
Buletin Informativ 

 

Principalele activități derulate de APIA GORJ în contact direct cu fermierii din județ, 

d în  lunile august  si  septembrie  2013 

 

Inceperea controlul producatorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate in Campania 2013 

Incepând cu data de 15 septembrie 2013  va demara procedura de control administrativ şi la faţă locului a ani-

malelor înscrise în cererile de plată depuse  în perioada 10 iunie – 15 iulie 2013 la Centrul Judeţean Gorj al APIA 

cadrul Schemei de ajutor specific comunitar acordat producătorilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavori-

zate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), potrivit H.G. 796/2012, cu modificările şi com-

pletările ulterioare . 

 

Eliberare adeverinte pentru finantarea activitatilor curente in cadrul Schemei PNDC ovine/caprine 2013 

APIA Gorj informează beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la speciile 

ovine/caprine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţi-

lor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea 

utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, pâna la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe 

exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale. 

      

31 august, termen limita pentru vizarea carnetului de rentier agricol 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (C.J. APIA. Gorj) informează beneficia-

rii de rentă viageră agricolă instituită prin Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei 

precum şi unele măsuri adiacente în scopul concentrării suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse de nece-

sitatea modernizării agriculturii României şi compatibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale Uniunii 

Europene, că termenul limită de vizare a carnetului de rentier este 31 august 2013. 

 

Depunerea cererilor de sprjin pentru agricultura ecologica  

 Până la data de 15 octombrie 2013,  se depun cererile de plată pentru ajutorul 

specific în sectorul de agricultură ecologică, acordat sub  formă de plăţi anuale 

suplimentare exploataţiilor din producţia vegetală şi animalieră înregistrate în 

sistemul de agricultură ecologică, aflate în perioada de conversie . 

 

Informare privind nerespectarea Bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC 

5 şi GAEC 8) 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) informează cu privire la obligaţia fermierilor de a respecta Bunele condi-

ţii agricole şi de mediu (GAEC 5 şi GAEC 8), conform cărora nu este permisă 

arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei 

pajiştilor permanente. 

 

Stadiul de realizare a  “Planului anual de furnizare  a produselor alimentare 

pentru cele mai defavorizate persoane  PEAD – 2013” 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este instituţia publică 

responsabilă de implementarea Programului European de furnizare ajutoare 

Alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate din România (PEAD). 
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Controlul producatorilor de lapte si carne de vita 

din zonele defavorizate in Campania 2013 

 

Incepând cu data de 15 septembrie 

2013  va demara procedura de control 

administrativ şi la faţa locului a animalelor înscrise în 

cererile de plată depuse  în perioada 10 iunie – 15 iulie 

2013 la Centrul Judeţean Gorj al APIA, in cadrul Sche-

mei de ajutor specific comunitar acordat producăto-

rilor de lapte şi de carne de vită din zonele defavori-

zate”, finanţată din Fondul European de Garantare Agri-

colă (FEGA), potrivit H.G. 796/2012, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Potrivit condiţiilor de acordare a ajutorului specific 

pentru vacile de lapte sau taurine din rase de carne din 

zonă defavorizată, termenul limita de retentie a animalelor 

este 16.01.2014 (data pana la care fermierii trebuie sa 

mentina in exploatatie bovinele solicitate în cerere. 

 Pentru controlul administrativ vor fi verificate 

toate cererile depuse iar pentru controlul la fata locului 

cele cuprinse în eşantionul de control întocmit de o co-

misie dispusă  prin act administrativ al directorului gen-

eral al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, 

respectiv 203 exploatatii cuprizând un număr total de  878 

animale. 

Esantionul de control a fost extras pentru minim 

10% din numarul de exploatatii si pentru minim 5% din 

numarul de animale cu respectarea reglementărilor din 

legislaţia europeană, transpusă în cea naţională.  De ase-

menea, 75% din eşantionul de control a fost ales pe baza 

analizei de risc, iar  factorul aleator a fost de maxim 25% 

din eşantionul de control . 

Pentru anul 2013, rata de control este stabilită dife-

renţiat, funcţie de numărul de beneficiari pentru care s-au 

constatat nereguli la faţa locului, respectiv de numărul de 

animale negăsite la faţa locului sau neeligibile în anul 

2012.  

Eşantionul de control va fi completat prin extragere 

manuală în cazul în care există situaţii de cereri retrase, 

respinse sau supuse unui caz de forţă majoră, deces bene-

ficiar survenit până la data efectuării controlului, pe baza 

unei solicitări formulată în scris de către Centrul Judeţean 

şi transmisă în atenţia Comisiei de Eşantionare. 

Daca in urma controalelor la faţa locului se constată 

nereguli semnificative, se măreşte numărul controalelor la 

faţa locului pentru anul în curs. 

Eşantionul suplimentar pentru controlul la faţa locu-

lui, cu beneficiarii care sunt supuşi unui control la faţa 

locului ca urmare a extinderii, va fi transmis după extra-

gere de către Direcţia Ajutoare Specifice Comunitare şi de 

Stat - A.P.I.A. Central către Directorul Centrului Judeţean 

Supracontrolul la faţa locului se va efectua pentru un 

eşantion de 1% din totalul beneficiarilor care au făcut 

obiectul unui control la faţa locului pentru anul de acorda-

re 2013, eşantionul de extindere şi eşantionul manual.  

Elemente controlate  la faţa locului pentru 

„VACI DE LAPTE ” solicitate în cerere  

 corespondenţa între comuna/oraşul locaţiei de control 

declarată în cerere (preîncărcată în raport) şi comu-

na /oraşul locaţiei unde se găsesc animalele la faţa 

locului; 

 existenţa celor 2 crotalii aplicate şi corespondenţa nr. 

de identificare dintre animalele solicitate în cerere şi 

nr.  de identificare ale animalelor prezente la control;  

 înregistrare în RNE conform Raportului extras în 

ziua/preziua controlului;  

 paşaport original; 

 înregistrare în registrul individual al exploataţiei; 

 sexul animalului; 

 document justificativ pentru pierdere crotalie/crotalii 

emis înainte de înştiinţarea controlului (dacă e cazul). 

Elemente controlate  la faţa locului pentru 

„METISI CU RASE DE CARNE” solicitati  în cerere  

 corespondenţa între comuna/oraşul locaţiei de control 

declarată în cerere (preîncărcată în raport) şi comu-

na /oraşul unde se găsesc animalele la faţa locului; 

 existenţa celor 2 crotalii aplicate şi corespondenţa nr. 

de identificare dintre animalele solicitate în cerere şi 

nr.  de identificare ale animalelor prezente la control; 
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 înregistrarea în RNE conform Raportului extras în 

ziua/preziua controlului,  

 existenţa paşaportului în original, după caz; 

 înregistrarea corectă în registrul individual al exploa-

taţiei, 

 existenţa documentului justificativ pentru pierdere 

crotalie/crotalii formular F3 emis înainte de înştiinţa-

rea controlului dar nu mai mult de 30 de zile înainte 

de data controlului  (dacă este cazul). 

Elemente controlate la faţa locului pentru „ALTE 

BOVINE” detinute: 

 existenţa celor 2 crotalii aplicate şi corespondenţa nr. 

de identificare; 

 înregistrare în RNE conform Raportului extras în 

ziua / preziua controlului; 

 paşaport original; 

 inregistrarea corectă în registrul individual al exploa-

taţiei; 

 document justificativ pentru pierdere crotalie / crota-

lii formular F3 emis înainte de înştiinţarea controlului 

dar nu mai mult de 30 de zile înainte de data contro-

lului  (dacă este cazul). 

Reamintim că la  Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei 

de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură s-au depus un 

numar de 2.021 cereri pentru un număr total de 7.558 

capete animale  din care; 7.524 capete vaci lapte si 34 

capete  taurine din rase de carne. 

Pănă la această dată s-a finalizat controlul formal al 

documentaţiei aferente cererii de ajutor financiar, autori-

zarea şi plata efectivă a solicitării fermierilor va fi efectu-

ată după controlul administrativ şi la faţa locului,  respec-

tiv teremenul limită  de 30 iunie 2014. 

Eliberare adeverinte pentru finantarea activi-

tatilor curente in cadrul Schemei PNDC ovine/

caprine 2013 

APIA Gorj informează beneficiarii plăţilor naţionale 

directe complementare (PNDC) în sectorul zootehnic, la 

speciile ovine/caprine, că eliberează adeverinţe pentru 

cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finan-

ţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat 

convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agri-

coli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare 

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

plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care 

sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale. 

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA şi 

Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Între-

prinderi Mici şi Mijlocii garantează creditele acordate de 

bănci fermierilor.  

Toate conventiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi Fondul de Ga-

rantare sunt postate pe site-ul APIA la adresa 

www.apia.org.ro. 

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermie-

rului, APIA va elibera o Adeverinţă de înregistrare a 

fermierului prin care confirmă ca beneficiarul a depus 

cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la speci-

ile ovine/caprine, pentru anul 2013, că s-au efectuat con-

troalele şi verificările administrative asupra cererii  de 

solicitare a plăţii naţionale complementare sector zooteh-

nic, până la data emiterii adeverinţei, conform reglemen-

tarilor în vigoare, precum şi numărul de animale eligibile 

pentru prima pe cap de animal. De asemenea, în adeverin-

ţă se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderi-

lor de la plată la data emiterii adeverinţei şi că beneficia-

rul îndeplineşte condiţiile generale pentru acordarea su-

melor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic la spe-

ciile ovine/caprine, în conformitate cu legislaţia în vigoa-

re. Conform Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale nr. 732/31.07.2013, cuantumului de plată înscris 

în adeverinţă este de 30 de lei pe cap de animal. 

Reamintim că până la teremenul limită prevă-

zut de OMADR. nr. 98/2010, cu modificările si 

completările ulterioare, de 30 aprilie 2013, au 

fost depuse 873 cereri pentru un numar total de 

132.732 ovine şi caprine, efectiv femel. 

In urma finalizării controlului admnistrativ în siste-

mul informatic pentru toate cererile depuse şi a controlu-

lui la faţă locului pentru cele 52 cereri înscrise în eşantio-
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nul de control, vizând un număr total de 12.945 capete 

ovine şi caprine, vor fi supuse penalizării un număr de 22 

exploataţii şi vor fi excluse de la plată 8 exploataţii. 

31 august, termen limita pentru vizarea carnetului de 

rentier agricol 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (C.J. APIA. Gorj) informează benefi-

ciarii de rentă viageră agricolă instituită prin Legea nr. 

247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi jus-

tiţiei precum şi unele măsuri adiacente în scopul concen-

trării suprafeţelor agricole în exploataţii eficiente impuse 

de necesitatea modernizării agriculturii României şi com-

patibilizării acesteia cu agricultura din ţările membre ale 

Uniunii Europene, că termenul limită de vizare a carnetu-

lui de rentier este 31 august 2013. 

Obiectul rentei viagere agricole îl constituie terenurile 

cu destinaţie agricolă situate în extravilan, asfel cum sunt 

definite la art. 2 lit. a din Legea fondului funciar nr. 

18/1991. Renta viageră agricolă reprezintă suma de bani 

plătită rentierului agricol care înstrăinează sau arendează 

terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori 

încheie acord cu investitorul, cu respectarea prevederilor 

art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000 pentru reconstitui-

rea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi 

celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fon-

dului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu 

modificările şi completările ulterioare, având siguranţa 

unei surse viagere de venituri garantate de stat. 

În conformitate cu art. 4 al Ordinului nr. 

1272/26503/2005, beneficiază de renta viageră agricolă : 

a) persoana fizică având vârsta de peste 62 de ani şi 

care deţine în proprietate până la 10 ha teren cu destinaţie 

agricolă situat în extravilan, care înstrăinează prin acte 

între vii sau arendează terenurile cu destinaţie agricolă ori 

încheie acord cu investitorul (cu respectarea prevederilor 

art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare), după intrarea în vigoare a Legii 

nr. 247/2005 , cu modificările şi completările ulterioare; 

b) persoana pensionată pe caz de boală, gradele I şi II, 

care, chiar dacă nu a împlinit vârsta de 62 de ani, îşi 

dovedeşte incapacitatea de a munci cu decizie de la comi-

sia de expertiză medical şi care înstrăinează prin acte între 

vii, arendează terenuri agricole extravilane aflate în pro-

prietate sau încheie acord cu investitorul (cu respectarea 

prevederilor art. 4 alin. (1^3) din Legea nr. 1/2000, cu 

modificările şi completările ulterioare), după intrarea în 

vigoare a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) proprietarii sau moştenitorii acestora care nu s-au 

înscris în cooperativa agricolă de producţie, nu au predat 

sau nu li s-au preluat la stat terenurile prin acte translative 

de proprietate, care pot cere prefectului, prin comisiile de 

fond funciar, titluri de proprietate conform Legii nr. 

18/1991;  

d) persoanele care au dobândit terenuri prin moştenire 

de la cei care au primit titluri de proprietate prin aplicarea 

Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi complet-

ările ulterioare, şi a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi 

completările ulterioare.     

 Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echi-

valentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren 

agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acor-

dul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru 

fiecare hectar de teren arendat din extravilan. 

Pentru suprafeţele mai mici de 1 ha, suma plătită va fi 

proporţională cu suprafaţa înstrăinată sau arendată, res-

pectiv pentru care s-a încheiat acord cu investitorul. 

Plata rentei viagere se face în lei prin raportare la cursul 

mediu de schimb calculat de  Banca Naţională Română, 

aşa cum prevede art. 4 din Legea nr. 247/2005, cu modi-

ficările şi completările ulterioare, din anul pentru care 

aceasta se datorează.  

În Gorj, pana la data de 22.08.2013, din cei 136 rentieri 

inregistrati, au primit viza 86 de rentieri pentru o suprafa-

ta arendată de 138,2456 ha şi 151,9961 ha suprafata îns-

trăinată  totalizând echivalentul în lei al sumei de 

22.017,46 euro. La data de 01.08.2013 au fost transmise 

50 de notificari către rentierii cu carnete nevizate,  patru 

dintre aceştia fiind decedati. 

Nevizarea carnetului de rentier  pana la 31/08/2013 = 

pierderea dreptului la suma cuvenita pentru anul 2013. 
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Depunerea cererilor de sprijin pentru AGRICULTURA ECOLOGICA 

 

 APIA GORJ  reaminteste potenţialilor beneficiari că, în perioada 01 septembrie – 15 octombrie 2013, se depun  cererile de 

solicitare a ajutorului specific pentru îmbunătăţirea calităţii produselor agricole în sectorul de agricultură ecologică pentru anul 

2013, sprijin acordat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA). 

 Ajutorul se acordă pentru exploataţiile din producţia vegetală şi animalieră care sunt înregistrate în perioada de conver-

sie (de trecere de la agricultura convenţională la agricultura ecologică). 

Pot beneficia de ajutorul specific persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale sau familiale cons-

tituite conform O.U.G. nr.44/2008 sau persoanele juridice care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

a)   sunt înregistrate în fiecare an pentru care solicită ajutorul specific, în sistemul de agricultură ecologică, la Ministerul Agri-

culturii şi Dezvoltării Rurale – MADR, prin direcţiile agricole de dezvoltare rurală judeţene – DADR; 

b)   deţin un contract încheiat cu un organism de inspecţie şi certificare acreditat pe teritoriul Uniunii Europene /aprobat de 

către MADR; 

c)   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 animale, numărul de familii de 

albine, emis de organismul de inspecţie şi certificare cu care a încheiat contractul; 

d)  se menţin în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 ani; 

e)   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. 

Beneficiarii ajutorului specific vor putea depune o singură cerere de solicitare a ajutorului specific, fie pentru o exploa-

taţie din producţia vegetală, fie numai pentru una din speciile din producţia animalieră sau numai pentru o exploataţie din 

apicultură. 

Beneficiarii completează şi depun cererea de solicitare a ajutorului specific la centrul judeţean, respectiv al municipiului Bucu-

reşti al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pe raza teritorială unde se află exploataţia, însoţită de următoarele docu-

mente: 

a) copie de pe buletinul/cartea de identitate a titularului, a administratorului sau a împuternicitului; 

b) copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz; 

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

d) copie de pe fişa de înregistrare în agricultura ecologică a beneficiarului, pentru anul în care solicită ajutorul specific, apro-

bată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

e) copie de pe contractul încheiat între beneficiar şi un organism de inspecţie şi certificare, organism acreditat pe teritoriul 

Uniunii Europene, aprobat de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

f) copie de pe documentul justificativ, întocmit în conformitate cu art.29 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr.834/2007, al cărui 

model este prevăzut în anexa XII la Regulamentul (CE) nr.889/2008, care poate fi denumit şi certificat de conformitate/master 

certificat/certificat de confirmare a conversiei, în care să se menţioneze statutul exploataţiei în conversie anul 1, anul 2, anul 3, 

cultura, suprafaţa, numărul de animale, numărul de familii de albine; 

g) o notificare emisă beneficiarului de către organismul de inspecţie şi certificare, care să ateste următoarele: 

h) nu a intervenit nici o cauză de încetare ori de desfiinţare a contractului încheiat între beneficiar şi organismul de inspecţie şi 

certificare; 

i) beneficiarul se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv; 

j) angajamentul beneficiarului prin care acesta se obligă să se menţină în sistemul de agricultură ecologică pe o perioadă de 5 

ani de la data solicitării sprijinului specific şi să aplice în exploataţiile sale regulile şi principiile agriculturii ecologice stabilite în 

Regulamentul (CE) nr.834/2007 al Consiliului; 

k) adeverință emisă, prin proceduri SNIIA, de către medicul veterinar de liberă practică împuternicit, care atestă că animalele 

din exploatație sunt cuprinse în Programul acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale, a celor 

transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, 

ovinelor și caprinelor, iar acțiunile prevăzute sunt efectuate la zi. 

Beneficiarii care solicită ajutor specific pentru păşuni permanente (păşuni şi fâneţe) şi nu deţin animale crescute în sistem 

ecologic trebuie să depună copii de pe facturile fiscale, din care să rezulte că livrează furajele în conversie, recoltate de pe păşune, 

unui crescător de animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică, sau o copie de pe contractul încheiat cu un crescător de 

animale înregistrat în sistemul de agricultură ecologică pentru utilizarea păşunii respective. În acest sens beneficiarul depune şi o 

copie de pe fişa de înregistrare a crescătorului de animale căruia îi livrează furajele sau cu care a încheiat contractul. 

Reamintim fermierilor ca MADR a modificat  recent Ordinul nr. 219 din 21 martie 2007 pentru aprobarea regulilor 

privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică. Termenul până la care fermierii interesați de practicarea agri-

culturii ecologice își pot înregistra anual activitatea este de 31 august, nu 1 iunie cum era reglementat anterior.  

Inregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzlețe țărănești se face conform prevederilor 

art. 68 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008, privind subcontractarea. 



Informare privind nerespectarea Bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC 5 şi GAEC 8), 

 

Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează cu 

privire la obligaţia fermierilor de a respecta Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC 5 şi GAEC 

8), conform cărora nu este permisă arderea Informare  

 miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor perma-

nente. 

 

Referitor la GAEC 5 precizăm că nu este permisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul 

arabil, obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea materiei organice în sol prin aplicarea măsurilor de ges-

tionare minimă a miriştilor. 

Agricultorii care utilizează teren arabil (inclusiv pajişti temporare) nu trebuie să ardă miriştile şi/sau restu-

rile vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante proteice sau de car-

tof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă ş.a.), inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosi-

rea pajiştilor temporare. 

Agricultorilor care nu respectă condiţia GAEC 5 li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform 

modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea GAEC, proporţional de suprafaţa arsă. 

Referitor la GAEC 8  precizăm că nu este permisă arderea vegetaţiei pajiştilor permanente, obiectivul 

acestei condiţii fiind menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor perma-

nente. 

Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv iarba rămasă după cosi-

tul pajiştilor.  

Agricultorilor care nu respectă această condiţie li se vor aplica reduceri la suma totală de plată, conform 

modului de aplicare a reducerilor şi excluderilor pentru nerespectarea GAEC, proporţional cu suprafaţa 

arsă. 

Precizăm că Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură a încheiat cu Garda Naţională de Me-

diu (GNM) şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) Protocolul de colaborare 
nr. 26/726/30470 din 29.02.2012 privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermi-

eri a bunelor condiţii agricole şi de mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul 

arabil (GAEC 5) şi la arderea pajiştilor permanente (GAEC 8). 

Se urmăreşte,  prin acţiuni comune, reducerea cazurilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei, prin sancţiona-

rea celor care încalcă aceste dispoziţii, de către toate cele trei instituţii semnatare ale protocolului.  

 În primele 8 luni ale anului 2013, în judeţul Gorj, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă al Jude-

ţului Gorj, a comunicat intervenţia  la un număr de 37 de incendii de vegetaţie uscată, fiind afectate  7,5 ha 

de mirişti şi 40,30 ha vegetaţie uscată şi mărăcinişuri, cu menţiunea că nu au fost identificate persoanele 

responsabile de producerea incendiilor de vegetaţie. 

Inspectorii APIA vor delimita aceste teritorii afectate de incendii de vegetaţie pe terenurile agrico-

le, vor identifica utilizatorii de teren în funcţie de modul în care şi-au declarat parcelele în cerererile de pla-

tă pe suprafaţă depuse la Centrele locale şi Centrul Judeţean Gorj ale Agenţiei de Plată şi Intervenţie pentru 

Agricultură, vor solicita documentele prin care se face dovada incunoştiinţării instituţiilor abilitate cu con-

statarea acestor evenimente şi vor aplica reglementările prevăzute în legislaţia europeană şi naţională. 

Ca urmare a numărului mare de incendieri din anii precedenti, ca masură de prevenire şi combatere 

a fenomenului, Agenţia de Plată şi Intervenţie pentru Agricultură, a luat decizia ca nerespectarea GAEC 5 

şi GAEC 8 să fie încadrată automat la gravitate mare şi să-i fie atribuită sancţiunea maximă în acest 

sens, prevazută de Regulamentul (CE) nr. 73/2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de 

ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de 

ajutor pentru agricultor.  
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Stadiul de realizare a  “Planului anual de furnizare  a 

produselor alimentare pentru cele mai defavorizate per-

soane  PEAD – 2013” 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) este instituţia publică responsabilă de implemen-

tarea Programului European de furnizare ajutoare Alimen-

tare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate din 

România (PEAD). 

In cadrul  Planului anual de distribuţie pentru 2013, 

potrivit Regulamentul (UE) nr. 1020/2013  de adoptare a 

planului de repartizare către statele membre a resurselor 

imputabile exerciţiului bugetar 2013 pentru furnizarea de 

alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele 

cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de dero-

gare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 

807/201, cuantumul total al resurselor financiare alocate 

statului român este de 55.880.716 Euro. 

Pentru derularea corespunzătoare a acestui program, 

APIA a încheiat un Acord de colaborare cu Consiliul 

judeţean Gorj, în calitate de organism desemnat în ges-

tionarea  şi distribuirea produselor alimentare către per-

soanele cele mai defavorizate, în cadrul căruia au fost 

stabilite atât cantităţile de produse alimentare alocate cât 

si obligaţiile instituţiilor implicate în Program. 

Listele persoanelor cele mai defavorizate de judet, 

beneficiare ale acestor ajutoare alimentare,  au fost în-

tocmite de catre instituţiile cu atribuţii  legale în acest 

sens, respectiv, Casa judeteană de Pensii Gorj, Agenţia 

Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Direcţia 

Generală Protecţia  Persoanelor cu Handicap Gorj, pre-

cum şi de catre cele 70 de primării organizate la nivel de 

judeţ.  

  În urma centralizării acestor liste a rezultat un număr 

de 40.696 persoane eligibile pentru anul 2013 în cadrul  

planului anual PEAD-2013  

Resursele financiare alocate judeţului sunt de 

4.174.127,55 lei reprezentând contravaloarea pro-

duselor alimentare distribuite, la care se adaugă chel-

tuieli de transport până la depozitul Consiliului jude-

ţean Gorj în valoare de 185,203.04 lei, suma de 

1.046.239,34 lei reprezentând TVA aferent,  precum şi 

suma de 166.965,10 lei, respectiv 4% din valoarea pro-

duselor, pentru cheletuieli de depozitare, manipulare 

şi transport a alimentelor către primării, in vederea dis-

tribuirii lor către beneficiarii finali. Atât valoarea TVA, 

cât şi sumele aferente actiunilor de gestionare, manipulare 

şi transport sunt sume suportate de la bugetul statului 

român. 

 Potrivit Acordului de cooperare, pentru anul 2013 au 

fost stabilite in vederea distribuirii către persoanele cele 

mai defavorizate din judeţ următoarele produse alimen-

tare : 

* Făină albă de grâu, în cantitate de 692,575 tone, cu o 

valoare totală netă de 1.110.052,37, plus 266.412,57 lei 

TVA; 

* Mălai extra, în cantitate de 377,358 tone, cu o valoare 

totala netă de 776,308,83 lei, plus 112.268,09 lei TVA. 

* Paste făinoase, în cantitate de 25,906 tone, cu o 

valoare totală netă de 60.230,30 lei, plus 14.455,27 lei 

TVA;  

* Ulei, în cantitate de 233.671 litri, cu o valoare  totală 

netă de 1.290.562,60 lei, plus 309.735,02 lei TVA; 

* Roşii în suc propriu, în cantitate de 41,449 tone, cu o 

valoare neta de 146.949,19 lei, plus 5.595,65 lei TVA; 

* Zacuscă, în cantitate de 21,812 tone, cu o valoare netă 

de 138.744,29 lei, plus 33.298,63 lei TVA; 

* Conservă de carne, în cantitate de 15,543 tone, cu o 

valoare netă de 266.763,80 lei, plus 64.023,31 lei TVA; 

* Miere de albine, în cantitate de 12,974 tone, cu o 

valoare netă de 170.911,68 lei, plus 41.018,80 lei TVA; 

* Zahăr, în cantitate de 122,710 tone, cu o valoare totală 

netă de 398.807,53 lei, plus 95.713,81 lei TVA; 

 

Valoarea totala a sumei alocate judeţului Gorj în cadrul 

PEAD - 2013 este  5.572.535.03 lei. 

La această dată,  Programul se afla în desfăşurarea acţi-

unilor de livrare a produselor alimentare în depozitul or-

ganismului desemnat, respectiv, Consiliul judeţean Gorj. 

Au fost livrate 119,800 ulei  de floarea soarelui şi 43 

tone de faină albă de grau. Potrivit graficelor de livrare 

urmeaza sa ajungă in depozit, până la sfârşitul lunii august 

încă 92 de tone din produsul făină albă de grâu, 20,736 

tone din produsul  alimentar roşii în suc propriu şi 22 tone 

de zahăr.  

Livrarea produselor alimentare în depozitul Consiliului 

Judeţean Gorj se încheie la data de 31 decembrie 2013. 

Concomitent, Consiliul judeţean Gorj livrează pro-

dusele alimentare către primăriile din judeţ, în vederea 

distribuirii acestora către beneficiarii finali, în speţă,  către 

persoanele cele mai defavorizate aflate pe listele întocmite 

de către instituţiile cu atribuţii în acest sens,  implicate în 

Program.  

Informaţii suplimentare: 

Planul anual PEAD -2013  se desfăşoară în conformi-

tate cu: 

- Regulamentul (CEE) nr. 807/2010 de stabilire a nor-

melor de punere în aplicare pentru livrarea produselor de 

produse alimentare din stocurile de intervenţie pentru 

persoanele cele mai defavorizate din Uniune,  

- Regulamentul (UE) nr. 1020/2013  de adoptare a 

planului de repartizare către statele membre a resurselor 

imputabile exerciţiului bugetar 2013 pentru furnizarea de 

alimente din stocurile de intervenţie pentru persoanele 

cele mai defavorizate din Uniunea Europeană şi de dero-

gare de la anumite dispoziţii din Regulamentul (UE) nr. 

807/201, 

- Hotărârea de Guvern 600/2009 privind stabilirea bene-

ficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile 

de intervenţie comunitare destinate categoriilor de per-

soane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile 

instituţiilor implicate în planul European, modificată şi 

completată. 
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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. Blahnitei, nr. 11 

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

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.3,  

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

TURCENI - Casa de Cultura TURCENI 

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

MOTRU - Str. Bradului, nr.2A 

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

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

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

 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Sef Serv. Autorizare CNDP si ajutoare specifice comuni-

tare, 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. 

Realizat de: 

Director executiv:      Constantin NEGREA 
Manager public:          Simona DOBRA 
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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 

Potrivit legislaţiei în vigoare, categoriile de persoane cărora li s-a 

instituit un drept privind alocarea de ajutoare alimentare sunt: 

* Familiile şi persoanele singure  care au stabilit, prin dispoziţie 

scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în 

baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat modificată 

şi completată; 

* Şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii nr.76/2002 

privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării 

forţei de muncă, modificată şi completată; 

* Pensionarii sistemului public de pensii ale caror drepturi, 

obţinute din pensie, sau după caz din pensii cumulate, se află sub 

400 lei/lună; 

* Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, nein-

stituţionalizate; 

* Invalizii, veteranii şi vaduvele de război, persoanele care au 

efectuat stagiul militar, in anii 1950-1961, intr-o unitate de muncă, 

persoanele persecutate  din motive etnice in perioada 1940-1945, 

eroilor martiri  şi luptătorilor la Revoluţia din 1989, precum şi cei ai 

revoltei de la Braşov 1987, unor categorii de artişti interpreţi sau 

executanţi liber- profesionişti, persoanelor beneficiare ale unui aju-

tor pentru soţul supravieţuitor, ale căror venituri cumulate, obţinute 

exclusiv din aceste legi, sunt sub 400 lei/lună. 

 

Activități pentru septembrie  2013 
 

 Finalizarea controalelor de ecoconditionalitate a fer-

mierilor in cadrul platilor pe suprafata; 

  Importul rezultatelor controlului prin teledetectie si  

clarificarea neconformitatilor prin actiunile de tip fallow-up; 

  Demararea campaniei de control administrativ si 

control la fata locului pentru cererile de ajutor specific comu-

nitar  pentru bovine din zona defavorizata; 

Depunerea cererilor de plata din bugetul national 

(CNDP) in sector animalier (bovine); 

 Inspectarea cantitatilor de produse alimentare livrate 

 de operatorii economici, in cadrul PEAD 2013; 

 Finalizarea supradeclararilor/suprapunerilor si incon-

sistentelor in LPIS, precum si a controalelor administrative 

pentru cererile SAPS, campania 2013. 
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