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 Activitatea APIA Gorj in lunile IUNIE- IULIE 2014 
 

 Conventii cu bancile pentru finantarea capitalului de lucru pentru Masura 215 - 
Bunastarea animalelor (detalii in pag.2) 

   Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a încheiat „Acte adiţionale la Convenţiile privind 
finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente” de către beneficia-
rii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări – anul II de angajament. 

 

 Finalizarea campaniei de  depunere a cererilor unice de plata in sector animalier la 
nivelul APIA Gorj  - ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic la speciile 
bovine şi ovine/caprine şi  ajutoare specifice pentru producătorii de lapte şi de 
carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele de-
favorizate (detalii in pag.4) 

 

 Situatia depunerii cererilor unice de plata pe suprafata la nivelul APIA. Gorj  
(detalii in pag.3) 

   In 2014, fost depuse un număr de 23.093 cereri de plată, pentru o suprafaţă de  decla-

rata de  92.184,59 hectare şi o suprafata solicitata la plată de 87.776,44 hectare. 

 Autorizarea la plata a cererilor de sprijin pentru agricultura ecologica (detalii in pag.5) 

   A.P.I.A. Gorj informează  că a efectuat autorizarea la plată a cererilor de solicitare a ajutoru-
lui specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agri-
cultură ecologică, decontate din fonduri europene, respectiv din Fondul European de Garan-
tare Agricolă (FEGA), urmare a prevederilor H.G. nr. 785/09.10.2013, de modificare a H.G. 
759/2010. 

 

 Noutati legislative  (detalii in pag. 5-7) 

1. OMADR nr. 987 / 2014 privind modificarea şi completarea 
OMADR nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind în-
registrarea operatorilor în agricultura ecologică 

2. OMADR 855/2014 privind privind aprobarea sistemelor de 
sanctiuni pentru M211, M212, M214 precum şi pentru neres-
pectarea ecocondiţionalităţii în cadrul măsurilor 211, 212, 214 şi 
schemelor de sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată 
depuse începând cu anul 2014  

3. Ordonanța de Urgență privind modificarea unor acte normative 
şi reglementarea unor măsuri fiscal 

4. Ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor 
hidrometeorologice nefavorabile  (proiect)  

 

 Termene limita in lunile iunie –iulie 2014 (detalii in pag.7) 
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Conventii cu bancile pentru finantarea capitalului de lucru in sector animalier—Masura 215   
Bunastarea porcinelor  si pasarilor 

 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a încheiat „Acte adiţio-

nale la Convenţiile privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente” 

de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări – anul II de angaja-

ment. 

Prin încheierea acestor convenţii, APIA emite, la cererea solicitantului, o adeverinţă prin care confirmă 

că acesta a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor – păsări în 

perioada 16 octombrie – 15 noiembrie 2013 aferentă anului II de angajament, precum şi suma în euro re-

prezentând valoarea celor două deconturi depuse în anul II de angajament.  

Fondul de Garantare a Creditului Rural S.A. - IFN şi Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru În-

treprinderile Mici şi Mijlocii S.A - IFN garantează 80% din valoarea creditului contractat de fermier.  

Banca are obligaţia sa informeze Beneficiarii privind obligaţia acestora de a suporta contravaloarea dobân-

zilor, diferenţele de curs valutar, comisioanele bancare şi de garantare ce decurg din aceste credite. 

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul numai 

după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare Bancă Creditoare pentru a obţine 

condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine profilului exploataţiei 

sale.  

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/2013 privind 

aprobarea condiţiilor în care se vor încheia convenţiile dintre instituţiile financiare bancare şi nebancare şi 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curen-

te ale beneficiarilor plăţilor derulate prin APIA, în baza adeverinţelor eliberate de APIA, banca trebuie să 

respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel 

încât dobânda finală aplicată beneficiarului să nu poată depăşi ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele 

aferente creditului să fie în limita de 1%.  

Totodată, potrivit aceluiaşi act normativ, Banca trebuie să facă dovada că, în perioada 2008-2012 a acor-

dat credite beneficiarilor Axei I - Creşterea competitivităţii sectoarelor agricol şi forestier, axei III - Calitatea 

vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale şi axei IV Leader din Programul Naţional de 

Dezvolare Rurală 2007-2013. 

Toate convenţiile încheiate între APIA, Bănci şi Fondurile de Garantare sunt postate pe site-ul APIA 

la adresa www.apia.org.ro. 

 

http://www.apia.org.ro


 

Finalizarea programului de depunere a cererilor unice de plata in sector animalier, campania 2014 

 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj) informează încheierea  

campaniei de depunere a cererii unice de plată, pentru acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul 

zootehnic la speciile bovine şi ovine/caprine şi ajutoarelor specifice pentru producătorii de lapte şi de 

carne de vită şi producătorii de lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, în conformitate 

cu Ordinul MADR. nr. nr. 573, modificat şi completat prin OMADR. 844/2014,  

La Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, au fost depuse, până  la termenul 

limită de 20 iunie 2014, cereri unice de plata pentru următoarele scheme de plăţi:  

Ajutoare naţionale tranzitorii (ANT), în sectorul zootehnic, la speciile bovine şi ovine/caprine ce se acordă 
producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, care deţin, cresc şi exploatează animale de producţie, identi-
ficate şi înregistrate în sistemul naţional: 

 schema decuplată de producţie în sectorul lapte + carne – 3.694 cereri, pentru un număr de 22.197 ca-
pete; 

 schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine – 885 cereri pentru un număr de 139.967 cape-
te animale. 

 lapte livrat către procesare – 54 cereri pentru o cantitatea totală de 145.637,71 litri; 

 lapte din vânzări directe    -  314 cereri pentru o cantitate de 311.338,14 litri. 

Ajutoare specifice pentru producătorii de lapte şi de carne de vită şi producătorii de lap-

te şi de carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, ce se acordă crescătorilor de bovi-

ne/ovine/caprine, având exploataţii localizate în zonele defavorizate din România, prevă-

zute in anexa 4A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 : 

 vaci de lapte – 2.079  cereri pentru un număr de 8.208 animale; 

 taurine din rase de carne şi metişii acestora (tauri din rase de carne, vaci din 

rase de carne, vaci metise cu rase de carne, tineret mascul şi/sau femel din rase de 

carne şi/sau metişi cu rase de carne) – 71 cereri pentru un număr de 132 capete ti-

neret bovin pentru carne; 

 femele ovine/caprine – 352 cereri pentru un număr de 53.410 capete animale. 

Cererile fermierilor depuse dupa data de 20 iunie 2014, nu vor fi eligibile la plată pentru campania 2014. 

In perioada următoare, funcţionarii APIA. Gorj, vor efectua controalele administrative şi la faţa locului, motiv 

pentru care fermierii trebuie să menţină efectivul de animale declarat la adresa/locaţia înscrisă în cererea de 

plată, funcţie de schema accesată şi anume: 

 pentru efectivul de femele ovine/femele caprine pentru care se solicită ajutoarele naţionale de tranziţie 

trebuie să fie menţinut în exploataţie la adresa/locația menţionată în cerere pe perioada de reținere de 

90 de zile de la data limită de depunere a cererii de plată; 

 pentru femelele de ovine/caprine pentru care se solicită ajutor specific trebuie să fie menţinute, pe o pe-

rioadă de reţinere de 100 de zile de la termenul-limită de depunere a cererilor de plată, la adresa ex-

ploataţiei şi/sau locaţiei, situată în zone defavorizate din România, menţionată în cererea de ajutor ex-

ploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în anexa nr. 4 A 

la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013; 

 pentru ajutoarele naţionale de tranziţie pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne şi lapte, 

la specia bovine/bivoliţe/taurine de carne, obligaţia fermierilor este de a menţine animalele pe întreaga 

perioada, până la autorizarea la plata, insa in cazul scoaterii animalelor din exploataţie, documentele 

sanitar veterinare (formularele de mişcare) se depun la Centrul Judeţean APIA. Gorj, atasate la o notifi-

care scrisă, în termen de 7 zile lucrătoare de la data apariţiei modificărilor; 

 pentru vacile de lapte pentru care se solicită ajutor specific trebuie menţinute, pe o perioadă de reţinere 

de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii de plată, la adresa exploataţiei şi/sau locaţiei menţionată 

în cerere, exploataţia şi locaţia de control fiind situate în zonele defavorizate din România, prevăzute în 

anexa nr. 4 A la Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013. 
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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură întocmeşte şi transmite Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale,  situaţiile centralizatoare cu efectivele de animale/cantităţile de lapte livrate şi/sau vândute direct eligi-
bile, în vederea stabilirii cuantumului ajutoarelor după cum urmează: 

a) pentru schema decuplata de producţie în sectorul lapte şi carne, până la data de 15 .10. 2014; 

b) pentru schema decuplată de producţie în sectorul ovine/caprine, până la data de 1 .12. 2014. 

c) Pentru schemele de ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi carne de vită şi producătorilor 
de lapte şi carne de ovine/caprine din zonele defavorizate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 
aprobă, până la data de 1 februarie 2015, situaţiile centralizatoare cu numărul total de capete eligibile şi cal-
culează cuantumul în conformitate cu art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 298/2014.  

 

Situatia depunerii cererilor unice de plata pe suprafață—Campania 2014, la nivelul APIA Gorj 

In data de 10 iunie 2014, s-a încheiat campania 2014 de depunere a cererilor unice de plată pe suprafaţă. 
Cererile depuse dupa aceasta data nu mai sunt admise la calculul plătilor pe suprafaţă. 

In 2014, fost depuse în cadrul campaniei de primire a cererilor de sprijin pe suprafaţă, SAPS 2014, un număr 
de 23.093 cereri de plată, pentru o suprafaţă de  declarata de  92.184,59 hectare şi o suprafata solicitata la 
plată de 87.776,44 hectare. 

Sprijinul financiar pe suprafaţă este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale (MADR).  

Principalele categorii de folosinţă solicitate de fermieri în cererile de plată sunt:  

-   teren arabil  -  32.887,57  hectare, constituita din 18.340 parcele ; 

-   teren cu pajişti permanente - 51.069,53 hectare, constituita din 15.504 parcele; 

 -  suprafata de pajisti permanente cu pachetele 1 si 2 de agromediu - 25.331,79  hec-

tare, pentru un număr de 3.921 fermieri; 

-  suprafaţa solicitată pentru plăţi pentru zona montană defavorizată  - 37.190,57  hec-

tare,  pentru un număr de 5.874 fermieri; 

-  suprafaţa solicitată pentru zona defavorizată de condiţii naturale specifice – 3.896,75 

hectare, pentru un număr de 1.427 fermieri; 

-   numarul total de parcele declarate - 146.474;  

-   număr de parcele cu agromediu    - 12.269; 

-   număr total de culturi agricole       - 154.704. 
 

In paralel cu depunerea cererilor de plată, s-a derulat activitatea de introducere a informaţiilor  referitoare la 

operarea cererilor de plata în Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS), sub aspectul elementelor 

de identificare ale fermierilor şi ale exploataţiilor în baza naţională electronică de date, a parcelelor, cate-

goriilor de folosinţa, culturilor agricole, schemelor de plaţi accesate, angajamente în derulare şi verificarea 

tuturor cererilor de plată. 
 

  De asemenea, concomitent cu  activitatile de operare şi verificare a cererilor de plata depuse de fermieri, 

functionarii APIA au derulat si alte activităţi, precum: 

eliminarea inconsistenţelor din cererile de plată;  

finalizarea controalelor şi actualizării celor 208 blocuri fizice cu atribut TPA. (posibil abandonate);  

finalizarea efectuarii controalelor şi introducerii in sistemul informativ a 986 de anexe  17 a şi 17 b 
(parcele digitizate de fermieri in blocuri fizice neagricole) . 

 

Până la sfârşitul lunii iunie 2014, personalul APIA GORJ va rezolva aspectele referitoare la eliminarea su-

pradeclarărilor pentru cele 326 blocuri fizice, la eliminarea suprapunerii pentru cele 6.843 parcele agricole în 

vederea efectuării controalelor administrative a tuturor cererilor depuse de fermieri în campania 2014. 

Dupa finalizarea etapelor procedurale premergatoare si a controalelor administrative, se vor eşantiona fer-

mieri ce urmează a fi verificaţi şi controlaţi sub aspectul : 

 respectării condiţiilor specifice de agromediu; 

 respectării cerintelor de eco-condiţionalitate; 

 controlului în teren,  clasic şi prin teledetecţie.  

      Perioadele de efectuare a platilor pe suprafaţă aferente campaniei 2014: 

 16 - 30.09.2014    - efectuarea platilor in avans pentru masurile cuprinse in axa II, din PNDR; 

 16.10-30.11.2014 - efectuarea platilor in avans pentru schema SAPS; 

 01.12.2014-30.06.2015 - efectuarea platilor finale aferente campaniei 2014. 
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Autorizarea la plata a cererilor de sprijin pentru agricultura ecologica 
 

 Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A. Gorj) informează  că a 
efectuat autorizarea la plată a cererilor de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea 
calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică, decontate din fonduri europene, respectiv 
din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), urmare a apariţiei H.G. nr. 785/09.10.2013 de modificare 
a H.G. 759/2010. 

De acest ajutor specific beneficiază un număr total de 7 exploataţii agricole, din care  5 exploataţii în sector 
vegetal, categoria între 0,30 – 5 ha, cumulând o suprafaţa totală de 19,96 ha de teren agricol şi 2 exploataţii 

agricole in sector animalier, la categoria sub 20 capete, cumulând un număr de 22 capete bovine. 

La APIA Gorj, au fost depuse 9 cereri de solicitare a ajutorului specific acordat pentru îmbunătăţirea calităţii 
produselor agricole în sistemul de agricultură ecologică, sector de vegetal şi animalier, din care o cerere a fost 
retrasă în perioada de control şi o cerere în sector  vegetal, în suprafaţă de 127,63 ha.,  a fost respinsă în urma 
controlului la faţa locului. 

Potrivit HG nr. 759/2010 cu modificările şi completările ulterioare, ajutorul specific se acordă pentru exploataţiile 
din producţia vegetală şi animalieră, care sunt înregistrate în sistemul de agricultură ecologică şi care se 

află în perioada de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică, numită conversie. 

Reamintim că beneficiarii ajutorului specific sunt persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi indi-
viduale sau familiale constituite conform O.U.G. nr. 44/2008 sau persoane juridice, care îndeplinesc cumulativ 
următoarele condiţii: 

- sunt înregistraţi  în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific,  în sistemul de agricultură ecologică, la Min-
isterul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.) prin Direcţiile Agricole Judeţene; 

- deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /
aprobat de către MADR; 

- deţin un document justificativ/certificat de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei, în 
care se menţionează statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, cultura, suprafaţa, numărul de ani-
male, numărul de familii de albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; 

- se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani, în baza unui angajament; 

- în cazul beneficiarilor din producţia vegetală, suprafaţa agricolă în folosinţă trebuie să fie de cel puţin 0,30 ha, 
ocupată cu culturi anuale, culturi perene sau păşuni şi fâneţe permanente; 

- se obligă să respecte normele de ecocondiţionalitate care cuprind bunele condiţii agricole şi de mediu – 
GAEC şi cerinţele legale în materie de gestionare – SMR stabilite prin Ordinul M.A.D.R, M.M.P şi al 
A.N.S.V.S.A. nr. 187/2.155/42/06.09.2011 pentru aprobarea cerinţelor legale în materie de gestionare (SMR) 
privind mediul şi identificarea şi înregistrarea animalelor în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru agri-
cultori în România), dacă solicită şi sprijin pentru suprafaţă. 

Precizăm că în judeţul Gorj,  pentru prima dată în Campania 2013, fermierii au solicitat şi accesat această 
forma de sprijin financiar, decontată din buget comunitar. 

 

Noutati legislative 

ORDIN Nr. 987  din 19 iunie 2014privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale nr. 1.253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică 
(Monitorul Oficial nr. 454 din 20,06,2014) 
 

Actul normativ aduce urmatoarele modificari/completari: 

 Operatoriii in agricultura ecologica care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/

sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea până la data 
de 15 decembrie; 

 Asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice - pot întocmi, la solicitarea operatorilor, 

fişele de înregistrare prevăzute în anexele nr. 1 - 7, verifică conformitatea datelor şi transmit fişele de înregistrare 
la DAJ în vederea înregistrării şi avizării;". 

 Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii eco-

logice, pentru a putea să desfăşoare activităţile prevăzute la alin. (21) lit. b), sunt următoarele: 
    - să aibă vechime în domeniul agriculturii ecologice de minimum 5 ani; 
    - să deţină filiale şi/sau sucursale şi/sau asociaţii judeţene. 

 Operatorii se pot înregistra la DAJ fie personal, prin depunerea documentelor în format fizic sau electronic,  fie 

prin asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul agriculturii ecologice. 

  În situaţia depistării unor neconcordanţe, DAJ va notifica operatorul/asociaţia în vederea remedierii neconcor-

danţelor. Modificările se vor face în termen de maximum 7 zile de la primirea notificării. 
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Noutati legislative (continuare) 

 OMADR 855/2014 privind privind aprobarea siste-

melor de sanctiuni pentru M211, M212, M214 pre-
cum şi pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii în 
cadrul măsurilor 211, 212, 214 şi schemelor de 
sprijin pe suprafaţă aferente cererilor de plată de-

puse începând cu anul 2014  

 

Actul normativ aproba sistemele de sancţiuni specifice pen-
tru cererile de plată depuse de fermieri, începând cu anul 
2014, aferente măsurilor 211 "Sprijin pentru zona montană 
defavorizată", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele 
decât zona montană" şi 214 "Plăţi de agromediu" din Pro-
gramul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, precum 
şi pentru ecocondiţionalitate aplicabilă măsurilor 211, 212, 
214 şi schemelor de sprijin pe suprafaţă (schema de plată 
unică pe suprafaţă - SAPS, ajutoare naţionale tranzitorii - 
ANT pentru culturile amplasate în teren arabil, in pentru 
fibră, cânepă pentru fibră, hamei, tutun, sfeclă de zahăr, 
schema de plată separată pentru zahăr, precum şi schema 
de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decât 
zona montană). 

Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de plată 
depuse in campania 2014 aferente formelor de sprijin mai 
sus menţionate, se stabileşte ţinându-se cont de următoa-
rele aspecte ale neconformităţilor constatate: neglijenţa, 
intenţia, repetiţia, amploarea (extinderea), gravitatea şi 
persistenţa acestora. 

 Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţă majoră şi 
circumstanţe excepţionale, şi anume: 

- decesul fermierului; 

- incapacitatea profesională de lungă durată a fermierului; 

- exproprierea unei părţi importante a exploataţiei, dacă 
aceasta nu a fost previzionată la data la care angajamentul 
a fost semnat; 

- o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav 
suprafeţele agricole ale exploataţiei. 

 Măsurile 211 - "Sprijin pentru zona montană defavori-
zată" şi 212 - "Sprijin pentru zone defavorizate, altele 

decât zona montană"  

Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere şi 
excludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea spri-
jinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă 
defavorizată, prin utilizarea cuantumului mediu la hectar, 
conform fişelor tehnice ale măsurilor 211 şi 212 din PNDR 
şi ale legislaţiei comunitare în vigoare. 

 Pentru cele 2 măsuri—211, 212 , există 6 categorii de 
sancţiuni, care se aplică în următoarea ordine, prin calcu-
larea din suma de plată rămasă după etapa anterioară de 
sancţionare:  

A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor; 

B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate; 

C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de 
plată; 

D.sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor; 

E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii; 

F. sancţiuni multianuale. 

 

 Măsura 214 "Plăţi de agro-mediu"  

Normele de ecocondiţionalitate, ce cuprind cerinţele 
legale în materie de gestionare -SMR- şi bunele condiţii 
agricole şi de mediu – GAEC, trebuie respectate de 
către toţi fermierii care accesează schema de plată 
unică pe suprafaţă - SAPS, plăţile naţionale directe 
complementare - PNDC pentru culturile amplasate în 
teren arabil, in pentru fibră, cânepă pentru fibră, hamei, 
tutun, sfeclă de zahăr, schema de plată separată pen-
tru zahăr, precum şi schema de sprijin pentru orez din 

zone defavorizate, altele decât zona montană. 

 Categorii de sanctiuni: 

1. Sancţiuni pentru nerespectarea SMR-urilor 

2. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor 

3. Sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor minime rele-
vante pentru măsurile de agromediu din PNDR 2007-
2013. 

4. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalităţii 

Calculul sumei de plată şi al sancţiunilor de reducere 
şi excludere se efectuează ţinând cont de suprafaţa 

determinată a fermei, în urma tuturor controalelor. 

În cazul în care normele de eco-condiţionalitate nu sunt 
respectate în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacă 
neconformitatea respectivă este rezultatul unei acţiuni sau 
a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus 
cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă în 
anul calendaristic vizat, suma totală a plăţilor efectuate ori 
care urmează să fie efectuate trebuie să fie redusă sau 
exclusă. 

În cazul neglijenţei, sancţiunea nu trebuie să depăşească 
5% din suma totală, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea 
nu trebuie să depăşească 15% din suma totală. În cazurile 
de nerespectare intenţionată, reducerea procentului nu 
trebuie să fie mai mică de 20% din plată şi poate merge 
până la excluderea totală din măsura de sprijin pentru unul 
sau mai mulţi ani calendaristici. 

 Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu 
trebuie să depăşească suma totală cuvenită fermieru-
lui. Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoş-
tinţa fermierilor în scris. 

  

 Ordonanța de Urgență privind modificarea unor 

acte normative şi reglementarea unor măsuri 
fiscal— Fermierii care au suferit pierderi în urma 
calamităților din cursul anului 2013 vor fi scutiți 

de impozitul pe venitul agricol 

În data de 18 iunie 2014, Guvernul României a aprobat, 
în ședință, Ordonanța de Urgență privind modificarea unor 
acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscale, prin 
care se anulează impozitul pe venitul agricol, proporțional 
cu gradul de calamitate constatat, pentru contribuabilii care 
au desfășurat în anul 2013 activități agricole și care au 
suferit pierderi de venit, ca urmare a unor factori externi. 

Actul normativ prevede acordarea acestei facilități în 
cazul în care producția nu a fost asigurată și a fost calami-
tată în proporție de peste 30%, acest lucru putând fi dov-
edit printr-un document emis de autoritatea competentă, în 
condițiile legii. Mai mult, cei care au plătit deja contribuțiile 
beneficiază de restituirea sumelor achitate. … 
http://www.madr.ro/ro/comunicare/1283-comunicat-de-
presa.html 
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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: 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 

Director executiv adjunct          Valentin PRIPOREANU 

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; 

Miercuri, 10.00-12.00 – director executiv adj. 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adj. 

Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 

Proiecte de acte normative 
 
Potrivit unui Proiect de Hotărâre de Guvern publicat pe site-ul pro-
priu, Ministerul Agriculturii intentioneaza sa acorde ajutoare de 
minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrome-
teorologice nefavorabile manifestate în perioada aprilie - mai 
2014 asupra culturilor agricole în spaţii protejate, care se 
acordă în sectorul agricol vegetal. 
 
Beneficiarii schemei de ajutor de minimis pot fi: 
a) producătorii agricoli persoane fizice care deţin certificat de pro-
ducător emis potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.661/2001 
privind procedura de eliberare a certificatelor de producător;  
b) producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi indi-
viduale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008; 
c) producătorii agricoli persoane juridice precum şi orice forme 
asociative cu/sau fără personalitate juridică constituite conform 
legii. 
Criterii de eligibilitate: 
Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de minimis prevăzut în 
HG, întreprinderile trebuie să îndeplinească următoarele criterii 
cumulative de eligibilitate:  
a) să solicite ajutoare de minimis conform prevederilor prezentei 
hotărâri;  
b) să fie înregistrate în evidenţele Registrului agricol deschis la 
primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele 
cultivate cu legume şi/sau pentru producere de răsaduri şi/sau flo-
ri, în spaţiile protejate afectate de fenomenele hidrometeorologice 
nefavorabile manifestate în perioada aprilie - mai 2014;  
c) să deţină proces verbal de constatare a pagubelor produse, în-
tocmit de comisiile locale pentru situaţii de urgenţă constituite po-
trivit legii. 
 
Cuantum sprijin financiar acordat = 27,0 lei/ mp pentru geam sere 
şi 3,0 lei/mp folie de plastic solarii. 
 
Valoarea totală a ajutorului de minimis care se acordă unei între-
prinderi nu poate depăşi suma de 15.000 euro pe durata a trei 
exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele 
două exerciţii financiare precedente, iar sumele reprezentând aju-
toare de minimis se plătesc întreprinderilor într-o singură tranşă, 
începând cu data de 15 august 2014. 

http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html?start=10 

Termene limita in iunie -  iulie 2014 

30 iunie —termenul limita de plata a cererilor de solicitare a ajuto-
rului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor 
agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru 2014. 

 30 iunie - termenul limita de verificare si autorizare a cererii de 
decontare a Programului de consum lapte in scoli; 

04 iulie  - eşantionarea dosarelor pentru verificările in teren—
campania 2014 (toate schemele de plata); 

din 05 iulie 2014 - controlul si supracontrolul (clasic, teledetecţie, 
agromediu, GAEC, cerinţe legale in materia gestionarii 
SMR-rilor)  dosarelor eşantionate . 
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