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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură —Centrul Județean Gorj

Buletin Informativ
Activitățile APIA—Centrul judetean GORJ în august-septembrie 2020

3 august-11 decembrie 2020—perioada depunerere cereri



de Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite—pg. 2



31 august 2020, termen limita pentru:

pg. 2

 vizarea carnetelor de rentier agricol
 depunerea adeverintelor pentru schema de sprijin cuplat în sectorul

zootehnic - speciile ovine și caprine—campania 2020


Eliberare adeverințe de credit pentru finantarea activitatilor agricole - Campania
2020—pg.3



Desfășurarea controlului la fața locului în Campania 2020.3



Interdicția arderii miriștilor și a resturilor vegetale pe

terenul arabil, precum și a vegetației pajiștilor permanente . 4



Controlul la fata locului pentru cererile depuse in cadrul
Programului National Apicol—PNA 2020—pg.6



Noutati legislative/proiecte de
acte normative - pg.6



Actiuni si termene in perioada
urmatoare — pg.9

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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3 august-11 decembrie 2020—perioada depunerere cereri
pentru Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite
Reamintim celor interesati ca, în perioada 3 august 2020 – 11
decembrie 2020, se depun cererile de sprijin pentru accesarea schemei de
ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor
împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe
împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020, sesiunea 5/2020.

Reamintim fermierilor ca data de 31 august este termenul limita pentru:
 vizarea carnetelor de rentier agricol - Pentru obţinerea sumei de bani
reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2019, rentierii agricoli se pot
prezenta
pentru obținerea vizei anuale până la 31 august 2020, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare Centru
judeţean al APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti. Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor art. 6 alin.
1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o singură rată anuală, până la data de 30 noiembrie
a anului următor celui pentru care aceasta este datorată, prin raportarea la cursul mediu de schimb valutar calculat
de Banca Naţională a României din anul pentru care aceasta se datorează, prin mandat poştal sau virament bancar.
 depunere a adeverintelor pentru schema de sprijin cuplat în sectorul zootehnic - speciile ovine și caprine—
campania 2020 - În conformitate cu prevederile articolului 781, alin. (3) din Ordinul 619/2015, cu modificarile si
compolearile ulterioare, documentele specifice, respectiv adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acreditată
pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului genealogic al rasei, avizată de către ANZ prin oficiile pentru zootehnie
judeţene sau adeverinţa eliberată de oficiul pentru zootehnie județean, se depun la Centrele Judeţeane/Locale ale
APIA, respectiv la Centrul Municipiului Bucureşti, unde a fost depusă cererea de plată, până la data de 31 august
2020.
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Eliberare adeverințe de credit pentru
finantarea activitatilor agricole - Campania
2020
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cerințele/obligațiile specifice, care se vor efectua
în iarnă sau în primăvara anului următor.

Reamintim fermierilor că, în afara controalelor
Reamintim fermierilor ca, începând cu 15 mai efectuate de inspectorii APIA, următoarele
2020, APIA eliberează adeverințe fermierilor instituții efectuează controale specifice, astfel:
care intenţionează să acceseze credite în  Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară
vederea finanţării activităţilor curente, de la
şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA)
instituţiile bancare și non-bancare care au
– efectuează controalele pentru cerințele
încheiat convenţii cu instituția.
legale în materie de gestionare în domeniile
Mai mult, pentru a respecta în continuare regulile
”identificarea
și
înregistrarea
de distanțare socială și pentru a proteja sănătatea
animalelor” (SMR 4-8), ”Sănătatea publică,
personalului propriu și a beneficiarilor, fermierii
sănătatea
animalelor
şi
sănătatea
au posibilitatea de a solicita Agenției
plantelor” (SMR 4, 5 și 9) și ”bunăstarea
eliberarea adeverințelor prin mijloace
animalelor” (SMR 11-13), precum și
electronice (telecomunicații). De asemenea, cu
controalele specifice pentru Măsura 14 acordul fermierului, APIA transmite direct, prin
Bunăstarea animalelor din Programul
mijloace electronice, instituțiilor bancare și nonNaţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
bancare adeverințele eliberate. Până în prezent,  Autoritatea Naţională Fitosanitară (ANF) –
la nivelul județului Gorj, s-au eliberat 72 de
efectuează controalele pentru verificarea
adeverințe.
standardului SMR10 - Introducerea pe piață a
produselor de protecție a plantelor;
 Agenția Națională pentru Zootehnie (ANZ)
– efectuează controalele privind verificarea
Desfășurarea controlului la fața locului în
respectării de către fermieri a condițiilor
Campania 2020
privind ajutoarele naționale tranzitorii în
sectorul zootehnic pentru speciile ovine/
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
caprine și sprijinul cuplat în sectorul
(APIA) reamintește fermierilor care au depus
zootehnic, precum și controalele specifice
cerere unică de plată în cadrul Campaniei
pentru pachetul 8 – Creșterea animalelor de
2020, că în această perioadă inspectorii APIA
fermă din rase locale în pericol de abandon și cei ai instituțiilor de specialitate delegate
din cadrul Măsurii 10.
desfășoară controlul la fața locului pentru
cererile eșantionate în acest scop, în
conformitate cu calendarul stabilit prin Ordinul Efectuarea controlului pe teren reprezintă o
MADR nr. 131/15.05.2020 pentru modificarea cerință obligatorie impusă de legislația
art. 1 din Ordinul Ministrului Agriculturii și comunitară și o etapă premergătoare
Dezvoltării Rurale nr. 66/2020 privind stabilirea efectuării plăților finale.
modalității de coordonare a implementării
schemelor de plăți directe și a ajutoarelor Totodată, subliniem faptul că orice fermier care
naționale tranzitorii care se aplică în agricultură, solicită sprijin financiar din fonduri europene si
la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării naționale trebuie să respecte normele de
Rurale și al Agenției de Plăți și Intervenție pentru ecoconditionalitate pe tot parcursul anului, pe
toate parcelele agricole din cadrul exploatației,
Agricultură.
indiferent de mărimea lor.
ecocondiționalității
este
Din cauza condițiilor determinate de răspândirea Respectarea
pandemiei Covid-19, perioadele de depunere a obligatorie inclusiv pe parcelele nesolicitate
cererilor de plată, precum și a activităților la plată și pe cele care nu mai sunt folosite în
subsecvente acestora, au fost decalate, însă scopul producției.
termenul de finalizare a controalelor pe teren
este de cel târziu până la data de 15 Ca în fiecare an, Agenția de Plăți și Intervenție
octombrie, cu excepția controalelor pentru pentru Agricultură se bazează pe cooperarea și
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sprijinul fermierilor pentru ca această activitate
să se desfășoare în mod corespunzător, ținând
cont de situația specială și de normele de
siguranță care trebuie respectate în acest an.

Cerinţele legale în materie de gestionare şi
standardele privind bunele condiţii agricole şi
de mediu ale terenurilor, enumerate în Anexa II
la Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, sunt
transpuse în legislaţia naţională prin Ordinul
La nivelul judetului Gorj, fermierii au fost MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015
esantionati pentru control calsic si prin telede- pentru
aprobarea
normelor
privind
tectie dupa cum urmeaza:
ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin pentru fermieri în România,
 Esantion CLASIC – 224 fermieri, din care:
cu modificările şi completările ulterioare.
22 fermieri control ZOOTEHNIE – ANT9
Standardul pentru bunele condiții agricole și de
18 fermieri cu scop control M10
mediu ale terenurilor GAEC 6, ”Menținerea
7 fermieri cu scop control M11
nivelului de materie organică din sol, inclusiv
28 fermieri cu scop control ecoconditionalitate interdicția de a incendia miriștile arabile”,
28 fermieri cu scop control SMR1
prevăzut în Anexa la Ordinul MADR/MMAP/
Esantion Teledetectie 1969 fermieri, din
care :
30 fermieri cu scop control TANAR FERMIER
21 fermieri cu scop control M10
11 fermieri cu scop control M11
131 fermieri cu scop control ecoconditionalitate
222 fermieri cu scop control SMR1
14 fermieri pe control ANT9


Interdicția arderii miriștilor și a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum și a
vegetației pajiștilor permanente

ANSVSA nr. 352/636/54/2015, este încadrat în
domeniul ”Mediu, schimbări climatice, bunele
condiții agricole ale terenurilor”, aspectul ”Sol și
stoc de carbon”.
Una dintre cerințele obligatorii pentru fermieri
aferentă standardului GAEC 6 se referă la
interdicția arderii miriștilor și a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum și a
vegetației pajiștilor permanente.

Precizăm faptul că arderea mirștilor și a
resturilor vegetale afectează sechestrarea
carbonului în sol. Astfel, crește riscul la
eroziune și în atmosferă se degajă CO2,
conducând la amplificarea gazelor cu efect
de seră.

Pentru a întări măsurile de verificare a
respectării GAEC 6.2. de către fermieri, APIA a
încheiat Protocolul de colaborare nr. P
205/10.04.2019 // 2330/GM/08.04.2019 //
2848/08.04.2019 cu Garda Naţională de
Mediu şi cu Inspectoratul General pentru
Situaţii de Urgenţă, în baza căruia părţile se
angajează să colaboreze pentru creşterea
eficienţei acţiunilor de control privind
respectarea de către fermierii care solicită
sprijin financiar din fonduri europene şi
naţionale a bunelor condiţii agricole şi de mediu,
referitoare la arderea miriştilor şi a resturilor
Agenția de Plăți şi Intervenție pentru vegetale pe terenul arabil şi la arderea pajiştilor
Agricultură (APIA), vine în atenția opiniei permanente, pentru protejarea mediului
publice cu informații privind interdicția arderii împotriva poluării şi prevenirea incendiilor.
miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul
Protocolului
de
colaborare,
arabil, precum și a vegetației pajiștilor Potrivit
reprezentanţii GNM/IGSU localizează incendiul
permanente.
prin intermediul unei aplicaţii informatice pusă
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la dispoziţie de către APIA, iar între
reprezentanţii GNM/IGSU şi cei ai APIA având loc
schimbul de informaţii referitoare la locul
producerii arderilor (localitatea, localizarea
aproximativă în teren, elemente de orientare în
teren sau adresa), momentul în care s-a produs
sau semnalat arderea (data şi ora), respectiv
natura culturilor/miriştilor afectate şi/sau datele
de identificare ale fermierului/fermierilor.
Informaţiile sunt transmise prin e-mail, însoţite
de marcarea zonei în care s-a produs arderea
miriştilor şi a resturilor vegetale ori a vegetaţiei
pajiştilor permanente (print-screen-ul din
aplicaţia informatică). Reprezentanţii APIA
întreprind vizite în teren, identifică şi comunică
reprezentanţilor GNM/IGSU datele de contact ale
fermierului/fermierilor pe terenul căruia / cărora
a avut loc arderea, efectuează verificări la faţa
locului în scopul întocmirii raportului/
rapoartelor de control şi realizează fotografii
relevante.
Menționăm că, respectarea cerinței GAEC 6.2 se
verifică la nivelul parcelei agricole a
fermierilor care au depus cereri unice de plată,
elementul
de
control
reprezentându-l
existența unor indicii privind arderea
miriștilor sau a resturilor vegetale pe terenul
arabil, precum și a vegetației pajiștilor
permanente, potrivit Anexei nr. 2 din Ordinul
MADR nr. 999/2016 privind aprobarea
sistemului de sancţiuni administrative pentru
ecocondiţionalitate aplicabil schemelor şi
măsurilor de sprijin pentru fermieri începând cu
anul 2016, cu modificările şi completările
ulterioare.
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spectiva neconformitate este rezultatul unei acţiuni sau omisiuni direct imputabile beneficiarului
care a solicitat plăţi în cadrul schemelor şi
măsurilor de sprijin privind schemele de plăţi directe sunt aplicate sancţiuni administrative sub
forma unor reduceri sau a unor excluderi din cuantumul total al plăţilor efectuate sau care urmează
să fie efectuate beneficiarului”, cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau a circumstanţelor excepţionale prevăzute de regulamentul menţionat (de
la 5% până la 100%).
În anul de cerere 2020, totalul suprafeței de
teren arabil și pajiști permanente arsă de către
fermierii care au încălcat cerința obligatorie GAEC
6.2 „Este interzisă arderea miriștilor și a resturilor
vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației
pajiștilor permanente”, aferentă standardului pentru bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor GAEC 6 ”Menținerea nivelului de materie
organic din sol, inclusiv interdicția de a incendia
miriștile arabile” este de 2031,03 ha. Din
situațiile privind arderile miriştilor sau ale vegetaţiei uscate de pe pajiştile permanente şi a
măsurilor luate, transmise lunar de către centrele
județe ale APIA, se observă că în lunile februarie,
martie și aprilie s-au înregistrat cele mai mari
suprafețe arse (februarie: 824,34 ha, martie:
290,17 ha și aprilie: 561,99 ha).

Interdicția arderii miriștilor și a resturilor vegetale pe terenul arabil, precum și a vegetației
pajiștilor permanente este o normă promovată
prin măsuri legislative, care contribuie la stabilizarea sau reducerea concentrațiilor de gaze cu
efect de seră și este important ca fermierii să
conștientizeze că arderea miriștilor, a resturilor
În temeiul prevederilor art.91, alin. (1) și (2), art. vegetale rezultate după recoltarea culturilor de
97, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. pe terenurile arabile are consecințe negative asu1306/2013 privind finanțarea, gestionarea și pra solului și mediului înconjurător.
monitorizarea politicii agricole comune și de Fermierii trebuie să devină conștienți că inabrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) tensificarea producerii incendiilor miriștilor
nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, și resturilor vegetale pe terenul arabil crește
(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale riscul la eroziune a solului și în atmosferă se
Consiliului, pe toată suprafața agricolă a degajă CO2, conducând la amplificarea gazelor
exploatației, coroborate cu cele ale art. 1 și art. 4, cu efect de seră.
pct. 1, din Anexa nr. 1 la Ordinul MADR nr.
999/2016, cu modificările şi completările ulte- Printre acțiunile întreprinse anual de către
rioare, “în situaţia în care nu sunt respectate nor- APIA, IGSU și GNM în cadrul planului comun
mele privind ecocondiţionalitatea în orice moment de măsuri, se enumeră:
în cursul anului calendaristic în cauză şi când re desfășurarea de controale de specialita-
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te în vederea stopării fenomenului de
incendiere a miriștilor, a resturilor vegetale de pe terenurile arabile și a
pajiștilor permanente;
 colaborarea în vederea elaborării de
materiale informative (afișe, pliante
etc) cu privire la interzicerea focului
deschis pentru arderea miriștilor și a resturilor vegetate de pe terenul arabil, precum și a vegetației uscate a pajiștilor permanente în vederea diseminării către
populație în cadrul campaniilor de informare public;
 aplicarea, cu exigență, a măsurilor
sancționatorii din domeniile de
competență ale celor trei instituții în
scopul descurajării persoanelor care recurg la igienizare prin incendiere etc.
Controlul la fata locului
pentru cererile depuse
in cadrul Programului
National Apicol—PNA
2020

Nr.8/ 2020

reglementează acordarea sprijinului financiar
prin P.N.A. pentru anul 2020, precum și
condițiile
de
eligibilitate
din
ghidul
solicitantului aferente anului 2020.
În timpul efectuării controlului la fața locului
echipele de verificare pot ridica în copie orice
document conform legislației în vigoare care
poate să demonstreze eligibilitatea sprijinului
solicitat.
Echipa/echipele de control verifică existenţa
documentelor justificative care trebuie arhivate
de solicitanţi și le confruntă cu documentele
depuse de aceştia la A.P.I.A. Centrul
județean/Centrul municipiului București la
dosarul cererii de solicitare a sprijinului financiar
pentru PNA 2020.
Documentele puse la dispoziția echipei de control
de apicultori trebuie să fie:
- complete și corect întocmite;
 să fie disponibile pentru control.

In anul 2020, la Centrul judetean
Gorj al APIA, in cadrul Programului
National Apicol 2020, s-a depus un numar de 176
de cereri de plata, cu o valoare solicitata de
451736,49 lei, din care 61134 lei au fost solicitaIn cursul lunii septembrie urmeaza sa se efectue- ti pentru achizitionarea mijloace de transport
apicol fara auto propulsie(4 cereri).
ze esantionarea și controlul la fata locului.
Controlul se efectuează de catre inspectorii APIA
la stupinele permanente sau stupinele cu familii
de albine deplasate în pastoral ale apicultorilor,
persoane fizice și juridice, P.F.A., Î.I., Î.F., forme
asociative eșantionați/eșantionate.
Atât reprezentanții legali ai formei asociative
apicole cât și apicultorii selectați care au depus o
cerere de plată a sprijinului financiar la A.P.I.A.,
trebuie să fie prezenți la data comunicată pentru
efectuarea controlului sau să mandateze un
reprezentant/împuternicit legal. Solicitanții
înștiințați cu privire la efectuarea controlului
trebuie să însoţească echipa/echipele decontrol
pe perioada desfășurării acestuia şi să pună la
dispoziție orice document solicitat spre a fi
verificat. De asemenea, familiile de albine
achiziționate, cutiile vechi, cutiile noi în cazul în
care cele vechi nu au fost înlocuite, accesoriile
sau utilajele apicole achiziționate trebuie să
poată fi identificate de către echipa de control.
Controalele
sunt
destinate
verificării
respectării
condițiilor
de
eligibilitate
prevăzute
în
actul
normativ
care

Noutati legislative
Acte normative adoptate in sedintele de guvern
din 24 august si din 27 august 2020
 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru instituirea

unei scheme de ajutor de stat acordat
producătorilor agricoli care au înființat culturi
în toamna anului 2019, afectate de seceta
pedologic
Actul normativ vizeaza diminuarea/eliminarea
efectelor negative ale secetei pedologice, prin: –
compensarea producatorilor agricoli din sectorul
vegetal, grav afectati de seceta pedologica care a
condus la pierderea semnificativa a productiilor
culturilor infiintate in toamna anului 2019; asigurarea unui capital de lucru producatorilor agricoli pentru achizitia inputurilor si efectuarea lucrarilor din campania agricola de toamna; – combaterea unui posibil fenomen social negativ major
asupra fermierilor si a membrilor familiilor acestora, in momentul in care sunt afectate veniturile
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din activitati agricole.
Masura prevede acordarea de compensatii financiare sub forma de ajutor de stat, pe baza devizelor de cheltuieli elaborate de catre Institutul de
Cercetare pentru Economia Agriculturii si Dezvoltare Rurala si corespunde cerintelor din Orientarile
Uniunii Europene privind ajutoarele de stat, in urmatoarele limite maxime: grau-925 lei/ha, secara925 lei/ha, triticale-805 lei/ha, orz-912 lei/ha, orzoaica-951 lei/ha, ovaz-771 lei/ha si rapita-1002
lei/ha.
Beneficiarii acestei scheme de ajutor de stat sunt
34.647 de fermieri, care au inregistrat o suprafata
afectata de 1,16 milioane hectare. Resursele financiare se asigura in limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale,
prin OUG nr.135/2020 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor
acte normative si stabilirea unor masuri bugetare.
 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea

unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea
activității crescătorilor din sectorul bovin în
contextul crizei economice generate de
pandemia COVID 19

Nr.8/ 2020

mii lei și se asigură de la bugetul de stat, în limita
prevederilor bugetare aprobate
Ministerului
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2020.
Ajutorul de stat acordat în baza prezentei
scheme este compatibil cu piaţa comună în
conformitate cu Comunicarea CE - Cadru temporar
pentru măsuri de ajutor de stat de sprijin a
economiei în contextul
actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01),
publicată în Jurnalul
 HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor

de minimis pentru compensarea efectelor
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile
manifestate în perioada martie – mai 2020
asupra sectorului apicol"
Schema
se
adresează
întreprinderilor/
întreprinderilor unice, respectiv:



apicultorilor, persoane fizice care dețin atestat
de producător emis în baza Legii nr. 145/2014
pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a
pieței produselor din sectorul agricol, cu
modificările și completările ulterioare, valabil la
data depunerii cererii;
 apicultorilor, persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale şi întreprinderi
familiale, constituite potrivit Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind
desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile
individuale şi întreprinderile familiale, aprobată
cu modificări și completări prin Legea
nr.182/2016;
 apicultorilor, persoane juridice, precum şi
oricărei forme asociative cu sau fără
personalitate juridică constituite conform legii.
Pentru a fi eligibile la acordarea ajutorului de
minimis prevăzut de prezenta hotărâre,
întreprinderile/întreprinderile unice prevăzute la
art.5 trebuie să îndeplinească cumulativ
următoarele criterii de eligibilitate:

Scopul prezentei ordonanțe de urgență îl
reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat
pentru susţinerea activităţii crescătorilor din
sectorul bovin în contextul crizei economice
generate de pandemia COVID-19, schemă, având ca
scop compensareaa pierderilor cauzate de
pandemia COVID-19.
Ajutorul de stat se acordă benefeciarilor care
dețin minimum 100 capete femele adulte din specia
bovină înregistrate în RNE în exploatații cu cod
ANSVSA la data de 1 iulie 2020.
Beneficiarii ajutorului sunt crescătorii din
sectorul bovinelor
respectiv, întreprinderi
individuale şi familiale, persoane fizice autorizate,
persoane fizice, după caz, precum şi persoane

juridice care desfăşoară activitate de creștere a
bovinelor.
Prezentul proiect de ordonanță de urgență
reglementează beneficiarii, criteriile de eligibilitate,
documentele justificative, durata schemei și
valoarea ajutorului de stat, precum și regulile
procedurale pentru implementarea schemei de
ajutor de stat. Cuantumul ajutorului este
echivalentul în lei a 100 euro/UVM, iar plafonul
maxim al schemei de ajutor de stat este de 35.700 

să aibă familii de albine înscrise în baza de date
naţională apicolă la data 1 martie 2020,
conform Sistemului unitar de identificare a
stupinelor şi stupilor, gestionat de Agenția
Națională pentru Zootehnie „Prof. Dr. G.K.
Constantinescu”, potrivit prevederilor Ordinului
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.
251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar
de identificare a stupinelor şi stupilor;
să aibă familii de albine înregistrate/autorizate
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la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa
alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului
Bucureşti.
Valoarea totală a ajutorului de minimis care se
acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu
poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a 3
exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar
actual şi în cele două exerciţii financiare precedente.
Valoarea totală a schemei de ajutor de
minimis este de 49.948.500 lei și se asigură din
bugetul de stat.
 Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării

rurale nr. 239/17.08.2020 pentru aprobarea Procedurii operaționale privind efectuarea controlului ex-post privind operațiunile care fac parte din
sistemul de finanțare prin Fondul European de
Garantare Agricolă (FEGA)”, ediția 1, revizia 1,

Proiecte de acte normative
ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind instituirea
unor măsuri pentru sprijinul tinerilor fermieri
Scopul prezentei ordonanțe îl reprezintă punerea
în aplicare a măsurilor în domeniul agricol, pentru
sprijinirea tinerilor fermieri, măsuri stabilite prin
Nota de informare aprobată de către Guvernul
României în ședința de Guvern din data de 16 iulie
2020,
prin
elaborarea
următoarelor
reglementări:
1. instituirea unei derogări de la aplicarea
dispozițiilor art. 288 alin (3) precum și de la cele
ale art. 305 alin. (2) - (4) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu
modificările și completările ulterioare, pentru
terenurile agricole, proprietate publică/privată a
Statului administrate de ADS și de Agenţia Naţională
pentru Pescuit şi Acvacultură, până la finalizarea
PNCCF, respectiv până în anul 2023,
2. crearea unui sistem financiar – contabil
pentru MADR, aparat central și pentru instituțiie
din subordine, finanțate integral de la bugetul de
stat (Agenția Domeniilor Statului și Agenţia
Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură), care să
permită accesarea resursele ANCPI destinate
înregistrării sistematice a imobilelor din extravilan.
ORDIN privind modificarea și completarea
Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării
rurale nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor
privind înregistrarea operatorilor în agricultura
ecologică

Nr.8 / 2020

La articolul 2, alineatele (12) și (4) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
”(12) Operatorii care desfăşoară activităţi în
domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/sau
comerţ intracomunitar, import, export, floră
spontană şi acvacultură îşi pot înregistra activitatea
până la data de 15 noiembrie.
………………………………………………………………………
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), îşi pot
înregistra activitatea până la data de 15 noiembrie a
fiecărui an, în conformitate cu prevederile alin. (2) şi
(3), operatorii care intră pentru prima dată în sistem
şi nu solicită sprijin financiar acordat prin Măsura 11
–agricultură ecologică, aplicabilă pe terenurile
agricole, finanțată prin Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)
2014-2020.”
2. La articolul 2, după alineatul (8) se introduce
un nou alineat, alin. (81), cu următorul cuprins:
”(81) Operatorii persoane fizice depun fişa de
înregistrare doar la DAJ/EM pe raza judeţului în care
au domiciliul.”
3. La articolul 2, după alineatul (9) se introduce
un nou alineat, alin. (91), cu următorul cuprins:
”(91) Operatorii care desfăşoară activitate de
producţie și de procesare a produselor obţinute în
propria exploataţie depun la DAJ/EM Fişa de
înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică
și Fișa de înregistrare a procesatorilor.”
4. La articolul 2, alineatul (12) se modifică și va
avea următorul cuprins:
”(12) Fişele de înregistrare aprobate sunt
înapoiate, în original, operatorilor în cauză, o copie
se păstrează la DAJ/EM, iar o copie, în format
electronic, se transmite de către DAJ/EM
organismului de control cu care operatorul are
încheiat contract.”
5. La articolul 5, alineatul (2), literele a) și i) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
”a) operatorul are încheiat contract cu un organism
de control ce nu mai activează pe teritoriul
României, ca urmare a renunţării sau a retragerii
aprobării de către MADR.Declaraţia, însoţită de
contractul încheiat cu noul organism de control,
precum şi fişa de înregistrare iniţială, se depune la
noul OC, în termen de 30 de zile de la primirea
comunicării din partea MADR;
..........................................................................................................
i) constatarea de către organismul de control, cu
care operatorul are încheiat contract, a unor
diferenţe între datele înscrise privind producția
animalieră și datele înscrise în Registrul parcelar,
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Nr.8/ 2020

Coordonatele de contact:
APIA - Centrul Judetean Gorj

6. La articolul 5, alineatul (2), după litera k) se
Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu
introduce o nouă literă, lit. l) și cu
Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276
următorul cuprins:
”l) modificarea blocurilor fizice, parcelelor, culturilor, e-mail: apia.gorj@apia.org.ro
existența unor fluctuații ale efectivelor de animale,
http: www.apiagorj.ro
constatarea de diferente între cultura înregistrată si cultura
înființată, adăugarea/eliminarea de produse în/din lista de
produse a comerciantilor, modificarea statusului parcelei, CENTRE LOCALE
erori materiale. Pentru aceste cazuri operatorul are TARGU JIU-Str.Localitatea Componenta Barsesti, nr. 2A
obligația să depună documente care să justifice necesitatea
0253/212.311, targujiu.gorj@apia.org.ro
modificării.”
7. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc două TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11
0253/379.116; tgcarbunesti.gorj@apia.org.ro
noi alineate, alin. (4) și (5), cu
NOVACI - Str. Eroilor, Nr.58A,
următorul cuprins:
”(4) Declarația prevăzută la alin. (1) se depune în termen 0253/466.531,novaci.gorj@apia.org.ro
de 10 zile lucrătoare de la intervenirea situațiilor prevăzute
TURCENI - str. Sf. Gheorghe, bl.35, Parter,TURCENI
la alin. (2).
0253/335.112, turceni.gorj@apia.org.ro
(5) Declarația prevăzută la alin. (1) se transmite în copie,
de către DAJ/EM, organismului de control cu care are MOTRU - Str. Bradului, nr.2A
încheiat contract operatorul, în termen de 7 zile lucrătoare 0253/410.118, motru.gorj@apia.org.ro
de la data depunerii declarației la DAJ/EM.”
HUREZANI - Str. Principala, nr. 80,
8. În tot cuprinsul ordinului, sintagma ”organism de
0735.187.831, hurezani.gorj@apia.org.ro
inspecție și certificare” se înlocuiește cu
Director executiv :
Mihai VERSIN
sintagma ”organism de control”.
9. De asemenea, se modifică şi se înlocuiesc anexele nr. 1- Director executiv adj. 1:
Corina DOROBANTU
7,9, 12,13 la prezentul ordin.
Director executiv adj. 2:
Constantin NEGREA
Pentru informarea beneficiarilor M.8.1 si M.15.1 din PNDR
Pe pagina de internet a APIA au fost publicate:

Sef Serv. Masuri Specifice:

Virgil UNGUREANU

Sef Serv. Autorizare Plati

Aristica BABUCEA

Sef Serv. Control pe Teren:

-

 Procedura operaţională pentru primirea, evaluarea, Sef Serv. Economic, Recuperare debite si resurse umane:

selecţia cererilor de sprijin, semnarea și depunerea
angajamentelor aferente schemei de ajutor de stat
“Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafeţe
împădurite”, sessiunea 5/2020—M.8.1
 Procedura operațională privind controlul administrativ
al cererilor de plată pentru schema de ajutor de stat
„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea
pădurilor” SESIUNILE 1/2017, 2/2019, 3/2020—M.15.1

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 -

Actiuni si termene in august –septembrie 2020

Florin MURU

Sef Centru Local Motru -

Cristian BULMOAGA

Sef Centru Local Hurezani -

Ioana IVAN

01.07.-15.10.2020 - efectuarea controlului la fața locului pentru cererile unice de plată eșantionate
01.09.2020– depunere documente justificative—2 masuri din
PNA, conform HG 589/2020.
31.08.2020— vizarea carnetelor de rentier agricol—2019.

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul:

31.08.2020—depunere a adeverintelor pentru schema de sprijin cuplat în sectorul zootehnic - speciile ovine și caprine—campania 2020

Marti, 10.00-12.00 – director executiv

Maria SEMENESCU
Programul de lucru : luni – vineri: 8.00 – 16.00
Programul de audiente :
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

