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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură —Centrul Județean Gorj

Buletin Informativ
Activitățile APIA—Centrul judetean GORJ în iunie-iulie 2020
 Stadiul depunerii Cererilor Unice de Plată -C.2020, la data de 30.06.2020 - pg.2



10 iulie, termen limită depunere cu penalități pentru:


cererea unică de plată,



schemele de ajutor de stat aferente Măsurii 8 si Măsurii 15 din cadrul PNDR 2014 2020 — pg.2
Depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în
agricultura aferenta trimestrului II, 2020- pg.2


Depunerea cererii de plata pentru solicitarea ajutorului de stat
in sectorul cresterii animalelor aferenta trimestrului II, 2020—pg.2




Stadiul plăților aferente Campania 2019 —pg.3



Eliberare adeverințe aferente Campaniei 2020—pg.3

Până la 01 august 2020 se primesc cererile de plată în cadrul
Programului Național Apicol 2020 - 2022 —pg. 3








Controlul administrativ preliminar, esantionarea si efectuarea controlului pe teren al
fermierilor in Campania 2020—pg.4


Controlul administrativ preliminar în Campania 2020—pg.5



Esantionarea -pg.6



Controlul pe teren propriu-zis —pg.6



ECOCONDITIONALITATEA—pg.8

Proiecte de acte normative pg.10
Noutati legislative - pg.10
Actiuni si termene in perioada iunie—
iulie 2020 — pg.11

In conformitate cu prevederile OMADR nr. 132/2020 si
ale OMADR nr.1637/R/2020, pe perioada starii de alerta,
APIA isi desfasoara activitatea in contextul epidemiei de
coronavirus pe teritoriul Romaniei, prin utilizarea de
mijloace de telecomunicatii, evitand prezenta fizica a
fermierilor si / sau a personalului altor institutii.
Multumim pentru intelegere!
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Stadiul depunerii Cererilor unice de plată în cadrul
Campaniei 2020
Până în prezent, în cadrul Campaniei de primire a
Cererilor Unice de Plată în anul 2020, la nivelul
Centrului judetean Gorj al APIA, s-au depus un număr
total de 17746 cereri ( 99,43% din programat) pentru o
suprafaţă de 70856 ha hectare (107,74% din
programat).
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Structura
Serviciul
Autorizare Plati
Serviciul Masuri
Specifice
CL Hurezani
CL Motru
CL Novaci
CL Tg Jiu
CL Tg
Carbunesti
CL Turceni
TOTAL

Numar
cereri
primite

Suprafata
utilizata

Suprafata
eligibila

169

22467.26

22300.81

1382
1844
2234
2913
4064

4539.25
6232.9
9921.78
12779.58

4049.24
5867.19
8189.09
11609.58

3113
2027
17746

9406.35
5509.13
70856.25

8264.9
5254.96
65535.77

10 iulie 2020—termen limită depunere, cu penalități
Avand în vedere prelungirea termenelor pentru
depunerea cererii unice de plată şi notificarea
modificărilor acesteia, precum si prelungirea termenelor
sesiunilor de depunere a Cererilor de plată pentru
Schemele de ajutor de stat aferente Măsurii 8 si Măsurii
15 din cadrul PNDR 2014 - 2020, termenul final de
depunere a acestora, cu penalitati, este data de 10 iulie
2020, inclusiv.
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Reamintim că pentru a respecta prevederile privind
distanțarea socială și a preveni răspândirea pe teritoriul
României a epidemiei de Coronavirus, dar și pentru a
minimiza pe cât posibil efectele negative asupra
activităților din sectorul agricol, completarea Cererilor
unice de plată se realizează pe site-ul APIA
www.apia.org.ro, accesând link-ul aplicației IPA-Online
http://lpis.apia.org.ro, iar descrierea amănunțită a
utilizării aplicației se găsește în ghidul de utilizare al
acesteia care poate fi accesat la butonul Asistență.
Documentele care se atașează la dosarul Cererii unice de
plată sau la modificările aduse acesteia (copie
CI/BI/pașaport/certificatul
de
înregistrare
la
ONRC/certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont
bancar activ) se transmit prin mijloace electronice către
Centrele județene/locale APIA de care aparțin fermierii.
Totodată, precizăm că beneficiarii mai pot depune, în
acelasi termen, modificări la cererile de plată/sprijin,
cu aplicarea unei reduceri de 1% pentru fiecare zi
lucrătoare a sumelor la care beneficiarul ar fi avut
dreptul dacă, cererea de plată, respectiv formularul de
modificare a cererii de plată, ar fi fost depus până la
data de 15 iunie 2020 inclusiv.
Depunerea cererii de rambursare
pentru motorina utilizată în
agricultura aferenta trim.II, 2020
Până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, se depun Cererile
de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru
cantităţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 aprilie - 30 iunie 2020
(trim. II al anului 2020).

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al
Municipiului Bucureşti, de către administraPana la aceasta data, fermierii mai pot depune cerere
tor/reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, caz
pentru:
în care împuternicirea este emisă de către administrato1. schemele accesibile prin cererea unica de plata: plati rul /reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului
directe ( schema de plata pe suprafata, plata
de identitate al persoanei împuternicite.
redistributiva, plata pentru practici agricole si de mediu,
plata pentru tinerii fermieri, sprijin cuplat sector Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a
vegetal), ajutoare nationale tranzitorii in sector vegetal diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei resi zootehnic, masuri de dezoltare rurala—M10, M11, M13 duse (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina
utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricul1. Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima
împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, Subm- tură a carei valoare este 1,5258.
ăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite”
din cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel:

 sesiunea 1/2016 – anul I, II și III de angajament;
 sesiunea 2/2017 - anul I și II de angajament;
 sesiunea 3/2018 - anul I de angajament.
2. Schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu,
servicii climatice și conservarea pădurilor”, SubMăsura
15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din
cadrul PNDR 2014 – 2020, astfel:
 sesiunea 3/2020 anul I de angajament;
 sesiunea 1/2017 anul IV de angajament și sesiunea
2/2019 anul II de angajament.

Depunerea cererii de plata pentru solicitarea
ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor
aferenta trimestrului II, 2020
APIA – Centrul județean Gorj informează potențialii
beneficiari că, in conformitate cu prevederilor HG nr.
1179/ 2014, cu modificările și completările ulterioare, in
perioada 01– 28 iulie 2020, inclusiv, se depun cererile de
plata trimestriale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor aferente trimestrului II al anului 2020.
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Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de
determinare a calităţii genetice a raselor de animale,
completată de către prestatorii serviciilor se poate
depune lunar/trimestrial, conform opţiunii menţionate în
cererea iniţială, la centrele judeţene ale APIA, respectiv
al municipiului Bucureşti, în termen de 20 de zile
lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului
pentru care se solicită ajutorul de stat, însoţită de
următoarele documente aferente perioadei pentru care
s-au efectuat serviciile:
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Reamintim fermierilor că APIA continuă autorizarea la
plată, concomitent cu celelalte activități desfășurate la
nivelul instituției, respectiv realizarea controalelor administrative și începerea controlului pe teren pentru Campania 2020 în vederea atingerii obiectivelor privind acordarea plăților în avans.
Eliberare adeverințe aferente Campaniei 2020

a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările
efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Reamintim fermierilor ca, începând cu 15 mai 2020, APIA
programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de eliberează adeverințe fermierilor care intenţionează
să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor
ANZ;
curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au
b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele încheiat convenţii cu instituția.
acestora pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în
luna/trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, Mai mult, pentru a respecta în continuare regulile de
distanțare socială și pentru a proteja sănătatea
avizată de ANZ;
personalului propriu și a beneficiarilor, fermierii au
c) facturile lunare/trimestriale în care să fie posibilitatea de a solicita Agenției eliberarea
menţionate activităţile efectuate şi cuantumul acestora, adeverințelor
prin
mijloace
electronice
precum şi perioada facturată;
(telecomunicații). De asemenea, cu acordul fermierului,
d) documentele justificative de încasare de la APIA transmite direct, prin mijloace electronice,
beneficiarii
ajutorului
de
stat
a
sumelor instituțiilor bancare și non-bancare adeverințele
corespunzătoare, în funcţie de intensitatea ajutorului de eliberate.
stat pentru serviciul prestat aferent lunii/trimestrului ;
Până în prezent, la nivelul județului Gorj, s-a eliberat un
e) copia atestatului de producător, în cazul număr de 58 de adeverințe.
beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri
de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul deproducător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de
aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a
fost depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia,
cu obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător până la finele lunii în care a fost emis acesta
f) documentul care atestă schimbarea formei de
organizare a beneficiarului serviciilor prevăzute la art.7
alin (1) lit. a) și b), după caz.
g) dovada cont bancar activ.
Stadiul plăților aferente Campania 2019

Până la 01 august 2020se primesc cererile de plată
în cadrul Programului Național Apicol 2020-2022

Hotărârea Guvernului nr. 339 din 30 aprilie 2020
privind Programul Naţional Apicol pentru perioada 2020În perioada 16 octombrie 2019 - 30 iunie 2020, APIA a
2022, a normelor de aplicare, a valorii sprijinului
autorizat la plată suma de 2,89 miliarde euro, astfel:
financiar, precum și pentru stabilirea unor măsuri de
1,89 miliarde euro plăți directe din Fondul European aplicare a acesteia, a fost publicată în Monitorul Oficial,
de Garantare Agricolă (FEGA);
Partea I nr. 362 din 06 mai 2020.
598,06 milioane euro măsuri implementate de APIA
Scop PNA 2020-2022 - îmbunătățirea producției și
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare comercializării produselor apicole prin acordarea
Rurală prin PNDR 2014 – 2020 și cofinanțare de la
apicultorilor de sprijin financiar
bugetul național;
Valoarea sprijinului financiar alocat pentru Programul
241,68 milioane euro ajutoare naționale tranzitorii
Naţional
Apicol pentru perioada 2020 - 2022 este de
finanțate din bugetul național;
150.628
mii lei, din care suma de 75.314 mii lei
161,33 milioane euro Măsuri de piață, comerţ exterior, promovare produse agricole și ajutoare de reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele
apicole naţionale, potrivit prevederilor Deciziei Comisiei
stat.
Până la această dată au fost autorizați la plată un Europene nr. 974 din 12 iunie 2019 de aprobare a
număr de 843.349 fermieri, reprezentând un procent programelor naţionale de îmbunătăţire a producţiei şi
comercializării produselor apicole prezentate de statele
de 99,87% din fermierii eligibili la plată.
membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al
La nivelul județului Gorj:
Parlamentului European şi al Consiliului, şi distribuită
număr de fermieri autorizați la plată de 17.837;
astfel:
rata de autorizare la plată = 99,91%,
suma totală autorizată la plată > 23 milioane euro.
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b) pentru anul 2021: 50.232 mii lei;

E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei
mai bune valorificări a produselor pe piaţă;

c) pentru anul 2022: 50.186 mii lei.

Acțiunile cuprinse în program

intenţie împreună cu alte
informaţii detaliate privind
accesarea
Programului
Naţional Apicol se regăsesc
postate pe site-ul APIA
www.apia.org.ro.

B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice
stupilor, în special a varoozei- Achiziţionarea de
medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei

a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei;

A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile
de apicultori
Solicitanții forme asociative apicole legal constituite
care solicită sprijin pentru măsurile A1-A5, precum și A.1.- consultanță în apicultură;
apicultorii care solicită sprijin pentru măsura C.4 au A.2.- promovarea apiculturii şi a produselor apicole;
transmis, prin intermediul mijloacelor electronice, la A.3.- organizarea de cursuri de perfecționare în
Centrele judeţene APIA şi al Centrului Municipiului Buapicultură;
cureşti, Cererile de intenție însoțite de documentele A.4.- achiziția de către formele asociative de
justificative până la data de
echipament pentru procesarea cerii;
A.5.- achiziția de către formele asociative de
26 mai 2020.
echipament pentru ambalarea mierii;
Formularul
cererii
de

C.

Raţionalizarea
pastoral:

transhumanţei

/

stupăritului

C.1. Achiziţionarea de cutii în vederea înlocuirii
Numai solicitanţii care au depus cererea de intenție
cutiilor uzate în urma deplasării în pastoral.
pentru măsurile menţionate mai sus au dreptul să depună cererea de plată prin care se va solicită sprijin C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole : colector popentru acelaşi produs/produse din cererea de intenţie. len, colector propolis, uscător polen, încălzitor miere,
topitor de ceară, maturator;
Cererile de plată pentru toate măsurile prevăzute în C.3. Achiziţionarea de unelte apicole si echipamente
actul normativ se vor depune până la termenul limită de de protecţie- combinezon apicol, mănuși de protecție,
1 august 2020.
afumător, daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit,
cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere;
C.4. Achiziţionarea de mijloace de transport apicol
Beneficiarii Programului
fără autopropulsie -remorci şi mijloace de încărcare–
a) apicultori, persoane fizice şi juridice, persoane fizice descărcare a stupilor în pastoral- remorcă apicolă,
autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi macara
pentru
încărcare-descărcare
stupi,
familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a motostivuitor pentru încărcare - descărcare stupi;
Guvernului
nr.
44/2008
privind
desfăşurarea D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului
activităţilor economice de către persoanele fizice apicol din Uniune- Achiziţionarea de mătci şi/sau
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familii de albine ;
familiale, aprobată cu modificări şi completări prin E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în vederea unei
Legea nr. 182/2016;
mai bune valorificări a produselor pe piaţă b) asociaţii, federaţii, cooperative agricole, uniuni, Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri care să
constituite din apicultori conform legislației în vigoare, ateste calitatea mierii.
denumite în continuare forme asociative apicole legal Noutati importante:
constituite, numai pentru acţiunea de asistenţă tehnică  apicultorii care dețin peste 75 familii de albine și
care solicită sprijin pentru oricare dintre măsurile
pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori.
B, C, și D ale Programului trebuie să efectueze cel
Solicitanţii Programului:
puțin un set de bază de analize fizico-chimice ale
mierii;
1. Formele asociative apicole legal constituite, pentru
 exploatațiile apicole să fie înregistrate la direcţia
acţiunea:
sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor
A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
de apicultori.
 analizele fizico-chimice ale mierii trebuie să fie
2. Apicultorii, persoane fizice şi juridice, persoane
efectuate la un laborator autorizat sanitarfizice
autorizate,
întreprinderi
individuale
şi
veterinar.
întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, pentru
Controlul administrativ preliminar, esantionacţiunile:
area si efectuarea controlului pe teren al fermierilor
B. Combaterea agresorilor şi a bolilor specifice stupilor,
in Campania 2020
în special a varoozei;
C. Raţionalizarea transhumanţei;

 Conform calendarului de activitati aprobat prin
D. Măsuri de asistenţă pentru repopularea şeptelului OMADR nr. 66/2020, modificat de OMADR 131/2020
apicol din Uniune.
privind privind stabilirea modalitatilor de coordonare a
implementarii schemelor de plati directe si a
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ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplica in
agricultura, la nivelul MADR si al APIA, in intervalul 0131iulie 2020, APIA efectuează controlul administrativ,
inclusiv controlul preliminar al cererilor unice de plata,
esantionarea pentru control la fața locului, transmiterea
esantioanelor, iar in perioada 03 august—01 octombrie
2020, se va desfăşura controlul la faţa locului în vederea
verificării suprafeţelor agricole declarate de fermieri
în cererile unice de plată pentru campania 2020, a
cerintelor si conditiilor ce trebuie respectate de fermieri
pe ecoconditionalitate, precum si a acelora care au accesat scheme de plati in sector animalier.

fi transmisă la APIA prin
telecomunicații existente.
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toate

mijloacele

de

Dacă femierul notificat face modificări asupra cererii
unice de plată doar pentru o parte din parcelele din notificare, va completa și va semna formularele de modificare M1, M2, M3, după caz.
Pentru restul parcelelor, asupra cărora nu face modificări, va completa și va semna Declaraţia privind
menținerea suprafețelor/culturilor în control preliminar.
Acestea vor fi transmise la APIA prin toate mijloacele de
telecomunicații existente .

Dacă fermierul notificat face modificări asupra cererii
unice de plată pentru toate parcelele din notificare, va
completa și va semna formularele de modificare M1, M2,
Conform art. 11 alin. (22), (23), (24) din Ordinului MADR M3, după caz. Acestea vor fi transmise la APIA prin toate
nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, mijloacele de telecomunicații existente .
pentru a veni în sprijinul fermierilor şi pentru creşterea
calităţii cererilor de plată, conform art. 1 pct. 2 din Fermierii care îşi menţin declaraţiile iniţiale din cereRegulamentul (UE) nr. 2.333/2015, cererile unice de rea unică de plată 2020 şi nu completează formulare
plată sunt supuse unor verificări preliminare încrucişate, de modificare vor trimite în format electronic / vor
aşa cum sunt menţionate la art. 29 alin. (1) primul prezenta la centrul judeţean/local APIA Declarația privind menținerea suprafețelor/culturilor în control preparagraf lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
liminar (conform anexei) în care vor bifa optiunea A.
Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate se
notifică fermierului de către APIA în termen de 26 de Dacă în control preliminar au facut modificări doar
zile calendaristice de la data-limită de depunere a pentru unele parcele, pe declarație vor bifa opțiunea B
și vor trece în tabel parcelele pentru care nu fac modicererii unice de plată.
ficări.
În termen de 9 zile calendaristice de la data finală pentru notificarea către fermier a rezultatelor verificărilor Dacă fermierul nu prezintă documentele/nu se prezintă
preliminare menţionate, fermierul notificat de APIA la APIA, ca urmare a notificării, după expirarea termenupoate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA- lui limită de 22 iulie 2020 inclusiv, se consideră că nu
face modificări. Neprezentarea documentelor se va conOnline, fără penalităţi.
semna de către funcționarul APIA pe exemplarul de notiAvând în vedere că pentru campania 2020, data limită ficare aflat la dosarul fermierului.
de depunere a cererilor unice de plată este 15 iunie
ATENŢIE!
2020, controlul administrativ preliminar succede datei
de 15 iunie 2020. Rezultatele verificărilor preliminare Prin completarea formularelor M1, M2 şi M3 în urma
încrucişate se notifică fermierilor de către APIA până la notificării nu trebuie să crească suprafaţa totală
13 iulie 2020 (inclusiv), conform prevederilor art. 11 alin. declarată. Modificarea cererii unice de plată în aplicaţia IPA-Online, în urma notificării, prin completarea
(23) din Ordinul MADR nr. 619/2015, cu modificările şi
formularelor de modificare M1, M2, M3, este fără pecompletările ulterioare.
nalităţi.
Funcționarii APIA vor transmite fermierilor, prin toate Anexele 17_a și Anexele 17_b generate până la termijloacele de telecomunicații existente, Notificarea menul limită de depunere a cererilor unice de plată se
însoțită de Declaraţia privind menținerea suprafețelor/ rezolvă până la data limită a controlului preliminar.
culturilor în control preliminar, anexată prezentei proceFermierii notificaţi, pentru care s-au generat Anexe 17_b
duri.
la depunerea cererilor unice de plată și pentru care NU s
În perioada 14 iulie 2020 – 22 iulie 2020 (inclusiv), fer- -au confirmat observaţiile cu privire la blocul fizic, în
mierii notificaţi pot modifica cererea unică de plată în urma verificărilor efectuate de APIA, au următoarele
aplicaţia IPA-Online, fără penalităţi.
posibilități:
1. pot să-și modifice cererile conform rezultatelor acesModificarea cererii unice de plată în aplicaţia IPA-Online,
tor verificări și să corecteze limitele parcelei sau să
în urma notificării, se face prin completarea formularelor
schimbe categoria de folosință, situaţie în care comde modificare M1, M2, M3, după caz, care se găsesc pe
pletează formularele de modificare M1, M2, M3, după
site-ul APIA. Acestea trebuie să aibă o dată aferentă pecaz, în perioada 14 iulie - 22 iulie 2020, inclusiv,
rioadei 14 iulie 2020 - 22 iulie 2020, inclusiv, când ferfără penalități. Nu se vor completa formulare S1 în
mierii notificaţi pot modifica cererea unică de plată fără
această situație;
penalităţi.
2. dacă își mențin declarația și nu fac modificări conDacă fermierul notificat nu face modificări asupra cererii
form rezultatelor acestor verificări, vor completa
unice de plată pentru niciuna din parcelele din notificare,
Declarația
privind
menținerea
suprafețelor/
va completa și va semna Declaraţia privind menținerea
culturilor în control preliminar și Anexele 17_b intră
suprafețelor/culturilor în control preliminar. Aceasta va

Controlul administrativ preliminar în Campania 2020
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pe fluxul normal de gestionare cu aplicarea
prevederilor legislative în vigoare;
3. dacă nu prezintă documentele/nu se prezintă la
APIA, ca urmare a notificării, după expirarea termenului limită de 22 iulie 2020 inclusiv, Anexele
17_b intră pe fluxul normal de gestionare cu
aplicarea prevederilor legislative în vigoare;
4. Anexele 17_b care se generează ca urmare a modificărilor aduse cererii unice de plată în urma notificării, intră pe fluxul normal de gestionare cu
aplicarea prevederilor legislative în vigoare;
Pentru cazurile b), c) și d) după expirarea termenului
limită de 22 iulie 2020, inclusiv, Anexele 17_b intră pe
fluxul normal de gestionare, conform procedurii de lucru
în vigoare și se aplică următoarele prevederi legislative:
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Selectia esantionului de control in ceea ce priveste
controlul la fata locului va fi efectuata pe baza unei
metode de esantionare in cascada, in vederea
mentinerii numarului de beneficiari ce vor fi verificati
la fata locului la un nivel rezonabil. Avand in vedere
numarul mare de scheme din cererea unica de plata si
faptul ca un fermier poate solicita una sau mai multe
scheme de plata coroborat de asemenea cu faptul ca
rata de control trebuie atinsa la nivelul fiecarei
scheme de plata, un fermier poate fi selectat in
esantion cu unul sau mai multe scopuri de control.
Rezultatele verificarilor preliminare incrucisate se
notifica fermierului de catre APIA in termen maxim de 26
de zile calendaristice de la data-limita de depunere a
cererii unice de plata.

Nu este permisă retragerea parcelelor care fac obiecIn termen de maximum 35 de zile calendaristice
tul verificărilor privind Anexa 17 având în vedere dupa data-limita a depunerii cererii unice de plata, ferprevederile art. 3 alin. (2) din Reg. CE 809/2014, re- mierul notificat de APIA poate modifica cererea unica de
spectiv:
plata in aplicatia IPA online, fara penalitati. In conformi„Dacă autoritatea competentă a informat deja benefi- tate cu procedurile de administrare a cererilor, rezolciarul cu privire la eventualele cazuri de neconformitate varea supradeclararilor blocurilor fizice si suprapunerilor
din documentele menţionate la alineatul (1), dacă auto- de parcele agricole se realizeaza la sediul centrelor APIA
ritatea competentă a avertizat beneficiarul cu privire la sau in alte locatii stabilite si comunicate prin solicitarile
intenţia sa de a efectua un control la faţa locului sau de clarificare transmise fermierilor (primarii/alte locatii)
dacă, în cadrul unui control la faţa locului, se constată din unitatile administrativ teritoriale pe raza carora se
orice neconformitate, nu sunt autorizate retragerile în afla blocul fizic cu supradeclarari sau cu parcele agricole
ceea ce priveşte acele părţi din respectivele documente suprapuse.
Conform solicitarii de clarificare, fermierii trebuie sa
care sunt implicate în neconformitate”.
se prezinte la centrele APIA la intalnirea de clarificare
Astfel, prin completarea Anexei 17, fermierul este în- cu documentele doveditoare ale utilizarii terenului penştiinţat despre intenţia APIA de a desfăşura un control tru clarificarea si rezolvarea supradeclararii
pe teren pentru parcela/parcelele care fac obiectul
Controlul pe teren propriu-zis
acestei anexe.
Esantionarea
Stabilirea numarului fermierilor selectati in
esantioanele de control in Campania 2020 se va face
conform prevederilor art. 30-33 din Regulamentul de
punere in aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17
iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului
European si al Consiliului in ceea ce priveste sistemul
integrat de administrare si control, masurile de
dezvoltare rurala si ecoconditionalitatea, in sensul
respectarii ratei minime de 5% pentru fiecare schema
in parte, cu exceptia beneficiarilor care sunt scutiti de
obligatiile de ecologizare, din care se va extrage un
esantion de minim 3%.
„Stabilirea esantionului de control se realizeaza
conform art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014,
cu modificarile si completarile ulterioare. Acesta
stabileste metodologia pentru selectia esantionului de
control pentru schemele de sprijin pe suprafata, plata
pentru ecologizare, masurile de dezvoltare rurala si
schemele de ajutoare pentru animale. Inaintea
procesului de extragere a esantionului de control
pentru un an de cerere se realizeaza prelucrarea
informatiilor statistice aferente dosarelor care au
solicitari de sprijin pentru schemele derulate in
campania anului precedent si stabilirea ratelor de
control rezultate in urma prelucrarii datelor statistice.

În principiu, controalele la faţa locului vor acoperi
toate parcelele agricole pentru care a fost depusă o
cerere, pentru stabilirea conformității cu criteriile de
eligibilitate, angajamente și alte obligații
Este important să se localizeze toate parcelele
declarate, inclusiv cele pentru care nu se solicită niciun
ajutor, pentru a verifica cerințele de ecocondiţionalitate.
În vederea verificării beneficiarilor care sunt excluși
de la cerințele de ecologizare, controlul trebuie sa determine toate suprafețele utilizate de fermier pentru a
verifica dacă acesta respectă cerințele privind practicile
agricole benefice pentru climă și mediu.
În cazul verificării măsurilor de dezvoltare rurală pe
suprafaţă, controalele trebuie să acopere toate parcelele
angajate, precum și toate criteriile de eligibilitate, angajamentele și obligațiile beneficiarului, atât la nivel de
parcelă cât și la nivel de exploatație.
Verificarea pe teren se realizează pe toate parcelele
care fac obiectul controlului pe teren, în funcție de
scopul de control:
Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS) - se
măsoară/verifică toate parcelele solicitate la plata de
către fermier, se constată cultura pe aceste parcele şi se
înregistrează neconformităţile privind normele de ecocondiţionalitate identificate pe teren;
Plata redistributivă (RED)- se măsoară/verifică toate
parcelele solicitate la plată de către fermier, se constată
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cultura existentă pe aceste parcele şi se înregistrează
neconformităţile privind normele de eco-condiţionalitate
identificate pe teren;
Plata pentru practici agricole benefice pentru climă
şi mediu (G):
Diversificarea culturilor- se măsoară/verifică şi se
calculează condiţia de diversificare prin măsurarea
tuturor parcelelor cu TA, şi a culturilor pe genuri dintr-o
parcelă şi calcularea ponderii acestora; se înregistrează
neconformităţile privind normele de eco-condiţionalitate
identificate pe teren;
Menţinerea pajiștilor permanente existente- se
măsoară/verifică toate parcelele solicitate la plata de
către fermier, se constată cultura pe aceste parcele şi se
înregistrează neconformităţile privind normele de ecocondiţionalitate identificate pe teren;
Prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă – se identifică elementele ZIE declarate
de fermier sau identificate în timpul controlului pe
teren,, se măsoară şi se calculează îndeplinirea condiţiei
de ZIE; se înregistrează neconformităţile privind normele
de eco-condiţionalitate identificate pe teren;
Plata pentru tinerii fermieri (TF) - se
măsoară/verifică toate parcelele solicitate la plată de
către fermier, se constată cultura existentă pe aceste
parcele şi se înregistrează neconformităţile privind
normele de eco-condiţionalitate identificate pe teren; se
completează chestionarul din raportul de control.
Schema
de
sprijin
cuplat
(SC1,2,...18)–
Se
măsoară/verifică toate parcelele pentru care
fermierul a solicitat plată pentru sprijinul cuplat
selectat, se constată cultura existentă pe aceste
parcele,se măsoară cultura pentru care s-a solicitat
sprijinul cuplat, şi se înregistrează neconformităţile
privind normele de eco-condiţionalitate identificate
pe teren. În cazul în care fermierul a solicitat
sprijinul cuplat pe o cultură care face parte dintr-o
parcelă cu mai multe culturi, cultura pentru care se
solicită sprijinul cuplat va fi masurată şi confirmată,
în funcţie de toleranţa aplicată (trebuie să
îndeplinească cerinţa privind suprafaţa minimă
eligibilă a parcelei, conform art. 8 alin. (1) lit. c) din
OUG 3/2015)).
Schema simplificată pentru micii fermieri - se
măsoară/verifică toate parcelele solicitate la plată
de către fermier, se constată cultura existentă pe
aceste parcele şi se înregistrează neconformităţile
privind normele de eco-condiţionalitate identificate
pe teren;
Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale sau alte constrângeri
specifice se măsoară/verifică toate parcelele,
declarate de fermier în zonele care se confruntă cu
constrângeri naturale sau specifice, se constată
cultura pe aceste parcele şi se înregistrează
neconformităţile
privind
normele
de
ecocondiţionalitate identificate pe teren;
Măsura 10 - Agro-mediu şi climă- se măsoară/verifică
toate parcelele cu angajament şi se verifică:
· să menţină angajamentul pentru o perioada de
minimum 5 ani de la data semnării acestuia,
· să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate
cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la
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nivelul suprafeţelor agricole aflate sub angajamentangajamen,prin completarea caietului de agromediu,
· să respecte cerințele de bază relevante pachetelor
pentru care se aplică, stabilite pentru fiecare angajament prin fișele tehnice ale măsurilor, pe parcelele agricole angajate,
· să respecte cerințele specifice aferente angajamentului asumat.
Măsura 11 - Agricultura ecologică-se măsoară/verifică
toate parcelele cu angajament şi se verifică:
· să menţină angajamentul pentru o perioada de
minimum 5 ani de la data semnării acestuia,
· să ţină o evidenţă a activităţilor agricole corelate
cu implementarea cerinţelor de bază şi specifice la
nivelul suprafeţelor agricole aflate sub angajament, prin completarea caietului de agricultură
ecologică
· să respecte cerințele de bază relevante pachetelor
pentru care aplică stabilite pentru fiecare angajament prin fișele tehnice ale măsurilor, pe parcelele
agricole angajate,
· să respecte cerințele specifice aferente angajamentului asumat.
Esantionane extrase până în prezent:
Eșantionarea pentru Măsura 10 din PNDR—plăți
pentru Agromediu
În data de 30.06.2020, cu s-a realizat eșantionarea
pentru Măsura 10 Agromediu, controlul în teren urmand a
se finaliza până la 01.08.2020 și a verifica respectarea :
Cerințelor de baza pentru angajamentele de agro-mediu
si clima (M10)- stabilite prin fisele tehnice ale masurii,
pentru fiecare pachet de agromediu, conform PNDR 20142020

Cerințelor specifice pachetului de agromediu angajat,
definite in fisa tehnica a masurii PNDR 2014-2020, cu respectarea perioadelor de verificare.
Nr.
crt.

1

Beneficiari

Suprafata totală

1.510 25,215.83

Total selectati

CLASIC

Suprafa Numar
Nr.
ța
dosare
dosare
39

569.64

TELEDETECȚIE

Supra- Numar
fața dosare

17 441.26

Suprafața

22 128.38

Eșantionarea pentru ecocondiționalitate
S-a realizat, de asemenea, extragerea unui esantion
partial cu scop ecoconditionalitate pentru verificarea cerințelor SMR2, SMR3 si GAEC 7, in conformitate cu Ordinul nr. 352/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea in
cadrul schemelor și masurilor de sprijin pentru
fermieri in Romania, cu modificarile și completările ulterioare, in data de 09 iunie 2020, cu termen de realizare 30 iunie 2020. Esantionul a fost
extras din baza de date IACS si cuprinde un numar
de 42 fermieri (6 verificati prin control classic si
36 prin teledetectie), dintr-o populatie de 8688
beneficiari cu declarație de suprafață, care trebuie sa respecte conditiile de ecocondiționalitate.
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ECOCONDITIONALITATEA
Ecocondiţionalitatea (conformitatea încrucişată) ca
parte componentă a Politicii Agricole Comune, este un
mecanism care condiţionează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene şi naţionale (plăţi directe,
ajutoare naţionale tranzitorii, plăţi prin măsurile de dezvoltare rurală şi măsuri de piaţă), de respectarea unor
norme obligatorii privind mediul, siguranţa alimentară,
sănătatea animalelor şi a plantelor, bunăstarea animalelor, precum şi menţinerea terenurilor în bune condiţii agricole şi de mediu.
Potrivit art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 1306 /2013
„Statele membre se asigură că toate terenurile agricole,
în special cele care nu mai sunt exploatate în scopul
producţiei, sunt menţinute în bune condiţii agricole şi de
mediu. Statele membre definesc, la nivel naţional sau
regional, cerinţele minime pentru bunele condiţii agricole
şi de mediu (GAEC), în baza cadrului stabilit în Anexa III,
ţinând seama de caracteristicile zonelor în cauză, în
special de condiţiile pedologice şi climatice, de tipurile de
exploataţii existente, de gradul de utilizare a terenurilor
în cauză, de rotaţia culturilor, de practicile agricole şi de
structura exploataţiilor”.
Potrivit art. 93 şi 94, respectiv Anexei II din
Regulamentul nr. 1306/2013, fermierii care solicită sprijin
financiar trebuie să respecte:
* Cerinţele legale în materie de gestionare (13 SMRuri) * Standardele privind Bunele condiţii agricole şi de
mediu ale terenurilor (7 GAEC-uri), referitoare la următoarele domenii:
· Mediu, schimbări climatice şi bune condiţii agricole ale terenurilor;
· Sănătatea publică, sănătatea animalelor şi sănătatea plantelor;
· Bunăstarea animalelor.
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 art. 91,
97 şi 99 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi în
conformitate cu Ordinului MADR nr. 999/2016 privind
aprobarea
sistemului
de
sancţiuni
privind
ecocondiţionalitatea, cu excepţia cazurilor de forţă
majoră sau circumstanţe excepţionale care au împiedicat
respectarea acestor norme potrivit art. 2, alin. (2) din
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 şi anume:
· decesul agricultorului;
· incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
· o catastrofă naturală de proporţii care afectează grav
suprafeţele agricole ale exploataţiei;
· distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii
animalelor, aflate pe exploataţie;
· o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul
agricultorului.
· exproprierea întregii exploataţii agricole sau a unei
părţi a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi
putut fi anticipată.
Constatarea respectării sau nerespectării cerinţelor
de ecocondiţionalitate se realizează prin acţiunile de
control (administrativ şi control clasic ) desfăşurate de

Nr.6 / 2020

inspectorii APIA, respectiv ANSVSA/ANF, sau prin
teledetecţie, conform prevederilor legislaţiei europene.
Potrivit legislaţiei europene şi naţionale, orice
fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin, trebuie să respecte aceste norme
pe tot parcursul anului, pe toate parcelele agricole din
cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea acestora
(inclusiv pe cele nesolicitate la plată şi pe cele care nu
mai sunt folosite în scopul producţiei).
Raportul de control întocmit de inspector cuprinde o
evaluare a cazurilor de neconformitate (nerespectare)
pentru fiecare dintre cerinţele / normele aplicabile, pe
baza
criteriilor
de
„gravitate”,
„amploare”,
„persistenţă” şi „repetare” a neconformităţilor (art. 99
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013).
Conform
art.
3.
(1)
din
nr.352/636/54/2015,
normele
ecocondiţionalitatea, sunt obligatorii pentru:

Ordinul
privind

a) fermierii care solicită plăţi directe și fermierii
care solicită ajutoare naționale tranzitorii în sectorul
vegetal;
b) beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor
pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite,
plăţi de agromediu şi climă, sprijin pentru conversia la
metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru
menţinerea practicilor de agricultură ecologică, plăţi
pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau
cu alte constrângeri specifice, plăţi pentru angajamente
de silvomediu și măsuri de sprijin în sectorul pomicol;
c) fermierii care solicită sprijin prin măsura de
restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de
struguri pentru vin;
d) fermierii care solicită plăţi prin alte scheme şi
măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul
naţional pentru care trebuie respectate normele de
ecocondiţionalitate, în conformitate cu reglementările în
vigoare.
O.MADR/MMAP/ANSVSA nr.352/636./54/2015 defineşte normele de ecocondiţionalitate ce trebuie respectate de fermierii români începând cu 01.01.2015, încadrate pe domenii menţionate şi aspectele (apă, sol, stoc de
carbon, biodiversitate, peisaj, nivel minim de întreţinere,,
siguranţa alimentară, identificarea şi înregistrarea animalelor, produse de protecţia plantelor, bunăstarea animalelor). Acestea au fost prezentate in editia nr. 5 a
Buletinul ui Informativ al APIA Gorj din mai 2019 accesibil
pe
website-ul
APIA
GORJ,
urmand
linkul
http://www.apiagorj.ro/wpcontent/uploads/2019/05/Buletinul-Informativ-al-APIAGORJ-nr-5-MAI-2019.pdf
.
Domeniul: Mediu, schimbări climatice, bunele condiţii
agricole ale terenurilor
Aspectul: Apă
SMR 1 - Protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi
proveniţi din surse agricole;
GAEC 1 - Crearea/menţinerea benzilor tampon (fășiilor de
protecție) în vecinătatea apelor de suprafaţă
GAEC 2 - Respectarea procedurii de autorizare, în cazul
utilizării apei pentru irigaţii în agricultură;
GAEC 3 - Protecţia apelor subterane împotriva poluării;
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Aspectul: Sol şi stoc de carbon
GAEC 4 - Acoperirea minimă a solului;
GAEC 5 - Gestionarea minimă a terenului care să
reflecte condiţiile locale specifice pentru limitarea
eroziunii;
GAEC 6 - Menţinerea nivelului de materie organică din
sol, inclusiv interdicţia de a incendia miriştile arabile;
Aspectul: Biodiversitate
SMR 2 - Conservarea păsărilor sălbatice;
SMR 3 - Conservarea habitatelor naturale şi a speciilor
de faună şi floră sălbatică;
Aspectul: Peisaj, nivelul minim de întreţinere
GAEC 7 - Păstrarea elementelor de peisaj, incluzând,
unde este cazul, gardurile vii, iazurile, şanţurile,
arborii în aliniament, în pâlc sau izolaţi, marginile
câmpurilor şi terasele, precum şi interzicerea tăierii
gardurilor vii şi a arborilor în perioada de reproducere
şi creştere a păsărilor, luând măsuri pentru a preveni
instalarea speciilor de plante invazive
Domeniul: Sănătate publică, sănătatea animalelor şi
sănătatea plantelor
Aspectul: Siguranţa alimentară
SMR 4 - Principii şi a cerinţe generale ale legislaţiei
alimentare şi proceduri în domeniul siguranţei
produselor alimentare;
SMR 5 – Interzicerea utilizării anumitor substanţe cu
efect hormonal sau tireostatic şi a substanţelor
betaagoniste în creşterea animalelor;
Aspectul: Identificarea şi înregistrarea animalelor
SMR 6 – Identificarea şi înregistrarea suinelor;
SMR 7 – Identificarea şi înregistrarea bovinelor;
SMR 8 – Identificarea şi înregistrarea animalelor din
speciile ovină şi caprină;
Aspectul: Bolile animalelor
SMR 9 – Prevenirea, controlul şi eradicarea anumitor
forme de encefalopatii spongiforme transmisibile
(EST);
Aspectul: Produse de protecţie a plantelor
SMR 10 – Introducerea pe piaţă a produselor de
protecţie a plantelor.
Aspectul: Bunăstarea animalelor
SMR 11 - Norme minime privind protecţia viţeilor
SMR 12 - Norme minime de protecţie a porcinelor
SMR 13 - Protecţia animalelor de fermă
Organismele responsabile cu efectuarea controlului privind respectarea de către fermieri a normelor de ecocondiționalitate, în raport cu domeniul
de competenţă, sunt:
· APIA -efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind apa şi biodiversitatea (SMR 1-3), şi bunele condiţii agricole şi de
mediu privind apa, solul, peisajul şi nivelul minim de
întreţinere a terenurilor (GAEC 1-7) din anexă;
· ANF - (Autoritatea Naţională Fitosanitară)- conform
OM 352/2015 cu modificarile ulterioare, art. 5 alin.(2)
lit.c), ANF efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind introducerea pe piaţă şi utilizarea produselor de protecţie
a plantelor (SMR 10)
· ANSVSA –(Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară
şi pentru Siguranţa Alimentelor ), prin unităţile din
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subordine, efectuează controlul şi supracontrolul cerinţelor legale în materie de gestionare privind siguranţa alimentară (SMR 4 şi 5), identificarea şi înregistrarea animalelor (SMR 6-8), bolile animalelor (SMR 9)
şi bunăstarea animalelor (SMR 11-13) din anexă.
Verificarea respectării normelor de ecocondiţionalitate în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin
pentru fermieri, se realizează prin acţiunile de control, în raport cu domeniul de competenţă, desfăşurate de APIA şi ANSVSA.
Pentru controlul cerinţelor de ecocondiţionalitate se
aplică regulile generale prevăzute de Regulamentul
(UE) nr. 1306/2013, Regulamentul delegat (UE) nr.
640/2014 şi de Regulamentul (UE) nr. 809/2014.
În temeiul art. 94 din Regulamentul (UE) nr.
1306/2013, „Statele membre se asigură că toate
suprafeţele agricole, inclusiv cele care nu mai sunt
exploatate pentru producţie, sunt menţinute în
bune condiţii agricole şi de mediu”, selecţia
parcelelor, din cadrul unei ferme supuse controlului
la faţa locului, are în vedere şi controlul parcelelor
nesolicitate la plată, pentru a se verifica
respectarea ecocondiţionalităţii.
In cazul în care solicitantul refuză sau
restricţionează
accesul în exploataţie a
reprezentanţilor
APIA
pentru
efectuarea
controlului la faţa locului, cererea prin care s-a
solicitat sprijin pe suprafata devine neeligibilă
Proiecte de acte normative
HOTĂRÂRE privind stabilirea bugetului pentru
implementarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017-2023 pentru anul şcolar
2020-2021, precum şi pentru modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017
pentru aprobarea Programului pentru şcoli al
României în perioada 2017-2023 şi pentru
stabilirea bugetului pentru implementarea
acestuia în anul şcolar 2017-2018
ORDIN privind completarea Ordinului ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016
pentru aprobarea regulilor privind organizarea
sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare
a
organismelor
de
inspecţie
şi
certificare/organismelor de control şi de
supraveghere a activităţii organismelor de control,
în agricultura ecologică
ORDIN privind completarea Anexei la Ordinul
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
406/2017 pentru aprobarea Normelor privind
recunoașterea organizațiilor de producători și a
altor forme asociative din sectorul fructelor și
legumelor și modul de accesare a sprijinului
financiar de către acestea, precum și pentru
aprobarea unor măsuri excepționale temporare
aplicabile în sectorul legume-fructe pentru
prevenirea perturbării pieței,
provocată de
pandemia de COVID-19
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(2) Programul naţional de ameliorare are la bază
ameliorarea rasei autohtone Apis Mellifera
Carpatica, prin îmbunătăţirea performanţelor
acestei populaţii în
conformitate cu legislaţia naţională şi cu programul
naţional-cadru de ameliorare a albinelor.

LEGE nr. 79 din 12 iunie 2020 pentru modificarea (3) Biotehnologia însămânţărilor artificiale este de
şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013
competenţa institutelor de cercetare, a institutelor
de învăţământ superior de profil, a apicultorilor
Potrivit legii, activitatea în apicultură poate fi calificaţi,
practicată de orice persoană fizică sau juridică, cu
respectarea legislaţiei în vigoare. Statul român, prin recunoscuţi conform legislaţiei în vigoare, iar
ministerele de resort, sprijină activitatea de manipulările genetice efectuate cu caracter
creştere a albinelor, a creşterii numărului şi experimental sunt de competenţa institutelor de
producţiei familiilor de albine, a valorificării cercetare şi de învăţământ superior de profil şi
superioare a resurselor melifere, a produselor aplicarea în practică se face sub controlul Agenţiei
apicole, a conservării biodiversităţii şi păstrarea Naţionale pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K.
Constantinescu».
fondului genetic apicol autohton,
Activitatea în apicultură poate fi practicată de orice
persoană fizică sau juridică cu respectarea
legislaţiei în vigoare. Statul român prin ministerele
de resort sprijină
activitatea de creştere a albinelor, de creştere a
numărului şi producţiei familiilor de albine, de
valorificare superioară a resurselor melifere, a
produselor apicole, de conservare a biodiversităţii şi
păstrare a fondului genetic apicol autohton.
Apicultorii, individual sau organizaţi în forme
asociative, pot beneficia de sprijin financiar pentru
înfiinţarea, dezvoltarea şi modernizarea stupinelor
prin accesarea măsurilor prevăzute în programele
naţionale sau europene destinate acestui sector.

(4) Producerea pentru comercializare a mătcilor
ameliorate în rasă curată poate fi realizată doar de
stupine de multiplicare şi de elită, autorizate în
acest scop, conform legislaţiei în vigoare.
(5) În scopul protecţiei materialului biologic apicol
autohton, introducerea de material biologic apicol
pe teritoriul României va fi autorizată de Agenţia
Naţională
pentru Zootehnie «Prof dr. G. K. Constantinescu» şi
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor. Pentru realizarea protecţiei
materialului biologic
apicol
autohton,
prin
programele naţionale de sprijinire şi dezvoltare a
apiculturii se vor finanţa proiectele şi măsurile în
care se utilizează material genetic apicol autohton.

(6) Împerecherea controlată, naturală sau prin
Formele asociative pot beneficia de sprijin financiar însămânţare artificială este obligatorie pentru
pentru organizarea de cursuri de formare înfiinţarea şi menţinerea evidenţelor zootehnice şi
profesională, organizarea de conferinţe, schimburi genealogice.
de experienţe şi activităţi didactice."
(7) În baza evidenţelor zootehnice şi genealogice,
entităţile autorizate pentru ameliorare au obligaţia
Mierea este definită ca substanţa naturală dulce de a emite certificat de origine şi declaraţie de
produsă de albine Apis mellifera din nectarul conformitate."
plantelor sau din secreţiile secţiunilor vii ale
plantelor sau din excreţiile, pe secţiunile vii ale
plantelor, ale insectelor care se hrănesc prin Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
sucţiune din plante şi pe care albinele le colectează, (1) Apicultorii care amplasează stupine în pastoral
le transformă, combinându-le cu substanţe proprii sau la iernat sunt obligaţi să comunice în scris
specifice, le depozitează, le deshidratează, le adună autorităţilor administraţiei publice locale în a căror
şi le lasă în faguri pentru a se macera şi a se rază teritorială se află locul, perioada, numărul
maturiza.
familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului
de stupi, asigurând evidenţa acestora, dar şi
protecţia
familiilor
de
albine
împotriva
Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: tratamentelor fitosanitare.
(1) Ameliorarea albinelor din România se realizează (2) La amplasarea stupinelor în pastoral pe terenuri
prin programul naţional-cadru de ameliorare în baza
proprietate privată, apicultorul va solicita în
căruia organizaţiile şi asociaţiile acreditate de
scris aprobarea amplasării stupilor proprietarului
Agenţia Naţională pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K.
sau
administratorului
terenului
anterior
Constantinescu» întocmesc programe proprii de
comunicării către autorităţile administraţiei
ameliorare,
înfiinţează
şi
menţin
evidenţe
publice locale."
zootehnice şi genealogice.
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Producătorii, procesatorii şi comercianţii sunt obligaţi să afişeze Coordonatele de contact:
vizibil pe etichetă ţara de origine pentru mierea de albine.

APIA - Centrul Judetean Gorj

Pentru amestecurile de miere provenite din comunitatea
europeană şi/sau ţări terţe, producătorii, procesatorii şi Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu
comercianţii sunt obligaţi să afişeze vizibil pe etichetă ţara sau Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276
ţările de origine, după caz.
e-mail: apia.gorj@apia.org.ro

Este interzisă inscripţionarea pe etichetă a sintagmei «Produs
Românesc» dacă nu sunt respectate prevederile art. 2 din Legea http: www.apiagorj.ro
nr. 168/2017 privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua
naţională a produselor agroalimentare româneşti.
Medicii veterinari oficiali de la nivelul direcţiilor sanitare
veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a
municipiului Bucureşti sunt obligaţi să efectueze supravegherea
şi controlul oficial al modului în care producătorii şi procesatorii
realizează procesarea mierii şi să recolteze probe în vederea
efectuării analizelor de laborator, în baza planului de control al
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor şi în cazul reclamaţiilor cu privire la neîncadrarea în
parametrii de siguranţă şi de calitate ai acestor produse.

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

În vederea realizării activităţilor prevăzute , Autoritatea Naţională TURCENI - str. Sf. Gheorghe, bl.35, Parter,TURCENI
Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va asigura 0253/335.112, turceni.gorj@apia.org.ro
condiţiile şi dotarea cu laboratoare specifice inclusiv la nivel
MOTRU - Str. Bradului, nr.2A
regional sau pentru fiecare direcţie judeţeană."
0253/410.118, motru.gorj@apia.org.ro

Produsele falsificate sau substituite mierii se vor confisca şi se vor
distruge pe cheltuiala comerciantului, procesatorului sau a HUREZANI - Str. Principala, nr. 80,
producătorului, după caz."
0735.187.831, hurezani.gorj@apia.org.ro
De asemenea, actul normativ reglementează contraventiile
Director executiv :
aplicabile, competenta constatării acestora, amezile aplicabile si
Director executiv adj. 1:
cuantumul acestora.

Corina DOROBANTU

Director executiv adj. 2:

Constantin NEGREA

Sef Serv. Masuri Specifice:

Virgil UNGUREANU

Sef Serv. Autorizare Plati

Aristica BABUCEA

Actiuni si termene in perioada iunie—iulie 2020
16.06-10.07.2020— termen limită depunere cereri unice de plata,
cu penalitati de 1% pe zi de întarziere–Campania 2020,
16.06-10.07.2020—termen limită depunere cereri de plata in cadrul submasurii 15.1-„Servicii de silvomediu, servicii
climatice și conservarea pădurilor”, din PNDR 2014-2020
16.06-10.07.2020 - termen limită depunere cereri de plata in cadrul submasurii 8.1 ‘Impadurirea si crearea de suprafete
impadurite’, din PNDR 2014-2020
01.07.-31.07.2020 — termen depunere cereri trimestriale de ramburase motorina utilizata in agricultura aferenta trimestrului II 2020
01.07-31.07.2020— efectuare control administrativ, inclusiv
control preliminar al cererilor unice de plata,
esantionarea acestora pentru controlul la fata locului,
precum si transmiterea esantioanelor catre autoritatile /
departamentele de control.
01.07-28.07.2020– termen depunere cerere trimestriala de plata in
sectorul cresterii animalelor afe-renta trimestrului II
202001.07-01.08.2020–
perioada depunere cereri de
plata in cadrul PNA—Programul Național Apicol
01.03.-31.08.2020— vizarea carnetelor de rentier agricol—2019

Mihai VERSIN

Sef Serv. Control pe Teren:

-

Sef Serv. Economic, Recuperare debite si resurse umane:
Ramona POPEANGA
Coordonator Compartiment Inspectii, Supracontrol:
Marioara DINU
Compartiment Juridic:

Irina MARINCA

Manager public:

Simona DOBRA

Sef Centru Local Targu-Jiu –

Ilie POPESCU

Sef Centru Local Targu-Carbunesti Sef Centru Local Novaci -

CiprianJIANU

Gheorghe VOICULESCU

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:
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 2
Joi, 10.00-12.00 – director executiv adjunct 1

Realizat de:
Director executiv:
http://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/buletine-informative
Manager public:

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

Mihai VERSIN
Simona DOBRA

