate dintre rândurile de culturi permanente, margini de 

sole; aceste benzi pot fi din vegetaţie spontană, care nu necesită udare, 

fertilizare sau tratamente fitosanitare; 

 Zone împădurile, prin măsura de Primă împădurire a terenurilor 

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

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