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 Activitatea APIA Gorj in lunile  IULIE—AUGUST 2014 

 

APIA a început controalele pe teren  

 
Începand cu luna iulie, APIA a demarat activitatile privind controlul pe teren atât cel clasic, 
cât și cel prin teledetecție (fotografiere aeriana) care ii va  viza pe fermierii care au depus 
cerere unica de plată pe suprafață. 
Scopul controalelor pe teren constă în verificarea datelor declarate de către fermier în 
cererea de sprijin, pe baza examinării situaţiei efective de pe teren, in vederea asigurării unei 
plăti adecvate a fondurilor alocate pentru plăţile pe suprafaţă. 
Obiectivele controlului pe teren sunt de a constata și confirma: 

limitele şi suprafaţa parcelelor agricole ;  

speciile plantelor cultivate pe parcela agricolă declarată în solicitarea de sprijin sau tipul categoriei de folosinţă a 

terenului; 

respectarea bunelor conditii agricole si de mediu (GAEC); 

respectarea cerinţelor minime de eco-condiţionalitate; 

respectarea cerinţelor pentru măsurile de dezvoltare rurală; 

efectuarea, după caz, şi a altor măsurători privind limitele şi suprafeţele parcelelor de referinţă in scopul eficienti-

zării sistemului LPIS si soluţionării problemelor de digitizare a unor blocuri fizice. 
în cazul în care se va constata în urma verificărilor că exista diferențe între ceea ce declară beneficiarii și cele găsi-

te în teren, fermierii vor suporta fie sancțiuni, dacă se încadrează între anumite limite, fie excluderi de la plată. Daca 
diferenţele dintre cele declarate și realitatea de la fața locului  vor depăşi 50 %, fermierii în cauză vor suporta și sancţi-
unile multianuale care se întind pe viitorii trei ani.  

Calendarul derulării acestor activități: 

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

- din 05 iulie 2014 - a demarat controlul in teren (clasic, agromediu, GAEC, cerinţe legale in materia gestionarii SMR-rilor)  

dosarelor potrivit primului eşantion de control si anume : 

 - 13 fermieri verificaţi prin control clasic; 

 - 663 fermieri verificati prin teledetectie, din care : 

-199 fermieri supusi verificărilor pe respectarea condiţiilor si   cerinţelor de 
agromediu, pachetele P1 si P2; 

-224 fermieri verificaţi pentru respectarea condiţiilor de ecoconditionalitate; 

  -6 fermieri verificați pentru respectarea condiţiilor si cerinţelor de agromediu, Pachet.1. 

Atentionare!! 

Reamintim  fermierilor obligaţia acestora de a respecta Bunele condiţii agricole şi 
de mediu (GAEC 5 şi GAEC 8), conform cărora nu este permisă arderea miriştilor şi/
sau a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor perma-
nente. Astfel, fermierii care exploatează terenuri arabile nu trebuie să ardă miriştile 
sau resturile vegetale rezultate după recoltarea culturilor agricole, în caz contrar 
aceştia fiind pasibili de sancțiuni.    
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In acest număr mai puteți 
urmări: 

Începând cu anul 2014, sunt implementate Cerințele legale în materie de 
gestionare (SMR) 9 - 15 

APIA reamintește fermierilor beneficiari ai formelor de sprijin financiar în cadrul 
Schemei de Plată Unică pe Suprafață că, începând cu anul 2014, sunt implemen-
tate Cerințele legale în materie de gestionare (SMR) 9 - 15, în conformitate cu art. 
126, alin. 6 din Regulamentul (CE) nr. 73 din 2009, în care este prevăzut calendarul 
de implementare pentru România (calendar si detalii in pagina 2). 
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 Incepand cu anul 2014, vor fi implementate 
Cerințele legale în materie de gestionare 

 (SMR-rile) 9 - 15 

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) reamintește fermierilor beneficiari ai formelor 
de sprijin financiar în cadrul Schemei de Plată Unică 
pe Suprafață că, începând cu anul 2014, sunt im-
plementate Cerințele legale în materie de gestion-
are (SMR) 9 - 15, în conformitate cu art. 126, alin. 6 
din Regulamentul (CE) nr. 73 din 2009, în care este 
prevăzut calendarul de implementare pentru România, 
astfel:  

,,Începând cu 1 ianuarie 2012, un agricultor care 
primeşte plăţi în cadrul schemei de plată unică pe su-
prafaţă în statele membre în cauză trebuie să înde-
plinească cerinţele legale în materie de gestionare 
prevăzute în Anexa II în conformitate cu următorul 
calendar:  

(a) cerinţele prevăzute la Punctul A din Anexa II 
se aplică începând cu 1 ianuarie 2012;  

(b) cerinţele prevăzute la Punctul B din 
Anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 
2014;  

(c) cerinţele prevăzute la Punctul C din 
Anexa II se aplică începând cu 1 ianuarie 
2016.”  

Astfel, acordarea formelor de sprijin din 
cadrul Pilonului I al Politicii Agricole Comune 
şi a anumitor plăţi din cadrul măsurilor de dez-
voltare rurală (Pilonul al II-lea) se face doar 
către agricultorii care respectă normele obliga-
torii în domeniul mediului, al sănătăţii publice, 
a animalelor şi plantelor, precum şi al bună-
stării animalelor.  

Agricultorii care, prin activitatea lor, depozitează, 
manipulează şi utilizează produse de protecţie a plan-
telor trebuie să respecte inclusiv SMR 9 – Introduce-
rea pe piaţă a produselor de protecţie a plantelor, 
astfel:  

1. Să utilizeze numai produse de protecţie a plan-
telor omologate de Comisia Naţională de Omologare a 
Produselor de Protecţie a Plantelor, care se regăsesc 
în baza de date PEST-EXPERT.  

Paşi de urmat: - http://www.madr.ro/ro/  

- Fitosanitar: http://www.madr.ro/ro/fitosanitar.html  

- Adresa web: https://aloe.anfdf.ro/  

- “Continue to this website (not recommended).”  

- utilizator: guest ; - parola: guest .  

- Căutare (se completează căsuţele cu datele care 
interesează: data, anul, produsul).  

2. Să utilizeze produsele de protecţie a plantelor 
doar în scopul pentru care acestea au fost omologate 
şi numai în conformitate cu instrucţiunile de utilizare.  

3. Produsele de protecţie a plantelor clasificate ca 
foarte toxice (T+) şi toxice (T) vor fi utilizate numai 
de persoanele juridice care deţin autorizaţie pentru 
utilizarea acestor produse, emisă de unitatea fitosani-
tară din raza teritorială în care îşi desfăşoară activi-
tatea.  

4. Să nu aplice tratamente cu produse de protec-
ţie a plantelor în zonele de protecţie a resurselor de 
apă, în zonele de protecţie sanitară şi ecologică, pre-
cum şi în alte zone protejate stabilite în condiţiile legii.  

5. Să respecte condiţiile de depozitare, manipula-
re şi utilizare a produselor de protecţia plantelor în 
exploataţiile agricole, aşa cum sunt prevăzute la capi-
tolul VI, pct. 6.3 – 6.6 din Codul de bune practici în 
fermă, aprobat prin Ordinul MMGA nr. 1234/2006 pri-
vind aprobarea Codului de bune practici în fermă.  

6. Toţi fermierii trebuie să păstreze o perioadă de 
cel puţin 3 ani documentele de evidenţă a produselor 
de protecţie a plantelor utilizate în exploataţie.  

Fermierul va ţine evidenţa la zi, după efectuarea 
fiecărui tratament, prin completarea şi ținerea la zi a 
unui registru/caiet, după modelul de mai jos:  

Producătorul agricol numerotează paginile regis-
trului. Pe spatele registrului (pe ultima pagină) se 
menţionează câte pagini conţine registrul, purtând 
semnătura (şi ştampila, după caz) fermierului sau a 
administratorului societăţii.  

Nerespectarea de către fermieri a normelor de 
ecocondiţionalitate conduce la reducerea plăţilor 
sau excluderea de la plată, la una sau mai multe 
scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulţi ani 
(conform Regulamentului (CE) nr. 73/2009, cu modifi-
cările şi completările ulterioare – Art. 23 şi 24, respec-
tiv Ordinului MADR privind aprobarea sistemului de 
sancţiuni cu aplicabilitate în anul 2014), cu exceptia 
cazurilor de forţă majoră sau circumstanţe excep-
ţionale care au împiedicat respectarea acestor 
norme.  

Detalii puteți găsi si la adresa:  

http://www.apia.org.ro/files/pages_files/Ghid_eco-
cond_pt_2014_19_mai.pdf 

 



31 iulie 2014, termen limita pentru  depunerea 
cererii de plata pentru motorina utilizata in agricul-

tura aferenta trimestrului II / 2014 

 

Producătorii agricoli care au obţinut acordul preala-
bil pentru ajutorul de stat la motorină în anul 2014 pot 
depune cererile de plată până la finele lunii următoare 
trimestrului pentru care se solicită rambursarea. Cereri-
le de plată aferente trimestrului al doilea pot fi depuse 
până pe 31 iulie 2014, la Centrul judeten ale  Agenţiei 
de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj). 

Cererile trebuie să fie însoţite de o situaţie centrali-
zatoare privind cantităţile de motorină achiziţionate şi 
utilizate aferente trimestrului respectiv, precum şi de 
documentele fiscale de vânzare emise de furnizori pe 
numele beneficiarilor. Pentru sectorul vegetal, odată cu 
cererea de plată trimestrială se va depune şi copia ce-
rerii unice pe suprafaţă sau documentul care atestă 
înscrierea în Registrul plantaţiilor viticole. 

Plata ajutorului de stat sub formă de rambursare se 
efectuează trimestrial în anul 2014, în limita cantităţilor 
maxime anuale aprobate. În cazul în care cantităţile de 
motorină pentru care se solicită plăţi în cadrul schemei 
de ajutor de stat depăşesc cantităţile anuale, cuantu-
mul plăţilor se reduce proporţional pentru toate sectoa-
rele. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rembursare 

a diferenţei între acciza standard şi acciza redusă 

(stabilită la 21 de euro pe 1.000 de litri) pentru motori-

na utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agri-

cultură.  

 Valoarea se calculează în lei pe baza cursului de 

schimb valutar euro-leu utilizat anual la calculul accize-

lor, potrivit legii, respectiv cursul de schimb valutar utili-

zat pentru calculul valorii în lei a accizelor în anul 2014 

este 1 euro = 4,7380 lei. Astfel, reducerea accizei se 

realizeaza de la 379,395 euro/1000 litri, la 21 de eu-

ro/1000 litri, respectiv 1,7975  lei /litrul de motorină. 

„Beneficiarii au obligația să utilizeze cantitățile de 

motorină achiziționate cu acciza redusă strict în scopul 

destinat confiorm prevederilor legale. De asemenea, 

au obligația să notifice în scris, în termen de 10 zile 

lucrătoare, orice modificare a structurii de culturi (în 

cazul în care cantitatea de motorină per/ha este 

diferențiată) și a suprafeței totale, modificarea efectivu-

lui de animale/pasări/familii de albine/viermi de mătase 

sau a cantității de apă ori cazurile excepționale apărute 

ca urmare a efectelor unor circumstanțe naturale pen-

tru care s-a solicitat determinarea și acordarea ajutoru-

lui de stat." 

 

31 august, termen limita pentru vizarea carnete-

lor de rentier pentru anul 2013 

 

 Rentierii agricoli din judeţul Gorj, trebuie să se 

prezinte la Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură pentru vizarea carnetelor 

de rentier agricol, pana la termenul limita de 31 august 

2014 (în zilele lucrătoare),  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 judecă-
torească definitivă şi irevocabilă. 

Rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele 
documente: 

- carnetul de rentier agricol; 
- contractul de arendare; 
- actul de identitate în original; 
- extrasul (documentul) de coordonate bancare; 
- decizia de la comisia de expertiză medicală actu-
alizată,  pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă 
decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), 
în original şi în copie. 

 Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani 
plătită rentierului agricol care înstrăinează sau aren-
dează terenurile agricole extravilane aflate în proprieta-
tea sa, ori încheie acord cu investitorul (se aplică per-
soanelor care au solicitat obţinerea calităţii de rentier 
până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv). 

Pentru a intra în posesia rentei cuvenite, începând 
cu data de 01 martie până la data de 31 august a fiecă-
rui an, rentierii se vor prezenta personal ori prin man-
datar la oricare centru judeţean al APIA în vederea soli-
citării vizei anuale a carnetelor de rentier agricol, în 
baza cărora se va plăti renta viageră agricolă. 

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echi-
valentul în lei a 100 de euro/an pentru fiecare hectar de 
teren extravilan înstrăinat sau pentru care s-a încheiat 
acord cu investitorul şi echivalentul a 50 de euro/an 
pentru fiecare hectar de teren extravilan arendat. 

Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha suma plătită va 
fi proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, 
respectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. 

Plata rentei viagere agricole se face în lei, prin ra-
portarea la cursul mediu de schimb valutar calculat de 
BNR din anul pentru care aceasta se datorează. Plata 
se efectuează prin mandat poştal, virament bancar sau 
orice modalitate prevăzută de lege. Renta viageră se 
plăteşte într-o singură rată anuală, până la data de 30 
noiembrie a anului următor celui pentru care aceasta 
este datorată. 

Potrivit prevederilor art 7 –Titlul XI din Legea 
247/2005 cu modificările şi completările ulterioare, 
„renta viageră agricolă se plăteşte dacă terenul ce face 
obiectul rentei este arendat continuu, întreg anul calen-
daristic. 

În cazul în care contractul de arendare încetează, 
renta viageră agricolă se va plăti în anul următor doar 
dacă rentierul încheie, în maximum 30 de zile de la 
încetare, un nou contract, considerându-se astfel conti-
nuitate în arendare”. 

Renta viageră agricolă încetează la data decesului 
rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată 
acestuia în anul respectiv poate fi încasată de moşteni-
torii săi pe baza actelor doveditoare privind calitatea de 
moştenitor. 

Page 3 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.7,  IULIE 2014  



1 august, termen limita depunere cerere de spri-

jin in cadrul PNA 2014-2016 

 

Pana la data de 01 august 2014, se poate depune 

cererea si documentele ce o insotesc, in cadrul Progra-

mului National Apicol (PNA) 2014-2016. Acesta a fost 

aprobat prin HG .1050/2013 pentru aprobarea Progra-

mului national apicol pentru perioada 2014 – 2016, a 

normelor de aplicare, precum si a valorii sprijinului finan-

ciar.  

 Comisia Europeană participă la finanţarea acţiuni-

lor din Programul apicol cu 50% din cheltuielile efectua-

te de România pentru fiecare acţiune accesată, exclu-

zând TVA. 

Sprijinul financiar alocat atât din bugetul de stat cât 

și din bugetul UE prin Programul Naţional Apicol pentru 

perioada 2014 – 2016 este pentru următoarele măsuri: 

I. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi grupuri de api-
cultori - Realizarea sistemului informatic pentru 
identificarea stupilor prin decontarea atât a hard-
ului, cât şi soft-ului, părţi ce compun acest sistem 
informatic.  

II. Combaterea varoozei, prin decontarea contravalorii, 
fara TVA, a achiziţiei de medicamente şi funduri de 
stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa 
din apicultura convenţională şi din apicultura 
ecologică;  

III. Raţionalizarea stupăritului pastoral, prin decon-
tarea contravalorii, fara TVA, a achiziţiei de stupi în 
vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării 
acestora în pastoral;  

IV. Măsuri de asistenţă pentru laboratoarele de ana-
liză a caracteristicilor fizico-chimice ale mierii, 
prin decontarea contravalorii, fara TVA, a setului de 
bază de analize fizico-chimice care să ateste calita-
tea mierii;  

V. Susţinerea refacerii efectivului de familii de albine 
pe teritoriul naţional, prin decontarea contravalorii, 
fara TVA, a achiziţiei de mătci, roi pe faguri şi familii 
de albine 

În cazul în care în urma controlului efectuat de re-
prezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agri-
cultură se identifică neconcordanţe între informaţiile fur-
nizate în cererea de plată, documentele justificative şi 
situaţia de la faţa locului, beneficiarilor li se aplică o re-
ducere a ajutorului cuvenit, proportional cu neconformi-
tatile constatate. 

 

       APIA Gorj a efectuat in luna iulie 2014 plati pe 

doua importante programe de ajutor financiar 

 

Centrul judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură  a efectuat in luna iulie, plăţile, în con-

turile beneficiarilor, în valoare de 75.367,14 euro 

(334.116,22 lei) din Fondul European de Garantare 

pentru Agricultură (FEGA). 

Sumele autorizate şi plătite au avut ca destinaţie: 

 plăţi aferente ajutorului specific pentru îmbună-

tăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de 

agricultură ecologică (conversie) – 2.968,50 euro 

(13.245,45 lei), pentru un număr de 7 beneficiari, 

din care 5 exploatatii in sector vegetal (19,96 ha 

pajisti permanente) şi 2  exploataţii in sector anima-

lier (22 capete bovine); 

 plăţi pentru măsurile de piaţă—ajutor  comunitar 

pentru furnizarea laptelui în instituţiile şcolare, afer-

ent  semestrului I al anului şcolar 2013/2014,  în 

sumă de   72.398,64 euro (320.870,77 lei), pentru 

un numar de 588 institutii scolare, totalizând  

38.149 lei. 

 
    PNDR 2014 – 2020 a fost transmis oficial  spre 

aprobare Comisiei Europene   

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a 
transmis oficial în data de 1 iulie 2014 Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 2020 
către Comisia Europeană în vederea aprobării. 

Noul PNDR are 15 măsuri de finanțare și o alocare 
totală de 9,85 miliarde de euro. 

Urmează o perioadă de negocieri oficiale la nivelul 
Comisiei Europene pe marginea acestui PNDR, dar am 
încredere că nu va suferi modificări de substanță. Am 
semnale clare de apreciere de la Bruxelles că este un 
Program bun și fezabil”, a declarat Daniel Constantin, 
ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Toate documente transmise către Comisia Euro-
peană vor fi publicate pe pagina web a Ministerului Agri-
culturii și Dezvoltării Rurale, www.madr.ro, la secțiunea 
Dezvoltare Rurală.                             www.madr.ro 

Masurile incluse in PNDR 2014-2020  (varianta 
transmisa spre aprobare) se refera la: 

1. M01  - Transferul de cunoştinţe şi acţiuni de informare 

2. M02 -  Servicii de consiliere agricolă 

3. M04 -  Investiții în active fizice 

4. M06 - Dezvoltarea exploatațiilor și întreprinderilor 

5. M07 - Imbunătăţirea infrastructurii rurale existente și a 
serviciilor de bază 

6. M08 - Impadurirea si  creșterea suprafețelor împădurite  

7. M09 - Înfiinţarea grupurilor  și organizatiilor de producători  

8. M10 - Agro-mediu 

9. M11 - Agricultura ecologică 

10. M13 - Plăți compensatorii  pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale semnificative şi 
pentru  zone care se confruntă cu alte constrânge-
ri specifice. 

11. M14 - Bunăstarea animalelor 

12. M15 - Silvo-mediu și conservarea pădurilor  

13. M16 - Cooperarea 

14. M17 - Gestionarea riscului în agricultură 

15. M19 - Sprijin pentru dezvoltarea locala prin LEADER 
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Noutati legislative 

 
Legea nr. 86/2014 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organiza-
rea, administrarea şi exploatarea pajiştilor perma-
nente şi pentru modificarea şi completarea Legii 

fondului funciar nr. 18/1991 

 

Modificari si completari aduse  OUG 34/2013: 
1.  A fost completata definitia utilizatorului de pasuni 

si fanete - crescatorul care detine legal dreptul de 
folosință asupra suprafeței agricole și care valori-
fică pășunea prin pășunare cu efective de animale 
aflate în proprietatea sa sau prin cosire cel putin o 
data pe an; 

2.  S-a introdus obligația MADR de a centraliza anual 
suprafețele din categoria de folosință pajiști pentru 
menținerea suprafeței totale ocupată cu pajiști în 
Romania la data de 1 ianuarie 2007, prin interme-
diul registrului agricol; 

3. Se clarifică faptul că prevederile ordonanței se 
referă la pajiștile situate în extravilan; 

4.  S-a modificat perioada pentru care se pot încheia 
contracte de concesiune/inchiriere, respectiv 7 - 
10 ani, întrucat beneficiarul pajiștilor iși întocmește 
un plan de dezvoltare pentru care solicită resurse; 

5. Se instituie obligația consiliilor locale de a aproba 
un regulament de pășunat, valabil pentru toate 
pajiștile aflate pe unitatea administrativ-teritorială 
în cauză; 

6. Se reglementează obligația asigurării încărcăturii 
minime de 0,3 UVM/ha sau efectuării cosirii cel 
putin o data pe an, în vederea accesării fondurilor 
europene aferente plătilor pe suprafataă începând 
cu anul de cerere 2014; 

7. Se reformulează contravenția referitoare la 
circulația pe pajiști cu mijloacele de transport; 

8. Se introduce încă o excepție pentru posibilitatea 
schimbării categoriei de folosință, respectiv terenu-
rile care sunt exceptate sau pentru care nu se apli-
ca prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernu-
lui nr. 34/2013, cu modificarile si completarile ulte-
rioare; 

9. Prețul concesiunii/închirierii se stabilește ținând 
cont de echilibrul financiar între valoarea 
producției de iarbă disponibilă și obligatțile care îi 
sunt impuse utilizatorului pajiștii permanente prin 
cheltuielile cu implementarea amenajamentului 
pastoral; 

10.Unitățile administrativ-teritoriale, prin primari, în 
conformitate cu hotărârile consiliilor locale au 
obligația de a include in cadrul documentației de 
concesiune sau închiriere a pajiștilor permanente, 
amenajamentul pastoral si condiții speciale de în-
deplinire a contractului, cu respectarea prevederi-

lor legale în vigoare; 

11.Concesiunea/închirierea pajiștilor permanente 
aflate în domeniul public/privat al comunelor, 
orașelor, respectiv al municipiilor, se face cu res-
pectarea dreptului de preferință al asociațiilor patri-
moniale ale membrilor colectivității locale, proprie-
tari de animale înscrise în RNE. 

 

În sedința de Guvern din data de 9 iulie 2014, a 
fost aprobată Hotărârea ce stabilește modul de 
acordare a sprijinului financiar din partea Uniunii 
Europene (UE) pentru producătorii din sectorul 

vitivinicol, în perioada 2014-2018.  

 

Cuantumul anual al sprijinului financiar din partea 
UE este de 47,7 milioane euro. 

Se creează cadrul juridic necesar aplicării directe în 
legislaţia naţională a noilor direcţii de acţiune stabilite 
de noul cadru legislativ al UE care vizează sectorul 
vitivinicol, iar adoptarea noii hotărâri de Guvern 
răspunde obiectivului noului Program Naţional de Spri-
jin al României în sectorul vitivinicol şi a măsurilor noti-
ficate pentru perioada 2014 – 2018. 

Măsurile pentru care se acordă sprijin financiar din 
partea UE producătorilor din sectorul vitivinicol în pe-
rioada 2014-2018 sunt: 

- restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole; 
- promovarea vinurilor cu două submăsuri, respectiv 
promovarea vinurilor produse în Uniune care con-
stă în acţiuni de informare în statele membre privind 
schema de denumiri de origine controlată şi indicaţii 
geografice, precum şi promovarea vinurilor în ţări 
terţe; 
- asigurarea recoltei de struguri; 
- investiţii. 

Prin Programul Național Suport 2009 – 2013, sec-
torul vitivinicol a beneficiat de o alocare financiară anu-
ală de 42,1 milioane euro, din fonduri comunitare 
(FEGA), pentru următoarele măsuri eligibile, în funcţie 
de specificul viticulturii autohtone: 

-     restructurarea şi reconversia podgoriilor; 
-     asigurarea recoltei plantaţiilor viticole; 
-     folosirea mustului concentrat în vederea ridicării 
tăriei alcoolice a vinurilor; 
-     promovarea vinurilor pe pieţele ţărilor terţe. 

Sectorul vitivinicol a absorbit, în proporţie de 
100%, fondurile europene puse la dispoziţie de Co-
misia Europeană în cadrul acestui program, între anii 
2009-2013. Ca urmare a rezultatelor pozitive înregis-
trate de acest Program, prin noul Program Național de 
Sprijin 2014-2018, cuantumul anual alocat României a 
fost majorat la 47,7 milioane euro, pentru ca sectorul 
vitivinicol să beneficieze de o dezvoltare cât mai ex-
tinsă. 

www.madr.ro 
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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 (in dezbatere publica pe 

site-ul MADR  - www.madr.ro) 

ORDIN pentru aprobarea regulilor privind organizarea 
sistemului de inspecţie şi certificare în agricultura 
ecologică  - pentru care se pot transmite opinii si comen-
tarii pana la 28 iulie, inclusiv 

Proiectul se referă în mod special la entităţile mandata-
te să efectueze verificări la fermele ecologice, fermierii din 
domeniu nefiind afectaţi în niciun fel de noile prevederi, ci 
doar firmele abilitate să îi verifice. Principala modificare se 
referă la perioada de acreditare a acestora, care, conform 
noului Ordin va fi limitată la un an, perioada după care 
firmele respective vor fi nevoite să se reacrediteze la Mi-
nisterul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. 

H O T Ă R Â R E privind unele masuri în aplicarea 
alin. (3) al art. 23 din Regulamentul nr. 1857/2006 sche-
melor de ajutor de stat instituite în temeiul acestuia, pre-
cum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 
207/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ame-
liorarea raselor de animale  

STRATEGIA pentru dezvoltarea sectorului agroali-
mentar pe termen mediu și lung orizont 2020-2030  

Strategia vizează valorificarea inteligentă și durabilă a 
potențialului agroalimentar și dezvoltarea spațiului rural, si  
stă la baza noii perioade de programare financiară euro-
peană 2014-2020, ca angajament al României față de UE 
pentru realizarea PAC. 

 

Termene limita in iulie—august 2014 

 

31 iulie —termen limita pentru depunerea cererii de plata afe-

rente trim.II / 2014,  de catre fermierii care au incheiat 

un acord initial pentru rambursarea accizei aferenta 

motorinei utilizate in agricultura; 

16 iulie—16 august— termen limita de depunerea deconturilor 

justificative pentru Masura 215—Bunastarea anima-

lelor si pasarilor, punctul b) -  pasari; 

31 iulie—termen de esantionare a cererilor supuse controlului 
la fata locului pentru ajutoarele naţionale tranzitorii la 
speciile ovine/caprine si ajutoare specifice pentru pro-
ducătorii lapte şi de carne de ovine/caprine din zonele 
defavorizate;  

01 august - termen limita pentru depunerea cererii de sprijin in 
cadrul PNA 2014; 

31 august - termenul limita pentru vizarea carnetelor de rentieri 
agricoli; 
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