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In atentia fermierilor !   

Campania de depunere a cererilor de sprijin pe suprafaţă  - 2014  se deruleaza in pe-

rioada 03 martie – 15 mai, respectiv 9 iunie, cu penalizări de 1% pentru fiecare zi de în-

târziere. Cererea de sprijin depusa după data de 09 iunie, nu mai este admisă la  

calculul plăţii pentru anul în curs. 

 

Pana in prezent, la nivelul APIA Gorj, au fost depuse 5.542 cereri de plata pentru o suprafata de 
aproximativ 18.000 ha, ceea ce reprezinta 71 % din totalul fermierilor programati, respectiv 23 % ra-
portat la cererile de sprijin depuse in anul 2013. 

 

 APIA GORJ recomanda fermierilor interesaţi sa depuna cererile de sprijin: 

1.sa faca din timp demersurile necesare pentru obtinerea adeverintei de la 
primariile localitatilor pe raza carora se situeaza terenurile agricole ale 
solicitantilor; 

2. sa respecte programarea efectuata de APIA si 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. 

 

Esti Fermier European. 

Depune la APIA cererea de plata! 

2014—anul tranzitiei catre noua Politică Agricolă Comună! 

 

Reamintim conditiile generale si documentele necesare: 

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, pepiniere-
lor 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 protecţie 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 implementarea 

cerinţelor de agro-mediu (Caietul de agro-mediu) pe o perioadă de 5 
ani, incepând de la data semnarii Angajamentului cu APIA. Caietul 
trebuie păstrat pe toată perioada angajamentului, pentru toate cam-
paniile, 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 centrul local/judeţean APIA 
unde fermirul este arondat; 

 Să identifice şi să delimiteze corect fiecare parcela agricolă exploa-
tată; 

 Să declare corect toate suprafeţele şi culturile;  
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 Să se prezinte pentru clarificări la APIA cu documen-
tele solicitate, dacă se cere acest lucru; 

 Să declare toate parcelele agricole şi să respecte 
Bunele Condiţii Agricole şi de Mediu (GAEC), pre-
cum si Cerinţele Statutare de Management (SMR) 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. 

În Campania 2014, pentru măsurile 211, 212, 214 nu 
există posibilitatea încheierii unor noi angajamente.  
Angajamentele aflate în desfăşurare din campanile 
anterioare vor continua ca angajamente multianuale, 
iar cele care au expirat în 2013 se pot prelungi cu  1 
an, extinzându-se până la sfârşitul perioadei la care 
se referă cererea de plată 2014. Prelungirea angaja-
mentelor se poate face, sub rezerva aprobării modifi-
cării PNDR de către Comisia Europeană.   
 

OBLIGAŢII: Să se permita efectuarea controalelor, de 
către APIA sau de către alte organisme abilitate în 
acest sens. În caz contrar, fermierii pot fi exclusi de 

la plată! 
 

Documentele necesare: 

 Copie CI/BI/ paşaport; 

 Dovadă cont bancar activ; 

  Adeverinţa eliberată de Primăria pe raza căreia se 
găseşte terenul utilizat şi cu care fermierul este în-
scris în Registrul Agricol, conform HG 1632/2009;  

 In cazul persoanei juridice, actele care atestă forma 
de organizare, înregistrarea fiscală şi numirea/
desemnarea unui administrator, după caz, în original; 

 Administratorul numit al unei forme de asociere sim-
plă (fără personalitate juridică), trebuie să prezinte şi 
contractul de societate; 

 Persoana imputernicita sa depuna cererea trebuie să 
prezinte documentul de împuternicire valid şi copia 
după CI/BI personal. De asemenea, ataşează la 
dosar şi copia CI/BI a titularului cererii;  

 Dacă în 2014, fermierul utilizează suprafeţe mai mari 
faţă de suprafaţa determinată în campania anterioa-
ră, va prezenta documentele doveditoare ale dreptu-
lui de utilizare (titlul de proprietate, contract de aren-
dă, de închiriere, concesiune, etc.);  

 Dacă utilizeaza apă pentru irigaţii şi este selectat la 
control pe teren, va depune dovada dreptului de uti-
lizare a apei; 

 Pentru suprafeţele de păşuni comunale, trebuie să 
se depuna declaraţiile 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 certificare 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 
ANT şi cele aferente măsurilor de dezvoltare rurală, 
după caz. 

 Dosar plic. 
 

Primirea sprijinului financiar pe suprafaţă este condi-
tionata de UTILIZAREA efectiva a terenului agricol de 

catre cel care depune Cererea. 
 

Consiliile locale pot depune cerere   unică de plată 
pe suprafaţă si in anul 2014, daca pe suprafetele solici-
tate nu sunt încheiate contracte de concesiune/închiriere/
arendare, nu se încasează taxe de păşunat, nu sunt soli-
citate spre utilizare de către organizaţii şi asociaţii ale 
crescătorilor de animale suprafeţele pentru care se soli-
cită plata şi desfăşoara activitate agricolă, adica:  

1. utilizeaza pajiştea în scopuri agricole productive 
(păşunat cu animale proprii sau cosit în vederea valori-
ficării/utilizării fânului); 

2. în cazul neutilizării în scopuri productive, sunt inde-
plinite simultan următoarele condiţii:  

a. respectă Bunele condiţii agricole şi de mediu 
(GAEC) pe întreaga suprafaţă agricolă a exploataţiei; 

b. suprafeţele pentru care solicită plata NU sunt utiliza-
te de către alţi fermieri; 

c. nu se permite depozitarea deşeurilor pe suprafeţele 
pentru care s-a solicitat sprijinul, acest lucru condu-
când la excluderea de la plată a acestora.  

Solicitarea plăţii pe suprafaţă fără respectarea condiţiilor 
de mai sus este considerată solicitare de plăţi necuvenite 
şi supradeclarare a terenurilor agricole.  

Consiliile locale trebuie sa depuna si  hotărârea consiliu-
lui local care stabileşte suprafeţele pentru care se depu-
ne cererea, precizându-se dacă pentru aceste suprafeţe 
nu au existat/au existat, dar nu au fost conforme,    soli-
citări de concesiune, închiriere, arendare etc.  
 

Recomandam fermierilor folosirea aplicatiei  IPA 
ONLINE : http://lpis.apia.org.ro/ 

 program informatic gratuit care permite completarea 
electronica a Declaraţiei de suprafaţă din cadrul Cer-
erii de sprijin pentru SAPS;  

 este nevoie de un nume de utilizator şi o parolă; 

 declaraţia de suprafaţă completată in IPA Online va 
fi automat introdusă în Sistemul Integrat de Adminis-
trare şi Control - aplicație prin care APIA verifică Cer-
erea de sprijin. Astfel, autorizarea la plată se va face 
într-un timp mai scurt . 

 se pot accesa rezultatele controalelor din anii 
precedenți; 

 completarea electronica a Declaraţiei de suprafaţă, 
folosind IPA Online, presupune prezentarea ulterioara 
a fermierului  la APIA, unde va tipări şi semna Declara-
ţia şi va complete Cererea si Angajamentele cu datele 
necesare.  



   

 INFORMARE 

privind rezultatele controalelor realizate pentru 
cererile de ajutor specific comunitar la speciile 

bovine si ovine/caprine 

 

A.P.I.A. Gorj informează că au fost 
finalizate acţiunile de verificare şi control pentru  
cererile depuse de solicitanti, în conformitate cu 
prevederile H.G. 796/2012 privind schema de 
ajutor specific acordat producatorilor de lapte si 
carne de vaca din zonele defavorizate, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 

 In conformitate cu reglementările acestui 
act normativ, s-au primit un numar de 2.021 cereri 
pentru un efectiv de 7.558 capete. In urma extragerii 
esantionului de control, un numar de 203 exploatatii 
cu un efectiv de 878 capete bovine au facut obiectul 
controlului la fata locului. 

In urma verificarilor la fata locului, din cele 
878 de animale din esantionul de control au 
indeplinit conditiile de eligibilitate un numar de 807 
capete, în proportie de 92%, iar diferenta de 71 de 
capete nu a fost admisa la plata datorita 
nerespectarii  mai multor cerinţe şi condiţii de 
eligibilitate , dintre care enumerăm : 

 nerespectarea perioadei de retentie de 100 de 
zile de la data finalizarii depunerii cererilor în 
sensul înstrăinării animalelor sau tranferării lor 
către alte exploatatii pentru accesarea unor 
masuri  din PNDR;  

 nerespectarea locatiei declarată în cererea de 
plată, într-o zonă defavorizată; 

 neexistenta crotaliilor aplicate si corespondenta 
codului de identificare dintre animalele solicitate 
in cerere si codul de identificare ale animalelor 
prezente la control; 

 neînregistrarea in RNE conform raportului extras 
in ziua controlului; 

 neexistenta pasaportului în original al animalului; 

 sexul animalului; 

 lipsa înregistrării sau înregistrarea incorecta in 
registrul individual al exploatatiei; 

 neexistenta formularului F3 în cazul  piederilor 
de crotalii; 

 neexistenta documentlelor justificative de forta 
majora sau circumstanta naturala. 

In urma verificarilor administrative, un numar de 
71 de exploatatii cu un efectiv de 156 de capete 
animale aferente nu au indeplinit conditiile de 
eligibilitate, datorita vârstei sub 17 luni a animalului, 
vacile nu au fatat niciodată, sau nu aveau produşi 
inregistraţi în Registrul Naţional al Exploataţiilor 
(RNE.) 

        De asemenea, au fost finalizate acţiunile de 
verificare şi control pentru  cererilor depuse de soli-
citanti în conformitate cu prevederile  HG 786/2013 
privind cererile de ajutor specific acordat produ-

catorilor pentru ovine si caprine din zona defavo-
rizata. Cererile s-au primit in 2 etape, respectiv  242 
cereri, pentru un număr de 48.642 capete.  

Urmare a extragerii esantionului de control 
pentru cele 2 etape, un numar de 24 de  exploatatii 
cu un efectiv de 6.106 capete ovine au facut obiectul 
controlului la fata locului. 

In urma efectuarii controlului la fata locului, 
din cele 6.106 capete ovine  s-au confirmat un 
numar de 5.210 capete, în proportie de 85%. Din 
cele 24 de exploatatii, 3 exploatatii sunt neeligibile, 
neîndeplinind condiţia de minim 50 capete, iar restul 
animalelor neeligibile nu au respectat conditia de 
retenţie fiind scoase din exploatatie mai devreme de 
100 de zile  de la data finalizării primirii cererilor sau 
fermierii controlati nu au detinut formulare F3 şi co-
manda  crotalii in cazul pierderii acestora pentru ani-
malele născute începând  cu anul 2008 .  

Până la termenul limită de 31 martie 2014, 
Centrul judetean APIA Gorj, va centraliza şi transmi-
te către APIA Central, toate situaţiile referitoare la 
eligibilitatea animalelor cuprinse în cererile de plată.  

Plătile efective către fermieri, se vor face 
cel mai probabil în cursul lunii aprilie, după adopta-
rea actelor normative cu privire la cuantumul plăţii /
animal de lapte sau de carne, din buget comunitar. 

 

INFORMARE  

 privind  rezultatul verificarilor efectuate in 
privinta respectarii  cerintelor de ecocondition-
alitate SMR 1-5 , pentru 1% din solicitantii care 
au depus cereri in anul 2013, pentru obtinerea 
ajutorului specific acordat producatorilor de 

lapte si carne de ovine/caprine din zonele defa-
vorizate prevazut de H.G. nr. 786/2013, cu modifi-

carile si completarile ulterioare. 

 

Ecocondiţionalitatea este un mecanism de 
legătură între acordarea plăţilor de sprijin din 
cadrul Pilonului I şi a anumitor plăţi din cadrul 
măsurilor de dezvoltare rurală (Pilonul al II-lea) şi 
respectarea de către agricultori a unor norme   
obligatorii în domeniul mediului, al sănătăţii şi al 
bunăstării animalelor pe întregul teren al fermei 

pentru care se solicită plata. 

In conformitate cu art.5, alineatul (1) din Ordinul 
M A D R ,  M M P  s i  a l  A N S V S A  n r 
187/2155/42/06.09.2011, cu modificarile si comple-
tarile ulterioare, la nivelul judetului Gorj au fost 
selectati pentru verificarea respectarii cerintelor de 
ecoconditionalitate SMR 1-5,  trei fermieri, doi 
avand sediul in localitatea Pestisani, cel de al treilea 
fiind ferma dispersata total (in judetul Timis). Con-
form procedurilor, controlul fermelor dispersate se 
efectueaza de catre echipe de control apartinand 
centrelor judetene/locale APIA  pe raza carora se 
afla exploatatia. 

Pentru ca cele doua exploatatii din judetul Gorj 
selectate pentru control nu au depus cerere de plata 
in Campania 2013, dar si pentru ca se afla in zona 
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SCI ( Situri de importanta Comunitara) definite prin 
Directiva 92/43/CEE privind conservarea habitatelor 
naturale si Legea nr 49/20011 pentru aprobarea OUG 
nr 57/2007privind regimul ariilor natural protejate, 
conservarea habitatelor naturale, a florei si a faunei 
salbatice in care sunt precizate ce fel de activitati sunt 
interzise sau se pot practica cu anumite restrictii , au 
fost verificate doar cerintele prevazute de SMR 4 

si SMR 5. 

Cerinţele legale în materie de gestionare repre-
zintă un element al conformităţii încrucişate pentru 
următoarele domenii: 

(a) sănătate publică, sănătatea animalelor şi a 
plantelor,  

(b) mediu,  

(c) bunăstarea animalelor.  

Cerinţele legale in materie de gestionare se 
verifica pe teren prin control clasic. Ele nu sunt 
remediabile, drept urmare, nu vor avea un prag de 
neconformitate minora (sub 3%). 

 

SMR 4 – Protecţia apelor împotriva poluării cu ni-
traţi proveniţi din surse agricole 

  

Cerinţe obligatorii pentru fermieri: 

a)să dispună de capacităţi de depozitare a gunoiului 
de grajd, fără defecte structurale care să permită 
scurgeri de efluenţi/dejecţii, a căror mărime trebuie să 
depăşească necesarul de stocare a gunoiului de 
grajd, ţinând seama de perioadele cele mai lungi de 
interdicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice.  

b) să respecte perioadele de aplicare a gunoiului de 
grajd pe terenul agricol, respectiv calendarul de inter-
dicţie pentru aplicarea îngrăşămintelor organice; 

c) să nu depăşească cantitatea de 170 kg azot sub-
stanţă activă/ha provenită din aplicarea îngrăşăminte-
lor organice pe terenul agricol în decursul unui an; 

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

e) să asigure încorporarea în sol a îngrăşăminte-
lor organice aplicate pe terenurile arabile cu panta de 
peste 12%, în condiţii meteo favorabile; 

f) să nu aplice îngrăşăminte organice sau chimi-
ce pe fâşiile de protecţie existente pe terenurile situa-
te în vecinătatea apelor de suprafaţă sau pe trenurile 
agricole situate în zonele de protecţie sanitară a cap-
tărilor de apă potabilă stabilite în condiţiile legii. Lăţi-
mea minimă a fâşiilor  de protecţie a apelor de supra-
faţă este de 1 m pentru terenurile cu panta de până la 
12% şi de  3 m pentru terenurile cu panta de peste 
12%; 

 g) să urmeze un plan de fertilizare pentru cultu-
rile agricole, elaborat după modelul prevăzut în anexa 
10 la  Codului de bune practici agricole şi să distribuie 
uniform îngrăşămintele pe terenul agricol; 

h) să întocmească la zi, să păstreze şi să prezin-
te pentru control documentele de evidenţă ale fermei 

privind suprafaţa agricolă, structura culturilor, efecti-
vele de animale, tipul şi cantitatea îngrăşămintelor 
aplicate pe teren şi/sau expediate din  fermă şi regis-
trul nutrienţilor. 

  

 SMR - 5 Conservarea habitatelor naturale şi a 
speciilor de faună şi floră sălbatică  

Obligatii pentru fermieri: 

a) să respecte planul de management şi regula-
mentul ariei naturale protejate în ceea ce priveşte 
utilizarea suprafeţelor de teren cu destinaţie agricolă 
şi regimul activităţilor agricole, astfel: 

- să utilizeze în mod raţional pajiştile prin cosit 
şi/sau păşunat pe suprafeţele, în perioadele şi cu 
speciile şi efectivele de animale avizate de adminis-
traţia ariei/custodele ariei; 

- să aplice practici tradiţionale de cultivare a 
terenurilor agricole şi de creşterea animalelor sau  
să practice modul de producţie ecologic de cultivare 
a terenului agricol şi de creştere a animalelor, după 
caz; 

-.b) să urmeze procedura evaluării impactului 
asupra mediului pentru planuri sau proiecte, precum 
şi procedura de autorizare pentru activităţi care pot 
afecta în mod semnificativ aria naturală protejată, în 
conformitate cu legislaţia în domeniu. 

 

In urma verificarilor efectuate in teren la 
exploatatiile celor 2 fermieri , nu s-au constatat 
neconformitati in ceea ce priveste respectarea 

cerintelor legale in materie de gestionare ( SMR ). 

                               

A inceput vizarea carnetelor de rentier  

In perioada 01 martie - 31 august 2014 (în zilele 
lucrătoare), rentierii din judeţ trebuie să se prez-
inte la  sediul Centrului Judetean Gorj al Agenţiei de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, pentru vizarea 
carnetelor de rentier agricol, pentru a intra în 

posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2013.  

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate 
prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, 
în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre jude-
cătorească definitivă şi irevocabilă. 

 

Rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele 

documente: 

 carnetul de rentier agricol; 

 contractul de arendare; 

 actul de identitate în original; 

 extras (document) coordonate bancare; 

 decizia de la comisia de expertiză medicală 
actualizată,  pentru gradele de invaliditate I şi 
II (dacă decizia nu prevede că dosarul este 
nerevizuibil), în original şi în copie. 
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IMPORTANT!  

 Prezenţa anuală a rentierilor la sediul centrelor 
judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, în perioada 01 martie - 31 august, 
pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o 
condiţie esenţială pentru a beneficia de renta 

cuvenită. 

Renta viageră agricolă încetează la data decesului 
rentierului. În cazul decesului rentierului, renta 
datorată acestuia în anul 2013 poate fi încasată de 
moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2014, 
moştenitorii vor depune la oricare centru judeţean al 
APIA,  carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu), 
certificatul de deces (original şi copie), actul de 
succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de 
calitate de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre 
judecătorească de succesiune investită cu 
formula ,,definitivă şi irevocabilă” (original şi copie), 
B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), 
împuternicire/declaraţie notarială din care să reiasă 
acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi 
încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului 
(original), precum şi un extras de cont pe numele 
solicitantului. 

In judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi vizeze carnetul  
un număr de 93 rentieri, pentru care s-a platit din 
bugetul national, in anul 2013, suma de  101.305 

lei. 

 

Depunerea declaratiei anuale  

de cota de lapte 

 

Incepând cu data de 01 aprilie, operatorii care 
achiziţionează lapte, precum şi producătorii deţi-
nători de cotă de lapte pentru vânzări directe că, 
trebuie să depună declaraţiile anuale privind 
livrările, respectiv vânzările, realizate în anul de 

cotă 2013/2014. 

Reamintim că anul actual de cotă se înche-
ie la 31 martie 2014, iar declaraţiile anuale trebuie 
completate şi depuse la Centrul Judeţean APIA  Gorj 
până la data de 14 mai 2014, inclusiv, fără penali-
zări. Declaraţiile trebuie depuse de către producătorii 
care deţin cotă pentru vânzări directe şi de către ope-
ratorii care achiziţionează lapte de la producători. 

Producătorii deţinători de cotă pentru vânzări 
directe trebuie să completeze declaraţia anuală pe 
baza datelor din Caietul fermierului.  Precizăm că, în 
funcţie de cantitatea de cotă de vânzări directe deţi-
nută, Caietul fermierului este de două tipuri: tip A 
(pentru producătorii care deţin cotă mai mare de 
5.000 de kilograme) şi tip B (pentru o cantitate mai 
mică de 5.000 de kilograme). Este important de men-
ţionat că producătorul care deţine cotă pentru vânzări 
directe trebuie să depună declaraţia anuală chiar 
dacă nu a comercializat lapte sau produse lactate în 
cursul anului de cotă. 

 

In sistemul de administrare al cotei de lapte 
pentru judeţul Gorj, figurează un număr de 3.921 
producători care deţin cotă pentru vânzări directe. 
Formularele de declaraţie vor fi transmise de către 
instituţia noastră prin poştă pentru fiecare fermier,  
urmând  a fi completate şi retransmise fie prin poştă 
sau direct la sediul Centrului judetean APIA Gorj sau 
la Compartimentul cotă de lapte din Tg-Jiu, Compo-
nenta 2 Bârseşti, până la teremenul limită de 14 mai 
inclusiv.  

Cei 3 agenţi economici (S.C. Arte Import Ex-
port SA, S.C. Sekam Prod SRL şi S.C. Paty Victory 
SRL), în calitate de cumpărători de lapte, trebuie să 
depună la centrul regional APIA, declaraţia anuală 
privind cantitatea de lapte achiziţionată în anul de 
cotă 2013/2014, termenul limită fiind tot 14 mai 2014. 

Precizăm că, producătorilor de lapte care 
nu depun în termenul legal stabilit declaraţia anu-
ală privind cantităţile comercializate, li se aplică pe-
nalitatea de retragere a cotei individuale de lapte 
la rezerva naţională. Cotele individuale nu vor fi re-
trase dacă producătorii deţinători de cotă vor transmi-
te împreună cu declaraţia anuală şi o justificare scri-
să, datată şi semnată, asupra imposibilităţii transmi-
terii acestei declaraţii în termenul legal.  

Pentru cumpărătorii de lapte care nu de-
pun la termen declaraţia anuală privind cantităţile 
achiziţionate, sunt calculate penalităţi pentru fieca-
re zi calendaristică de întârziere, începând cu da-

ta de 15 mai 2014. 

Penalitatea reprezintă suma corespunzătoa-
re taxei datorate pentru o depăşire de 0,01 % din 
cantităţile de lapte care i-au fost livrate de producă-
tori pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. Su-
ma trebuie să fie cuprinsă între 100 şi 100.000 EU-

RO. 

În egală măsură, cumpărătorul care nu tri-
mite declaraţia anuală riscă să piardă dreptul de a 
achiziţiona lapte de la deţinătorii de cotă, prin retra-

gerea aprobării. I 

Incepand cu anul 2015,  va fi eliminata 

Cota de lapte , adică limita admisă pentru produc-
ţia de lapte în ţările membre ale Uniunii Europene, 
ceea ce va duce la liberalizarea acestui sector, 
estimandu-se un import masiv de lapte din tarile 
UE si implicit o concurenta mult mai mare pe piata 
laptelui. 

Termene limita in aprilie 2014 

15 aprilie —termen limita pentru depunerea cererii 
initiale pentru obtinerea ajutorului de minimis pentru 
achizitionarea tancurilor de racire a laptelui (conform 
Hg 61/2014 de modificare a HG 859/2013); 

31 aprilie — termen limita pentru depunerea cererii 
de plata trimestriale  de catre aricultorii care au 
incheiat un acord initial pentru rambursarea contrava-
lorii motorinei utilizate in agricultura. 
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 Noutati legislative 

 

A fost publicata Legea nr. 17/ 2014 privind unele măsuri de regle-
mentare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extra-

vilan  şi de modificare a Legii nr. 268/2001(...) (M.Of. nr.178/2014) 

Conform L.17/2014, instrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole 
situate în extravilan se face cu respectarea condiţiilor Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, şi a 
dreptului de preempţiune al coproprietarilor, arendaşilor, proprietarilor 
vecini, precum şi al statului român, prin Agenţia Domeniilor Statului, în 
această ordine, la preţ şi în condiţii egale, cu exceptia terenurilor situ-
ate in interiorul site-urilor arheologice clasate. 

In contractele translative de proprietate privind bunurile imobile şi alte 
drepturi reale este necesara solicitarea şi utilizarea certificatului de 
carte funciară, indeplinind dovada de buna-credinta a partilor. 

Publicitatea vanzarii/cumpararii trebuie sa respecte urmatoarele ac-
tiuni si  termene: 

* Vânzătorul înregistrează, la primăria localitatii unde se află terenul, o 
cerere de afişare a ofertei de vânzare a terenului agricol situat în extra-
vilan. Cererea este însoţită de oferta de vânzare a terenului agricol şi 
de documentele doveditoare ( prevăzute de normele metodologice de 
aplicare a prezentei legi); 

De la inregistrarea cererii de afisare a ofertei de vanzare, in termen de: 

 o zi lucrătoare , primaria are obligaţia să afişeze timp de 30 de zile 

oferta de vânzare; 

 3 zile lucrrtoare, primăria are obligaţia de a transmite MADR sau 

structurilor teritoriale un dosar cu lista preemptorilor, copiile cererii 
de afişare, ale ofertei de vânzare şi ale documentelor doveditoare; 

 3 zile lucrătoare de la înregistrarea dosarului, MADR/structurile 

teriroriale au obligaţia să afişeze pe site-urile proprii oferta de vân-
zare, timp de 15 zile; 

 30 zile , titularul dreptului de preempţiune să îşi manifeste în scris 

intenţia de cumpărare, să comunice acceptarea ofertei vânzătoru-
lui şi să o înregistreze la sediul primăriei unde aceasta a fost 
afişată, care o va afisa si comunica spre afisare si MADR, in ter-
men de 24 ore. 

   Daca, în termenul de 30 de zile prevăzut, mai mulţi preemptori îşi 
manifestă în scris intenţia de cumpărare, la acelaşi preţ şi în aceleaşi 
condiţii, vânzătorul va alege intre acestia in conditiile legii, preemptorul, 
potenţial cumpărător, şi va comunica numele acestuia primăriei.  

    În termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea preemptorului ales, 
primăria are obligaţia să transmită structurii centrale, respectiv structuri-
lor teritoriale, după caz, datele de identificare a preemptorului ales, 
potenţial cumpărător, în vederea verificării îndeplinirii condiţiilor lega-
le.Daca nici un preemtor nu-si manifesta intenţia de a cumpăra terenul, 
vânzarea terenului este liberă, cu respectarea dispoziţiilor prevăzute de 
prezenta lege şi de normele metodologice, urmând ca vânzătorul să 
înştiinţeze în scris primăria despre aceasta. Vânzarea liberă a terenu-
lui la un preţ mai mic decât cel cerut în oferta de vânzare prevă-
zută anterior ori în condiţii mai avantajoase decât cele arătate în 

aceasta atrage nulitatea absolută. 

 Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă auten-
tică de către notarul public sau pronunţării de către instanţă a unei hot-
ărâri judecătoreşti care ţine loc de contract de vânzare se emite de 
către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafaţa de până la 30 
de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafaţa de peste 30 de 
hectare, de către structura centrală. 
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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 

Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, 

Telefon/ Fax : 0253-213035,  

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

http: www.apiagorj.ro 

CENTRE LOCALE  

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

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

TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11 

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

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.3,  

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

TURCENI - Casa de Cultura TURCENI 

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

MOTRU - Str. Bradului, nr.2A 

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

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

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

 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Director executiv adjunct          Valentin PRIPOREANU 

Sef Serv. Autorizare CNDP si ajutoare specifice comunita-

re, masuri de piata:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Masuri de Sprijin- IT           Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Coord. Serviciu Economic:                     Simona ROSCA  

 

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Coordonator  C. L. Novaci -      Gheorghe VOICULESCU  

Coordonator C. L. Turceni -                Ionut APOSTOIU  

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons.  Maria  SEMENESCU  si Felicia NEGHINA 

Programul de lucru :   luni – vineri: 8.00 – 16.00 

Programul de audiente  

Marti, 10.00-12.00 – director executiv 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adj. 

Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 
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