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Activitatea APIA Gorj in lunile  AUGUST—SEPTEMBRIE 2016  

 

31 august 2016— termen limita pentru vizarea carnetului de rentier agricol pentru anul  2015 

 Centrul judetean Gorj al APIA informează că 31 august 2016 este termenul limită pentru vizarea carnetelor 

de rentier agricol pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015, dată până la care rentierii 

din judeţul Gorj se pot  adresa  Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

 

Eliberare adeverinte pentru beneficiarii schemelor de plati —Campania 2016 

APIA—C.J.Gorj informează că  a început eliberarea adeverinţelor pentru beneficiarii schemelor de plată 

(schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă 

şi mediu (plata pentru înverziere sau ecologizare) şi măsurile de dezvoltare rurală, implementate de institu-

ţie în Campania 2016, respectiv pentru cei care intenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor 

curente, de la insituţiile bancare şi non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA.  

 

Obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate (GAEC 6.2)  

 

Centrul judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură  precizeaza că este interzisă arderea 

miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a vegetaţiei pajiştilor permanente, obiectivul 

acestei condiţii fiind menţinerea materiei organice în sol prin aplicarea  măsurilor de gestionare minimă a 

miriştilor şi resturilor vegetale, precum şi menţinerea unui nivel minim de întreţinere a solului prin protejarea 

pajiştilor permanente. 

 

Campania 2016, ultima din Programul National Apicol 2014-2016  

Termenul limită de depunere a cererii de solicitare a sprijinului financiar acordat prin PNA împreună cu docu-

mentele care o însoțesc, la C.J. APIA Gorj, a fost data de  01.08.2016. 

Controlul la fața locului la nivelul beneficiarilor sprijinului financiar, din cadrul fiecărei forme asociative, re-

spectiv apicultorii, se va efectua în procent de 5% din numărul total al acestora. 

 

Noutati legislative 

HOTĂRÂRE Nr. 558 din 3 august 2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei dis-

tribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a fondurilor necesare pentru distribuţia 

fructelor proaspete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a 

bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi 

de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a 

consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016 - 2017 

ORDONANTĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 

subproduselor de origine animală 

 

Proiecte de acte normative 

 

Proiect de Hotarare de Guvern privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pen-

tru achiziţionarea de către producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție din rase 

specializate” 
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31 august 2016— termen limita pentru vizarea carnetului de rentier agricol pentru anul  2015 

 Centrul judetean Gorj al APIA informează că termenul limită pentru vizarea carnetelor de rentier agricol pentru a 

intra în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2015, este data de 31 august 2016, dată până la care rentierii din 

judeţul Gorj se pot  adresa  Centrului judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza unei procuri 

autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă. 

Rentierul agricol/mandatarul/curatorul/tutorele trebuie să prezinte următoarele documente: 

-  carnetul de rentier agricol în original; 

-  contractual(le) de arendare; 

- actul de identitate în original al rentierului agricol/mandatarului/curatorului/

tutorelui; 

- document coordonate bancare (opţional/recomandat); 

- decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată (acolo unde este 

cazul),  pentru gradele de  invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că 

dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie. 

Renta viageră agricolă încetează la data decesului rentierului. În cazul 

decesului rentierului, renta datorată acestuia în anul 2015 poate fi încasată de 

moştenitorii săi, doar dacă, până la 31 august 2016, moştenitorii vor depune 

la oricare centru judeţean al APIA,  carnetul de rentier al defunctului 

(obligatoriu), certificatul de deces (original şi copie), actul de succesiune (certificat de moştenitor sau certificat de calitate 

de moştenitor, certificat de legatar, hotărâre judecătorească de succesiune investită cu formula ,,definitivă şi 

irevocabilă” (original şi copie), B.I/C.I./paşaport al moştenitorului (original şi copie), împuternicire/declaraţie notarială din 

care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorată rentierului 

(original), precum şi un extras de cont pe numele solicitantului. 

Prezenţa anuală a rentierilor la sediul Centrului judeţen Gorj ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, până la 

data de 31 august 2015, pentru vizarea carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială pentru a beneficia de renta 

cuvenită aferentă anului 2015. 

Cuantumul rentei viagere agricole reprezintă echivalentul în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extra-

vilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren 

arendat din extravilan. 

 In judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi vizeze carnetul  un număr de 66 rentieri, pentru care s-a platit din bugetul national, in 

anul 2015, suma de  80.828,53 lei (18.185,85 euro). 

Pănă la această au fost vizate, au fost vizate 62 carnete de rentier agricol, pentru o suprafaţă totală de 219,291 ha, în 

sumă de 17.478,94 euro, respectiv 77,693168 lei   

Legislaţie aplicabilă: 

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

OMADR/OMF nr. 1272/26503/2005 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Titlului XI 

„Renta viageră agricolă” Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi 

unele măsuri adiacente, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2010 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi 

Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia cu modificările ulterioare; 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 17/2010 pentru completarea titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 

247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justitiei, precum și unele măsuri adiacente; 

Ordinul MADR/MFP nr. 33/1633/2011 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor 

şi dezvoltării rurale şi al ministrului finanţelor publice nr. 1.272/26.503/2005 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind 

reforma în domeniile proprietătii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente; 

Ordinul MADR/MFP nr. 104/508/2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a 

prevederilor titlului XI "Renta viageră agricolă" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 

proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, aprobate prin Ordinul MADR şi al MFP nr. 

1.272/26.503/2005. 

Nr.8,  AUGUST 2016  



 Eliberare adeverinte creditare, pentru beneficiarii schemelor de plati —Campania2016, sector vegetal 

Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează că  a început 

eliberarea adeverinţelor pentru beneficiarii schemelor de plată (schema de plată unică pe suprafaţă, plata re-

distributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (plata pentru înverziere sau ecologi-

zare) şi măsurile de dezvoltare rurală), implementate de instituţie în Campania 2016, respectiv pentru cei care in-

tenţionează sa acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la insituţiile bancare şi non-bancare care 

au încheiat convenţii cu APIA.  

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Între-

prinderi Mici şi Mijlocii IFN -  SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor. 

Astfel, potrivit convenţiilor încheiate între APIA, instrituţiile bancare şi fondurile de garantare, la solicitarea scrisă a 

fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 

2016 solicitând sprijin pentru: 

a) schema de plată unică pe suprafaţă, (valoarea sprijinului este de 80 euro/hectar) 

b) plata redistributivă (valoarea sprijinului este de 5  euro/hectar* pentru primele 5 ha si de 52  euro/hectar pentru 

suprafata cuprnsă între 5,1 – 30 ha)*,  

c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu în funcţie de specificul exploataţiei 

şi/sau de structura culturilor (valoarea sprininului este de 60 euro/ha):  

                          a) diversificarea culturilor; 

                          b) menţinerea pajiştilor permanente existente; 

                          c) prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă. 

*calculul cuantumurilor este estimativ, putand suporta modificari. 

 

Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma cuvenita beneficiarilor pentru schemele de 

sprijin implementate de APIA, respectiv plata unica pe suprafaţă, plata redistributivă şi plaţile benefice pentru 

climă şi mediu, exprimate in lei astfel: 

pentru creditele acordate de Banca Creditoare pana la data de 29.09.2016 inclusiv, la cursul leu/euro comunicat de 

Banca Centrala Europeana la data solicitarii creditului; 

pentru creditele acordate de Banca Creditoare incepand cu data de 30.09.2016 inclusiv, la cursul leu/euro comuni-

cat de Banca Centrala Europeana din data de 30.09.2016. 

 

 d)  măsurile de dezvoltare rurală   

 

Măsura 214 „Plăţi pentru agro-mediu” - pentru angajamentele aflate în desfăşurare  

Plăţile pentru masurile de dezvoltare rurala cuprinse in Axa II din cadrul PNDR 2007-2013 constau în acordarea unui 

sprijin financiar stabilit in conformitate cu fisele masurilor din Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013 

(PNDR.)  

      Pentru Masura 214 „Plăţi pentru agro-mediu” se acorda sprijin financiar diferentiat pe pachete astfel:       
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Măsura 214 – plăți de agro-mediu Valoarea plății 

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) 124 €/ha/an 

Pachetul 2 – practici agricole tradiționale (aplicat numai în combinație cu Pachetul 1) 58 €/ha/an 

Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări - 

varianta 3.1 – Crex crex 209 €/ha/an 

varianta 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus 101 €/ha/an 

Pachetul 4 – culturi verzi 130 €/ha/an 

Pachetul 5 – agricultură ecologică - 

varianta 5.1- culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) 162 €/ha/an 

varianta 5.2 - legume (inclusiv ciuperci și cartofi) 335 €/ha/an 

varianta 5.3 - livezi 393 €/ha/an 

varianta 5.4 -vii 393 €/ha/an 

varianta 5.5 - plante medicinale și aromatice 270 €/ha/an 

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) 240 €/ha/an 

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roșu 

(Branta ruficollis) 
€/ha/an 

Nr.8,  AUGUST 2016  



 

Măsura 10 – Agro-mediu şi climă – (cf. art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013), are ca scop încurajarea fermier-

ilor (utilizatorilor de terenuri agricole) să adopte, pe baze voluntare, practici agricole care să asigure menţinerea valorii de 

mediu a zonelor rurale, menţinerea unor habitate specifice terenurilor agricole importante pentru speciile sălbatice priori-

tare, precum și utilizarea durabilă a resurselor naturale şi păstrarea peisajelor tradiţionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsura 11 – Agricultură ecologică (cf. art. 29 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) – PNDR 2014-2020 

 

 
 

Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (cf. 

art 31, 32 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013)  

Măsura 11 – agricultură ecologică – pachete 
Valoarea plății 

Submăsura 11.1 
conversie 

Submăsura 

11.2 -certificat 
Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante 

de nutreț) 
293 €/ha/an 218 €/ha/an 

Pachetul 2 – legume 500 €/ha/an 431 €/ha/an 

Pachetul 3 – livezi 620 €/ha/an 442 €/ha/an 

Pachetul 4 – vii 530 €/ha/an 479 €/ha/an 

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice 365 €/ha/an 350 €/ha/an 

Pachetul 6 – pajiști permanente - - 

sub-pachetul 6.1 (zone neeligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și 

P6) 
124 €/ha/an 111 €/ha/an 

sub-pachetul 6.2 (zone eligibile M.10 P1, P2, P3.1, P3.2 și P6, 

dar parcele fără angajament M.10) 
87 €/ha/an 78 €/ha/an 
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Sub-măsura 10.1 – agro-mediu și climă 
Valoarea 

plății 

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) 93 €/ha/an 

Pachetul 2 – practici agricole tradiţionale (aplicat numai în combinaţie cu Pachetul 1) - 

varianta 2.1 – lucrări manuale 100 €/ha/an 

varianta 2.2 – lucrări cu utilaje uşoare 21 €/ha/an 

Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări - 

sub-pachetul 3.1 – Crex crex - 

varianta 3.1.1 – lucrări manuale 261 €/ha/an 

varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje uşoare 182 €/ha/an 

sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus - 

varianta 3.2.1 – lucrări manuale 159 €/ha/an 

varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje uşoare 80 €/ha/an 

Pachetul 4 – culturi verzi 128 €/ha/an 

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 125 €/ha/an 

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea sp.) - 

varianta 6.1 – lucrări manuale 361 €/ha/an 

varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare 282 €/ha/an 

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu  (Branta 

ruficollis) 
250 

€/ha/an 
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Calculul sumei de plată şi a sancţiunilor de reducere si excludere se efectuează ţinând cont de degresivitatea 

sprijinului financiar la nivel de măsură şi categorie de zonă defavorizată, conform Fişei tehnice a măsurii 13 din 

Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 -2020 (PNDR), dupa cum urmeaza: 

În cazul fermelor cu suprafeţe agricole mai mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea degresivității), valoarea plăţii 

scade pentru acele suprafeţe agricole care depăşesc această valoare: 

 

  Valoarea creditului va fi in cuantum de pana la 90% din valoarea sumei cuvenite beneficiarilor pen-

tru Masurile compensatorii de dezvoltare rurala.  Plata sumelor cuvenite se va face la cursul leu/

euro comunicat de Banca Centrala Europeana la data de 31.12.2015 pentru anul de cerere 2016. 

In adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată pentru plată pentru 

schemele de plată care fac obiectul convenţiei, că s-a efectuat controlul administrativ asupra cererii 

beneficiarului referitor la eligibilitatea schemelor de plată care fac obiectul convenţiei şi că beneficiarul, la 

data emiterii Adeverintei, nu face obiectul excluderilor de la plată pentru aceste scheme de plată, îndeplinind 

condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

In conformitate cu obligaţiile izvorâte din Convenţie, APIA se obligă : 

 sa nu elibereze adeverinta pentru beneficiarii pentru care au fost stabilite sanctiuni multianuale in anii prece-

denti si nu au fost recuperate; 

 sa nu elibereze adeverinte pentru beneficiarii care au debite nerecuperate din anii precedenti. 

 sa nu accepte modificarea contului in care va face plata, fara acordul scris al bancii finantatoare.  

 să nu elibereze adeverinţe pentru beneficiarii care la momentul solicitării adeverinţei au primit plata în avans. 

 să nu elibereze adeverinţe pentru suprafeţele declarate teren necultivat în cererea de sprijin ; 

 să nu elibereze adeverințe pentru beneficiarii care au sancțiuni pentru nerespectare cerințe de bază și specifice 

pentru pachetele/variantele de pachet din măsurile de dezvoltare rurală 214, 10, si 11,. cum sunt definite în 

fișele măsurilor din PNDR 2007-2013 si PNDR 2014-2020. 

 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii si Dezvoltării Rurale nr. 839/2016 privind modifi-

carea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii 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 curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin 

Agenţie, în baza adeverinţelor eliberate de APIA, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării 

creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăşi 

ROBOR 6M + maxim 2, 5 %, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. 

 

 

 

 

 

Măsura 13 – zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrân-

geri specifice – sub-măsuri 
Valoarea plății 

sub-măsura 13.1 – plăți compensatorii în zona montană (ANC ZM) 86 €/ha/an 

Sub-măsura 13.2 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri natu-

rale semnificative (ANC SEMN) 
54 €/ha/an 

sub-măsura 13.3 – plăți compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri spe-

cifice (ANC SPEC) 
70 €/ha/an 

Suprafaţa 
(ha) 

Valoarea plăţii 
(Euro/ha) 

1-50 100% din valoarea plăţii pentru fiecare hectar 

50,01-100 75% din plată 

100,01-300 50% din plată 

Peste 300 35% din plată 
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Obligaţia de a respecta normele de eco-condiţionalitate (GAEC 6.2),  

 

Centrul judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj) informează fermierii cu 

privire la obligaţia de a respecta normele de ecocondiţionalitate (GAEC 6.2), conform cărora este interzisă 

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

 

Precizam că este interzisă arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum şi a 

vegetaţiei pajiştilor permanente, obiectivul acestei condiţii fiind menţinerea materiei organice în sol prin 

aplicarea  măsurilor de gestionare minimă a miriştilor şi resturilor vegetale, precum şi menţinerea unui nivel 

minim de întreţinere a solului prin protejarea pajiştilor permanente. 

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

vegetale rezultate după recoltarea culturilor (paie de cereale păioase, vreji de plante 

proteice sau de cartof, coceni de porumb, tulpini de floarea soarelui, rapiţă ş.a.), 

inclusiv miriştile sau iarba rămasă după cosirea pajiştilor temporare, precum şi 

vegetaţia pajiştilor permanente. 

Agricultorii care utilizează pajişti permanente nu trebuie să ardă vegetaţia, inclusiv 

iarba rămasă după cositul pajiştilor.  

Agricultorilor care nu respectă condiţia GAEC 6.2 li se vor aplica reduceri ale 

cuantumului total al schemelor de plăţi directe şi ale ajutoarelor naţionale tranzitorii, 

conform modului de aplicare a sancţiunilor pentru nerespectarea normelor de 

ecocondiţionalitate, indiferent de suprafaţa arsă. 

Precizăm că APIA a încheiat Protocolul de colaborare nr. 148/3655/77288 din 

06.06.2014, cu Garda Naţională de Mediu (GNM) şi cu Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU), privind acţiunile de monitorizare a modului de respectare de către fermieri a bunelor condiţii agricole şi de 

mediu referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor permanente.  

Se urmăreşte,  prin acţiuni comune, reducerea cazurilor de ardere a miriştilor şi a vegetaţiei, prin sancţionarea celor 

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

Ca urmare a numărului mare de incendieri din anii precedenţi, ca măsură de prevenire şi combatere a fenomenului, 

APIA a luat decizia ca nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate să fie încadrată la gravitate mare şi să-i 

fie atribuită sancţiunea maximă în acest sens, prevăzută de Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 privind finanţarea, 

gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 

165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, respectiv 

Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru 

refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului 

pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii. 

  

De la inceptul anului şi pănă în prezent, în judeţul Gorj, au avut loc 16 de incendii cu vegetaţie 

uscată, în localităţile Motru, Tg-Jiu, Bumbeşti – Jiu, Turceni, Aninoasa, Vagiulesti, Bîlteni, Borăscu, 

Tînţăreni, Căpreni, Jupâneşti şi Bustuchin, totalizand o suprafaţă de 62,43 ha. 

  

Noutati legislative 

ORDONANTĂ privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine ani-

mală 

Miercuri, 24 august 2016, Guvernul a adoptat în şedinţă o ordonanţă privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

neutralizare a deșeurilor de origine animală. 

 Ordonanţa, elaborată de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, răspunde recomandării Comisiei Europeane de 

la începutul anului ca ”autoritățile române să identifice, cât mai repede posibil, un Plan de acțiune pentru un sistem 

adaptat condițiilor din România și viabil din punct de vedere financiar și al rentabilității”, astfel încât să se evite 

deschiderea acțiunii de infrigement împotriva ţării noastre, cu repercusiuni asupra producătorilor români care, în caz 

contrar, vor fi penalizați prin interzicerea accesului la piața europeană. 
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Actul normativ stabileşte cadrul legal de organizare şi 

desfăşurare a activităţii de neutralizare a subproduselor de 

origine animală, sub aspectele referitoare la sistemul de 

colectare, transport şi eliminare a acestora. 

 Ordonanţa reglementează situaţiile şi procedurile speci-

fice de neutralizare a deşeurilor de origine animală, pre-

cum şi autorităţile responsabile în fiecare din cazuri, după 

cum urmează: 

 În cazul epizootiilor, autorităţile competente pot dispune 

incinerarea şi/sau îngroparea la faţa locului a subpro-

duselor de origine animală, în vederea ţinerii sub control 

şi a limitării extinderii bolilor; 

 în cazul focarelor de epizootii, considerată situaţie de 

urgență, prefectul coordoneaza la nivelul judeţelor 

toate activităţile de ecarisare; 

 neutralizarea deșeurilor de origine animală este oper-

ată în unităţi autorizate şi aprobate sanitar-veterinar şi 

de mediu; 

 responsabilitatea bunei desfășurari a activității de 

neutralizare a cadavrelor provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale revine consiliului 

județean, acesta având obligația de a asigura, contrac-

tual si în condițiile legii, realizarea activității de neu-

tralizare cu o unitate de ecarisare autorizată; 

 crescătorii individuali de animale care își desfășoară 

activitatea în exploatații nonprofesionale au obligația 

să anunțe consiliul local în maximum 24 de ore asu-

pra morții animalelor deținute; 

 permiterea, în localitățile izolate, a îngropararii ca-

davrelor de animale în locuri special amenajate pe 

baza autorizării sanitare veterinare şi a autorităților 

privind protecția mediului, amenajarea acestor locuri 

revenind consiliilor locale. 

 Normele metodologice de aplicare a ordonanţei vor fi 

reglemetate printr-o hotărâre de Guvern, care va stabili: 

 organizarea activității de neutralizare a subproduselor 

de origine animală; 

 procedura asigurării din bugetul Ministerului Agri-

culturii si Dezvoltării Rurale a resurselor financiare 

necesare realizării activitătii de neutralizare a de-

seurilor animale de către Consiliile Județene și Con-

siliul General al Municipiul Bucuresti, prin trans-

feruri de la bugetul de stat către bugetele locale ale 

judetelor; 

 categoriile de subproduse de origine animală 

provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de 

animale pentru a caror neutralizare se acordă sprijin 

financiar, precum si cheltuielile eligibile, cuantumul 

sprijinului financiar si modul de acordare a acestuia; 

 autoritățile abilitate sa verifice respectarea conditiilor 

de neutralizare din ordonanta de guvern; 

contravețiile și sancțiunile. 

http://www.madr.ro/comunicare/3307-comunicat-de-

presa.html 

HOTĂRÂRE Nr. 558 din 3 august 2016 privind sta-

bilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi 

frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev, a 

fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proas-

pete, a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe 

proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a 

modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare 

la nivelul administraţiei publice, în cadrul programu-

lui de încurajare a consumului de fructe proaspete în 

şcoli în anul şcolar 2016 - 2017 

 

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 611 din 10 august 

2016 

      

Conform HG 558/2016, in anul şcolar 2016 - 2017 

se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 0,37 

lei/elev, pentru maximum 88 de zile de şcolarizare, 

potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta ho-

tărâre. 

 Măsurile adiacente distribuţiei de mere în anul 

şcolar 2016 - 2017 sunt următoarele: 

a) organizarea de vizite la ferme pomicole sau 

legumicole, la staţiuni de cercetare pomicolă sau legumi-

colă, la zilele recoltei, expoziţii, târguri sau alte eveni-

mente şi/sau activităţi similare; 

b) organizarea de concursuri tematice legate de con-

sumul de fructe şi/sau legume, inclusiv degustarea de 

fructe şi/sau legume proaspete, cu acordarea de premii, 

precum şi organizarea de activităţi de grădinărit la nivelul 

şcolii; 

c) organizarea de zile tematice dedicate consumului 

de fructe şi legume sau de activităţi educative practice. 

    

În cadrul oricăreia din măsurile adiacente prevăzute 

la alin. (1) se pot organiza sesiuni de degustare de fructe 

şi/sau legume proaspete. 

Sumele necesare implementării măsurilor adiacente 

se suportă din bugetele judeţelor, respectiv din bugetele 

sectoarelor municipiului Bucureşti, din sume defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată şi nu vor putea depăşi 15% din 

fondurile alocate judeţelor şi municipiului Bucureşti pen-

tru acordarea gratuită a merelor, aşa cum sunt prevăzute 

în anexă. 

Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti opteaza şi vor pune în aplicare în 

mod obligatoriu cel puţin o măsură adiacentă distribuţiei 

de mere pe perioada cursurilor anului şcolar 2016 - 2017. 

Numai elevii prezenţi la cursuri vor beneficia de 

implementarea măsurilor adiacente. 

Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti sunt responsabile de implemen-

tarea măsurilor adiacente, precum şi de organizarea proce-

durilor de achiziţie publică, desemnarea câştigătorilor, 

încheierea contractelor cu furnizorii sau prestatorii, moni-

torizarea şi controlul implementării măsurilor adiacente 

prevăzute de HG nr.558 / 2016. 

În funcţie de specificul măsurilor adiacente pe care 

le vor implementa, consiliile judeţene şi consiliile locale 

ale sectoarelor municipiului Bucureşti vor beneficia de 

asistenţă din partea inspectoratelor şcolare judeţene, re-
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spectiv a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti, 

a direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv a Di-

recţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti şi din 

partea direcţiilor judeţene pentru agricultură, respectiv din 

partea Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucur-

eşti, după caz, conform prevederilor legale în vigoare. 

Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor 

municipiului Bucureşti au obligaţia informării Agenţiei de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu privire la 

măsurile adiacente implementate pentru care nu solicită 

rambursarea cheltuielilor efectuate. 

 

Recuperarea sumelor plătite pentru implemen-

tarea măsurilor adiacente este condiţionată de realiza-

rea distribuţiei merelor. 

 

În vederea acordării sprijinului financiar pentru im-

plementarea măsurilor adiacente potrivit prevederilor art. 

2 alin. (5), consiliile judeţene şi consiliile locale ale sec-

toarelor municipiului Bucureşti depun cereri de plată la 

centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pen-

tru Agricultură şi la centrul municipiului Bucureşti al 

Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la sfâr-

şitul fiecărui semestru al anului şcolar, conform structurii 

anului şcolar aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale 

şi Cercetării Ştiinţifice, până în ultima zi a celei de-a treia 

luni care urmează perioadei ce face obiectul respectivei 

cereri. 

(3) Cererea de plată include informaţii referitoare la: 

a) măsurile adiacente implementate potrivit 

prevederilor art. 2 alin. (5); 

b) unităţile de învăţământ unde au fost implementate 

măsurile adiacente; 

c) numărul de elevi beneficiari ai măsurilor adi-

acente din fiecare unitate de învăţământ în care acestea au 

fost implementate; 

d) suma solicitată în conformitate cu documentele 

justificative. 

Fondurile alocate pentru implementarea programu-

lui de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli 

în anul şcolar 2016 - 2017 sunt de 65.827 mii lei, 

reprezentând fondurile aferente acordării dreptului prevă-

zut la art. 1 şi realizării măsurilor adiacente prevăzute la 

art. 2 alin. (1), conform anexei. 

În privinţa măsurilor adiacente, APIA are atribuţiile 

prevăzute la art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programu-

lui de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 195/2010, cu modi-

ficările şi completările ulterioare, respectiv, atributii 

privind elaborarea ghidului solicitantului, a formularisticii 

de solicitare, inregistrare si centralizare a sprijinului fi-

nanciar, fiind responsabila cu procedurile de acordare a 

sprijinului financiar pentru furnizarea de fructe proaspete 

si pentru realizarea si distributia afiselor, cu procedurile 

de control in vederea aplicarii acestei masuri si cu apli-

carea sanctiunilor legislatiei in vigoare.  

 

Proiecte de acte normative 

 

Proiect de hotarare de guvern privind aprobarea sche-

mei „Ajutor de minimis pentru achiziţionarea de către 

producătorii agricoli de berbeci/țapi de reproducție 

din rase specializate” 

 

 

 Proiectulde hotarare prevede o schemă transparentă de 

ajutor de minimis, în conformitate cu Regulamentul (UE) 

nr.1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind 

aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în 

sectorul agricol, denumit în continuare Regulamentul de 

minimis în sectorul agricol. 

 

Beneficiarii, cuantumul ajutoarelor, criterii de eligi-

bilitate, bugetul şi durata schemei 

Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor 

din domeniul zootehnic care îşi desfăşoară activitatea în 

sectorul producţiei primare, în vederea ameliorării valorii 

genetice a şeptelului de animale, pentru achiziţionarea de 

berbeci/țapi de reproducție din rase specializate.  

 

Beneficiarii schemei: 

a) crescători de ovine/caprine, persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, consti-

tuite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de 

către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individu-

ale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi comple-

tările ulterioare; 

b) crescători de ovine/caprine, persoane fizice care deţin 

atestat de producător emis potrivit prevederilor Legii nr. 

145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a 

pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

c) crescători de ovine/caprine, persoane juridice, precum 

şi orice forme asociative cu personalitate juridică consti-

tuite conform legii. 

Pentru a fi eligibili schemei de ajutor de minimis 
privind achiziționarea de berbeci/țapi de reproducție, din 

rase specializate, beneficiarii, aşa cum sunt enumeraţi la 

art.4 alin. (2)trebuie să deţină: 

a) minimum 60 capete femele ovine, pe beneficiar, în 

vederea achiziționării de berbeci de reproducție din rasele 

specializate ; 

b) minimum 60 capete femele caprine, pe beneficiar, în 

vederea achiziționării de țapi de reproducție din rasele 

specializate . 

Rasele specializate eligibile pentru ajutorul de minimis 

Ovine: Țurcană, Țigaie, Karakul, Cap Negru de Teleor-

man, Suffolk, Ile de France, Rasa de carne Palas, Texel, 

Charollais, Cap Negru German, Hampshire, Me-

rinofleisch, Merinos de Palas, Lacaune, Friză, Awassi, 

Blanche du Massif Central, Vendeen, Berrichon du Cher, 

Chamoise și Rouge de l’Ouest. 

Caprine: Carpatină, Albă de Banat, Alpină Franceză, 

Saanen, Boer, Murciano-Granadină, Nubiană și Nobilă 

Germană. 

 Achiziţionarea de berbeci/țapi de reproducție din rase 

specializate se realizează respectând proporția de un ber-

bec/un țap din rase specializate la 30 de capete femele 

ovine/20 capete femele caprine deţinute de beneficiar. 
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 Numărul maxim de berbeci/țapi de reproducţie care poate 

fi achiziţionat de un beneficiar, trebuie să corespundă, 

aplicând proporţia prevăzută, unui număr de 700 capete 

female ovine/350 capete femele caprine. 

 

 Pentru obținerea ajutorului de minimis, beneficiarii tre-

buie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: 

a) să dețină un efectiv de femele ovine/caprine, așa cum 

sunt definite la alin.(1), identificate şi înregistrate în RNE, 

până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri; 

b) berbecii/țapii achiziționați sunt din rasele specializate 

cuprinse în lista întocmită de ANZ, prevăzută în anexa 

nr.1; 

c) să deţină registrul individual al exploataţiei, completat 

și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentu-

lui (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 

de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare 

a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare 

a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 

92/102/CEE şi 64/432/CEE. 

d) se obligă prin angajament scris să menţină în 

exploatație berbecii/țapii de reproducție din rase speciali-

zate, achiziționați, pe o perioadă de minimum 3 ani 

începând cu data la care sprijinul financiar a fost acordat, 

e) se obligă prin angajament scris să înscrie în Registrul 

Genealogic, produșii femeli obținuți din monta naturală 

cu berbecii/țapii de reproducție din rase specializate 

achiziționați în baza prezentei hotărâri, în cazul raselor 

pentru care se face reproducție în rasă pură, conform stan-

dardelor de rasă. 

 

 În cazul nerespectării conditiilor mentionate, beneficiarii 

schemei de minimis sunt obligaţi la restituirea contraval-

orii sprijinului financiar, la care se adaugă penalităţi şi 

dobânzi, de la data încasării acestuia, cu respectarea 

prevederilor legale. 

Cuantumul sprijinului financiar, reprezentând ajutor de 

minimis care se acordă beneficiarilor este de: 

a) maximum 2.500 lei/cap berbec din rasă specializată 

achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri; 

b) maximum 2.500 lei/cap țap din rasă specializată 

achiziționat potrivit prevederilor prezentei hotărâri. 

(3) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă 

unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi 

suma de 15.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, 

în cursul exerciţiului financiar actual şi în cele două exer-

ciţii financiare precedente. 

 

Solicitare ajutor minimis 

 

În vederea obținerii ajutorului de minimis, beneficiarii, 

înainte de depunerea cererii, se prezintă la direcţiile pen-

tru agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti 

pe a cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată 

sau exploataţia cu cel mai mare număr de animale și so-

licită întocmirea situației privind sumele primite anterior 

de aceștia în baza hotărârilor de Guvern prevăzute la 

art.11 alin.(3), pentru calcularea sumelor rămase și 

potențial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de 

minimis. 

(3) Pentru obţinerea ajutorului de minimis, beneficiarii 

eligibili pentru o sumă minimă rămasă de 2.500 lei, în-

tocmesc cereri, şi le depun de la data publicării prezentei 

hotărâri până în 15 septembrie 2016, la direcţiile pentru 

agricultură judeţene sau a municipiului Bucureşti pe a 

cărui rază teritorială se află exploataţia înregistrată sau 

exploataţia cu cel mai mare număr de animale, însoţite de 

următoarele documente: 

a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică, sau 

după caz, împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/

CI al/a reprezentantului legal; 

b) copie a atestatului de producător, emis potrivit 

prevederilor Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor 

măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul 

agricol, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul 

persoanelor fizice; 

c) copie a certificatului de înregistrare la Registrul 

Comerţului, în cazul persoanelor juridice și în cazul bene-

ficiarilor prevăzuți la art. 4, lit. a), precum si copie a BI/

CI a împuternicitului persoană fizică; 

d) declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.2, 

partea B; 

e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; 

f) document care atestă numărul de femele ovine/caprine 

înscrise în RNE, la data depunerii cererii, eliberat în 

funcție de operatorul Sistemului național de identificare și 

înregistrare a animalelor – SNIIA; 

g) angajamentul prevăzut la art.5 alin.(4), prin care se 

obligă să menţină animalele achiziţionate potrivit 

prezentei hotărâri minimum 3 ani, să înscrie în Registrul 

genealogic, secţiunea secundară produşii femeli obţinuţi 

din monta naturală cu berbecii/țapii de reproducţie din 

rase specializate achiziţionaţi, precum şi să introducă în-

treg efectivul de ovine/caprine în programul strategic de 

eradicare a scrapiei; 

h) copia facturii fiscale de achiziție/filei carnetului de 

comercializare a berbecilor/țapilor de reproducție din rase 

specializate; 

i) copii ale certificatelor de origine a berbecilor/țapilor de 

reproducție din rase specializate, vizate de Oficiul jude-

ţean de zootehnie, care se depun până la data de 30 sep-

tembrie 2016. 

 Direcţiile pentru agricultură judeţene sau a municipiului 

Bucureşti 

  inregistrează cererile, le verifică împreună cu docu-

mentele anexate şi întocmesc Registrul județean de evi-

denţă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de 

schema de ajutor de minimis, 

  calculează, determină și aprobă sumele aferente 

reprezentând sprijinul financiar, pentru fiecare benefi-

ciar in parte și se asigură că sumele totale care se 

acordă solicitantului se încadrează în plafonul maxim, 

 întocmesc situaţia centralizatoare, conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 4 pe care o transmit Direcţiei gen-

erale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Min-

isterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data 

de 5octombrie 2016. 
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Noutati legislative 

Prin OMADR 234/2016 au fost aduse o serie de modificari si completari  

Ordinului MADR 619/2015, cu impact asupra conditiilor de eligibilitate 

pentru accesarea schemelor de plati in perioada 2016-2020. Modificarile 

respective au fost sintetizate in Buletinul Informativ al APIA Gorj nr.2  

din februarie 2016, accesibil pe www.apiagorj.ro  

 

OMADR Nr. 315/2016 privind modificarea OMADR nr. 619/2015, 

precum si pentru modificarea anexelor 1 si 2 la 249/24.02.2016: 

Modificari/completari aduse la OMADR 619/2015, cu ultimele 

modificari si completari, inclusiv cele ale OMADR 234/2016: 

1. abroga alin.1 al art.78 , eliminandu-se astfel obligativitatea depunerii 

adeverintei de la medicul veterinar de catre solicitantii sprijinului 

cuplat in zootehnie; 

2. la art. 78 alin 3, este avansat termenul de 1 septembrie pentru 

depunerea la APIA a adeverintei eliberata de asociatia/agentia 

acreditata pentru infiintarea si mentinerea registrului genealogic al 

rasei, in cazul fermierilor care  solicita  sprijin cuplat pentru ovine, 

respectiv pentru caprine. 

Modificari/completari aduse OMADR 249/2016: sunt precizate rubrici 

din cererea de plata care nu se mai completeaza (Anexa 1—Cerere de 

plata 2016 Cap.IV, poz. 57A si 57B) sau care se abroga (Anexa 2—

Instructiuni de completare, partea V,  sectiunea Documente anexate 

cererii, paragraf “Sector zootehnic” si primul paragraf dupa ct.7.24, 

subsectiunea “documente specifice”) :   

 

OMADR 331/2016 privind modificarea anexei nr 2 la OMADR 249 / 

24.02.2016  privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată 

pentru anul 2016. 

In tabelele  1, 6, 7 si 8 sunt efectuate modificari in sensul introducerii si 

codului de cultură 9748, folosit pentru cultura de lucernă înfiinţată în 

anul de cerere 2016. 

 

HG nr.160/2016 pentru distribuirea sumei stabilite în anexa la 

Regulamentul delegat (UE) 2015/1.853 al Comisiei din 15 octombrie 

2015 de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter temporar 

fermierilor din sectorul creşterii animalelor—M. Of. Nr. 199 din 17 

martie 2016— act normativ prezentat la paginile 4-5 

 

ORDIN nr 195/ 431/15/2016 privind modificarea anexei la Ordinul 

MADR, al MMAP şi al preşedintelui ANSVSA nr. 352/636/54/2015 pen-

tru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor 

şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România 

 

Este modificata ultima parte a anexei - domeniul "Bunăstarea animalelor" 

  

Termene /actiuni martie  - aprilie 2016 

Incepand cu 01.03.2016 - depunerea/modificarea cererii unice  de plata, la Cen-

trul judetean/Centrele  locale APIA; 

-  incepand cu 01.03.2016 - vizarea carnetelor de rentier agricol; 

-  22 martie - 08 aprilie depunerea cererilor de sprijin exceptional pentru secto-

rul lapte, produse lactate, a   carnii de porc si de reproductie; 

- incepand cu 8 aprilie - autorizarea la plata finala a cererlor pe suprafata, Cam-

pania 2015.  

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.58A,  

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, 

0735/187831, hurezani.gorj@apia.org.ro 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Sef Serv. Masuri Specifice:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati                  Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Sef Serv. Economic, Recuperare debite:  

Ramona POPEANGA 

Consilier juridic:                                           Irina MARINCA 

Manager public:            Simona DOBRA 

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -                   Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                       Florin MURU 

Sef Centru Local Motru -          Cristian BULMOAGA 

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; 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adj. 

Campania 216, ultima din Programul National Apicol 2014-2016  

 

Scopul Programului Naţional Apicol pentru perioada 2014-

2016 este sprijinirea apicultorilor pentru achiziţionarea de 

medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de 

stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de 

albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma 

deplasării acestora în pastoral, precum şi pentru decontarea 

analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.  

 Acțiunile cuprinse în Program pentru care se acordă aju-

tor financiar în anul 2016  

 1. Combaterea varoozei și a nosemozei – Achiziționarea de medicamente și 

funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi antivarooa, folosite atât în 

apicultura convenţională, cât şi în apicultura ecologică;  

2. Refacerea efectivului de familii de albine – Achiziționarea de mătci, roiuri pe 

faguri și / sau familii de albine identificate folosite atât pentru apicultura conven-

ţională sau ecologică;  

3. Raţionalizarea stupăritului pastoral – Achiziționarea de stupi în vederea 

reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral.  

4. Asistenţă pentru laboratoarele de analiză a caracteristicilor fizico-chimice 

ale mierii –decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii.  

Termenul limită de depunere a cererii de solicitare a sprijinului financiar 

acordat prin PNA împreună cu documentele care o însoțesc, la C.J. APIA Gorj, a 

fost data de  01.08.2016. 

Au depus cereri de plată două forme asociative şi anume : 

- Asociaţia Crescătorilor de Albine pentru un număr de 127 apicultori in 

suma de 181.900,17 lei; 

- Asociaţia Apicultorilor Ecologişti  pentru un număr de 6 apicultori, in 

sumă de 34.545,35 lei. 

 

Controlul la fața locului la nivelul beneficiarilor sprijinului financiar, din 

cadrul fiecărei forme asociative, respectiv apicultorii, se va efectua în procent de 

5% din numărul total al acestora. 

In intervalul 17 – 31 august 2016 se desfăsoară controlul  la faţa locului pen-

tru cele două forme asociative, cât şi pentru apicultorii din eşantionul de control, 

urmând ca rezultatele să fie consemnate în rapoartele de control. 

În cazul în care în urma controlului efectuat, se identifică neconcordanţe între 

informaţiile furnizate în cererea de plată, documentele justificative şi situaţia de la 

faţa locului, beneficiarilor li se aplică o reducere a ajutorului cuvenit cu 20%.  

Atât reprezentanţii formelor asociative, cât şi apicultorii selectaţi care au 

depus cerere unică de solicitare a sprijinului trebuie să fie prezenţi la data comu-

nicată pentru efectuarea controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezen-

tant.   Refuzul controlului la faţa locului  atrage excluderea de la plată. 

  

Termene  si actiuni  august-septembrie 2016 

31 august—termen limina vizare carnete rentier agricol pentru  anul 

2015; 

31 august—finalizare autorizare plati in sector zootehnic, Campania 

2015; 

31 august—finalizare control  fermieri, diversificare, - schema bene-

fica clima si mediu—Campania 2015; 

01 septembrie —finalizare control Programul National Apicol, Cam-

pania 2016. 

 

 

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

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