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APIA Gorj informează fermierii în legătură cu cerinţele şi conditiile referitoare la transferul exploataţiilor
agricole.
Noutati legislative / proiecte de acte normative - Pagina 10
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Finalizarea campaniei 2016 de depunere, operare şi
verificare a cererilor unice de plata şi a documentelor
anexe
Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi
Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) informează
că a finalizat, la data de 05 iulie a.c, Campania de
primire a cererilor unice de plată pentru anul 2016, în
cadrul căreia au fost înregistrate un număr de de 18.322
cereri, cu o suprafaţă declarată la plată de 73.337,09
hectare.
Până la data de 10.06.2016, au fost depuse
17.964 cereri si o suprafaţă de 72.062 ha, urmând ca
pentru cererile depuse în perioada 11 iunie – 05 iulie
2016, în conformitate modificarea prevederilor
regulamentare, precum şi cu cele ale O.U.G. 3/2015, să
se calculeze penalizări de 1 % pentru fiecare zi
lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul
dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la data
precizată mai sus.
Solicitările depuse după data de 05 iulie a.c.
nu mai sunt admise, iar fermierului nu i se acordă
niciun fel de plată sau de sprijin.
In perioada 10 iunie – 27 iulie 2016, funcţionarii Centrului Judeţean APIA Gorj, au desfăsurat şi finalizat mai multe de activităţi, şi anume :
 autorizarea la plata a fermierilor din Campania
2015, schemele de plata din sector zootehnic;
 introducerea şi verificarea în baza de date a
Sistemului Integrat de Administrare şi Control
(IACS), a datelor din aplicaţia IPA Online,
pentru toate toate cele 18.323 cereri unice
depuse de fermieri, în Campania 2016;
 operarea si verificarea în sistemul informatic a
formularlor de modificare cerere de tip M in
perioada fară penalităti, a adeverintelor care
dovedesc utilizarea terenurilor, precum şi a
celorlalte documente anexe (contracte furnizare producţie agricolă, documente samanţa
certificată, adeverinţe inscriere in registrul genealogic, formulare de mişcare, etc);
 rezolvarea in control preliminar suprapunerilor
pentru cele 2.874 parcele declarate de doi sau
mai mulţi fermieri, in care au fost implicaţi un
număr de 1.874 fermieri;
 clarificarea în control preliminar a aspectelor
privind digitizarea a 315 de parcele în afara
blocurilor fizice agricole;
 soluţionarea în control preliminar a supradeclarării a unui număr de 80 blocuri fizice, cu
ocazia depunerii cererilor de plată, de către
fermieri;
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 eliminarea inconsistenţelor de tipul erori de

operare, erori evidente, conturi bancare incorecte, neconcordanţe ale declaraţiilor de suprafaţă, verificare bife scheme de plată în sistemul informatic, verificarea codurilor de
completitudine a cererilor de plată, etc;
 verificarea şi controlul în teren a unui număr
de 269 anexe 17 b, generate ca urmare a declarării parcelelor în blocuri fizice inexistente,
a parcelelor ce intersectează limitele blocurilor
fizice sau în cazul categoriilor de folosinţă,
neconforme cu cele din sistemul informatic de
identificare şi control al parcelelor agricole
(LPIS);
 continuarea verificării respectării cerinţelor
specifice privind accesarea pachetelor de
agromediu pentru cei 1.548 ferimieri cu referire la obligativitatea cositului a 3.468 parcele
agricole declarate la categoria fâneţe la o anumită dată de referinţa, adunatul masei vegetale
în cel mult două săptămânii de la efectuarea
cositului, precum şi obligativitatea celor 141
fermieri cu suprafeţe mai mari de 10 ha teren
arabil, de a respecta condiţiile şi cerinţele de
diversificare a culturilor agricole (948 parcele
agricole);
 eliberarea documentaţiei solicitată de fermieri,
pentru accesarea Măsurilor 112, 141, sau 6.1.
şi 6.3 din Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală.
Reamintim, ca in anul 2016, fermierii au avut posibilitatea accesării următoarele scheme de sprijin, din
fondurile europene (F.E.G.A., F.E.A.D.R.) şi bugetul
national (BN), în sectorul vegetal şi zootehnic, :
I.1.Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS);
I.2.Plata redistributivă;
I.3.Plata pentru practici agricole benefice pentru
climă, şi mediu;
I.4.Plata pentru tinerii fermieri;
I.5.Schema de sprijin cuplat - în domeniul vegetal şi
zootehnic;
I.6.Schema simplificată pentru micii fermieri;
I.7.Ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT), în
domeniul vegetal şi zootehnic.
II.1. Măsura 10 – Agromediu şi climă ;
II.2. Măsura 11–Agricultură ecologică;
II.3. Măsura 13 – Plăţi pentru zone care se
confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte
constrângeri semnificative;
III. Măsura 2014 – Plăţi compensatorii de
agromediu, din PNDR. 2007 – 2013.
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Autorizarea la plata a fermierilor din campania 2015
Pana la data de 27.07.2016, au fost autorizate la plata urmatoarele sume, inclusiv platile in avans, pe scheme de
plată şi fonduri de decontare :
Fondul din care
se fac plăţile
BN
BN
BN
BN
BN
BN1
BN1
BN1
BN1
FEADR
FEADR
FEADR
FEADR
FEGA
FEGA
FEGA
FEGA
FEGA
FEGA
FEGA
FEGA
FEGA
FEGA

Schema de plată
ANT1-Culturi arabile-Decuplata de productie
ANT7- Bovine lapte
ANT8- Bovine carne
ANT9- Ovine
ANT9- Caprine
Total Fond BN
Plata pachet 1 (pajisti cu inalta valoare naturala)
Plata pachet 2 (practici agricole traditionale)
Plata compensatorie zona montana
Plata compensatorie zona constrangeri naturale
Total Fond BN 1
Plata pachet 1 (pajisti cu inalta valoare naturala)
Plata pachet 2 (practici agricole traditionale)
Plata compensatorie zona montana
Plata compensatorie zona constrangeri naturale
Total Fond FEADR
Plata SAPS - C2015
Plata Micii fermieri - SAPS - C2015
Plata Redistributiva - C2015
Plata Micii fermieri - Plata Redistributiva -c 2015
Plata practici agricole clima si mediu
Plata Micii fermieri - Practici agricole
clima si mediu - C2015
Plata Tinerii fermieri - C2015
Plata Micii fermieri - Tinerii fermieri C2015
Sprijin cuplat-Ovine - SCZ-O
Sprijin cuplat-Caprine - SCZ-C

Suma autorizată
la plată ( lei )
1,826,435.53
655,826.81
5,577,366.09
467,174.20
259,620.38
8,726,423.01
88,572.95
35,617.55
411,038.94
51,245.49
586,475.93
1,682,888.47
676,755.10
7,809,889.75
973,786.01
11,143,319.33
9,925,076.73
11,723,717.43
1,907,134.48
919,460.04
7,171,638.99
8,870,593.62
105,734.71
81,036.52
80,614.70
34,164.52

Total fond FEGA

40,819,171.73

Total judeţ

61,335,390.00

Nivelul cuantumurilor aprobate pe fiecare schemă directă de plată:
79,7392 euro/ha - Schema de Plată Unică pe Suprafaţa (SAPS);
5,000 euro/ha - Plata redistributivă (PR), nivelul I (1- 5 ha) ;
51,0789 euro/ha - Plata redistributivă (PR), nivelul II (6 -30 ha) ;
19,9348 euro/ha - Plata pentru tinerii fermieri (PTF):
59,1277 euro/ha - Schema de plată benefică pentru climă şi mediu (înverzire sau ecologizare);
19,1942 euro/ha - Ajutoare Nationale Tranzitorii (ANT1);
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24,36 euro/tona de lapte - Ajutoare Nationale Nivelul cuantumurilor stabilite
Tranzitorii, sector zootehnic (ANT 7);
delegate din PNDR 2014 - 2020

pe

Masurile

97,40 euro/cap bovină - Ajutoare Nationale Tranzitorii,
sector zootehnic (ANT 8);



86
euro/ha pentru Măsura 13.1 - Plăţi
compensatorii în zona montană (ANC_ZM );

5,9105 euro/cap ovină/caprină - Ajutoare Nationale
Tranzitorii, sector zootehnic (ANT 9);



54 euro/ha pentru Măsura 13.2 - Plăţi
compensatorii pentru zone care se confruntă cu
constrângeri naturale semnificative (ANC_SEMN)

Până la 1.250 euro/exploataţie - Schema de mic
fermier.

Schemele de sprijin cuplat în sector vegetal:
520,4117 euro/ha - Sprijin cuplat - 7.2 - lucernă;
23.745,5830 euro/ha - Sprijin cuplat - 7.7 - Cartof de sămânță;
11.257,4782 euro/ha - Sprijin cuplat - 7.18 Cartofi timpurii, semitimpurii și de vară;
13.669,8726 euro/ha- Sprijin cuplat - 7.10 Tomate pentru industrializare cultivate în camp;
3.065,6039 euro/ha - Sprijin cuplat - 7.11
Castraveți pentru industrializare cultivați în câmp ;
2.966,3810 euro/ha - Sprijin cuplat - 7.14 Prune
destinate industrializării pentru obținerea de
produse alimentare nonalcoolice;
121,8848 euro/ha - Sprijin cuplat - 7.15 Mere
destinate industrializării pentru obținerea de
produse alimentare nonalcoolice;
195,4270 euro/ha - Sprijin cuplat - 7.16 Cireșe
și vișine destinate industrializării pentru
obținerea de produse alimentare nonalcoolice;
384,1229 euro/ha - Sprijin cuplat - 7.17 Caise
și zarzăre destinate industrializării pentru obținerea
de produse alimentare nonalcoolice;

Plăţi se vor face la cursul de schimb de 4,4828 lei
pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală
Europeană în data de 31 decembrie 2014 şi publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 01/01
din 06 ianuarie 2015
Centrul Judeţean APIA Gorj, va autoriza până la finele
lunii iulie toţi fermierii care au accesat schemele de
plată – Ajutoare Nationale Tranzitorii în sector
animalier si din luna august, sprijinul cuplat in sector
animalier si Măsura 10 – Clima şi mediu din PNDR
2014 - 2020.
In Judeţul Gorj, au depus cereri unice de plată în
campania 2015 un număr de 18.845 fermieri pentru o
suprafată eligibilă de aproximativ 74.904,79 ha.
01.08.2016 — termen limita pentru depunerea cererii
de plata pentru obtinerea subventiei la motorina
utilizata in agricultura
APIA Gorj informează că, până la data de 01 august
2016, inclusiv, se pot depune cererile de plată pentru
ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură
aferente perioadei 01 aprilie – 30 iunie 2016, conform HG
nr.1174/2014 si OMADR 1727/2015.

Conform art. 8 din HG 1174/2014, plata ajutorului de stat
se solicită în baza unor cereri de plată adresate de beneficiarii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură prin cenSchemele de sprijin cuplat în sector animalier trele judeţene/locale, după caz, care se depun până la finele
lunii următoare trimestrului pentru care se solicită rambur4,6872 euro/cap ovină - Sprijin cuplat - Specia sarea, însoţite de o situaţie centralizatoare, defalcată pe luovine SCZ-O;
crări, privind cantităţile de motorină utilizate aferente tri4,6872 euro/cap caprină – Sprijin cuplat - mestrului respectiv, precum şi de documentele fiscale.

Specia caprine SCZ-C;
Plăţile se vor face la cursul de schimb valutar de
4,4176 lei pentru un euro, stabilit de către Banca
Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2015 şi
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
C, nr. 323 din 01 octombrie 2015.

Ajutorul de stat se acordă fermierilor din sectoarele
vegetal, creşterea animalelor şi îmbunătăţiri funciare, sub
formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi
acciza redusă (stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru
motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în
agricultură, a cărui valoare unitară, determinată potrivit
prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu
modificările şi completările ulterioare, este de 1,7975 lei/
litru.
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Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile
necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de
vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea
efectuării lucrărilor mecanizate în sectoarele vegetal,
zootehnic şi îmbunătăţiri funciare.
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Indiferent de sectorul pentru care se solicită ajutor
solicitanţii depun şi declaraţia pe propria răspundere cu
privire la încadrarea în categoria „firme în dificultate”,
dacă au survenit modificări faţă de cea iniţială.

Cererile de plată pot fi depuse de administrator/
Cererile de plată se depun însoţite de următoarele reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia,caz în care
împuternicirea este emisă de cătrea dministratorul/
documente:
reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de
identitate al persoanei împuternicite.
Pentru sector vegetal:
 situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor pen- In judeţul Gorj au fost aprobate un număr de 66 cereri de
tru care solicită ajutorul de stat;
acord prealabil pentru anul 2016.
 documente care dovedesc cantitatea de ciuperci Până in prezent, aferent trimestrului II, 2016, pentru deprodusă, după caz;
contarea motorinei utilizate in agricultură, au fost depuse
 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină un număr de 28 cereri de ajutor de stat pentru o cantiutilizate pentru sectorul vegetal, aferentă tate de 24.825,93 litri motrorina in sumă de 44.624,43
perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul lei.
de stat prin rambursare, întocmită conform
modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 01.08.2016 - termen limita pentru solicitarea spri1727/2015;
jinului financiar in sector apicol - PNA 2014 copie a facturilor fiscale de cumpărare a
2016
motorinei emise de vânzător pe numele
solicitanţilor;
Scopul Programului Naţional Apicol pentru perioada
 copie a documentelor de identitate şi/sau a 2014-2016 este sprijinirea apicultorilor pentru achiziţiondocumentelor de înregistrare, în cazul în care au area de medicamente, funduri de stupi pentru control sau
intervenit modificări faţă de cererea de acord funduri de stupi antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/
prealabil pentru finanţare.
sau familii de albine, de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi
Pentru sector zootehnic:
pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste
 situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină calitatea mierii.
utilizate pentru sectorul zootehnic, aferentă
perioadei pentru care solicit acordarea ajutorul Beneficiarii Programului
de stat prin rambursare, întocmită conform Beneficiarii sprijinului financiar sunt apicultori, persoane
modelului prevăzut în anexa nr.9 din OMADR fizice şi juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi
1727/2015;
individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit
 copie a facturilor fiscale de cumpărare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, privind
motorinei emise de vânzător pe numele desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întresolicitanţilor;
prinderile familiale, cu modificările ulterioare, organizate
 situaţia privind calculul efectivului:
în asociaţii de crescători de albine, federaţii, uniuni api rulat realizat pentrupăsăriri/porci în- cole, cooperative agricole sau grupuri de producători retocmită de beneficiar şi vizată de medi- cunoscute, conform legislației în vigoare.
cal împuternicit de liberă practică, după
caz, conform modelului prevăzut în Solicitanții sprijinului
anexa nr.10 aferent perioadei;
- asociaţiile de crescatori de albine recunoscute, conform
 mediu realizat pentru bovine, ovine/ legislaţiei în vigoare;
caprine întocmită de beneficiar şi vizată - uniunile apicole recunoscute, conform legislaţiei în
de medical împuternicit de liberă prac- vigoare;
tică, după caz, conform modelului din - cooperativele agricole în domeniul apicol, recunoscute
anexa nr.10;
conform legislaţiei în vigoare;
 numărului de familii de albine/cutii - grupurile de producători în domeniul apicol, recunoscute
pentru viermii de mătase realizat, afer- conform legislaţiei în vigoare;
- federaţii apicole recunoscute, conform legislaţiei în
ent perioadei.
 copie de pe cererea depusă de către apicultori la vigoare;
consiliul local în vederea asigurării acestora de
Modul de finanțare
vetre de stupină temporare sau permanente;
Comisia Europeană participă la finanțarea acțiunilor din
 copie a documentelor de identitate şi/sau a Program cu 50% din cheltuielile efectuate de România
documentelor de înregistrare, în cazul în care au pentru fiecare acțiune accesată, excluzând T.V.A.
intervenit modificări faţă de cererea de acord
prealabil pentru finanţare.

Page 6

Buletin informativ al APIA

- Centrul Judetean GORJ

Acțiunile cuprinse în Program pentru care se acordă
ajutor financiar în anul 2016

NN
r .r7. 6
, ,I U
IU
LIE 2016

desfăşoară permanent activitatea exploataţia/
unitatea;
 ordinul de deplasare în pastoral eliberat de forma
asociativă din care face parte apicultorul, din care
să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral până la data depunerii cererii unice, avizat și
datat de consiliul local, în cazul achizițiilor de
stupi;
Apicultorul trebuie să dețină stupii identificați de către formele asociative de profil legal constituite, prin Agenția
Națională pentru Zootehnie ,,Prof. dr. G.K. Constantinescu”, conform Sistemului unitar de identificare a stupinelor și stupilor, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii
și dezvoltării rurale nr. 119/2011, cu modificările și completările ulterioare.

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 convenţională 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 caracter- Documentele care se depun la sediul formei asociative
isticilor fizico-chimice ale mierii – de către apicultorii beneficiari ai Programului, care
decontarea analizelor fizico-chimice care achiziționează prin intermediul formei asociative;
atestă calitatea mierii.
 Cererea unică de solicitare a sprijinului care se
depune o singură dată înainte de efectuarea oriEtapele de desfăşurare a procedurii:
cărei achiziții, în care se menționează acordul pentru achiziția produselor și/sau pentru derularea
Acordarea ajutorului financiar se realizează în urma
sprijinului financiar aferente măsurilor prevăzute
depunerii cererii de plată.
în Program, prin intermediul aceleiași forme asoSuccesiune:
ciative.
a) solicitarea ajutorului financiar - depunere cerere de plată,
primire, înregistrare cerere de plată, control vizual al cererii  Declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că
apicultorii: - achiziționează mătcile, roiurile pe faguri
de plată;
și/sau familiile de albine prin PNA în afara perioadei
b) verificarea, analizarea şi aprobarea administrativă a cercuprinse între data depunerii oricărei cereri de finanțare
erilor de plată;
pentru acordare de ajutor financiar nerabursabil din
c) inspecţia la faţa locului;
măsurile agricole de investiții finanțate din Fondul
d) verificarea şi validarea raportului de inspecţie control/
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
supracontrol;
și data acordării ultimei plăți pentru finalizarea
e) aprobarea administrativă a cererilor de plată;
investiției. - indiferent de forma juridică de organizare,
f) verificarea, analizarea şi validarea/invalidarea dosarelor
nu au mai solicitat ajutor financiar prin intermediul
de plată;
altei forme asociative; - în cazul în care au loc modifig) autorizarea plăţii;
cări asupra statului lor juridic, informează forma asoh) plata ajutorului;
ciativă din care fac parte, în termen de 5 zile lucrătoare
i) verificarea efectuării plăților sumelor autorizate de APIA;
de la survenirea acestor modificări.
Solicitarea sprijinului financiar de către beneficiarii  Copia actului de identificare - B.I./C.I., în cazul perProgramului Național Apicol
soanelor fizice;
Beneficiarii Programului pentru acțiunile prevăzute în  Copia certificatului de înregistrare de la oficiul regisacesta, achiziționează direct produsele sau achiziționează
trului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală,
prin intermediul formei asociative toate produsele, solicită
după caz, iar toate documentele vor fi eliberate pe
anual ajutorul financiar prin intermediul formei asociative
forma de organizare;
legal constituite din care fac parte, conform legislației în
 copia adeverinţei care să ateste proprietatea şi numărul
vigoare.
familiilor de albine înscrise în registrul agricol, la data
Înainte de depunerea cererii unice de solicitare a sprijinului
solicitării acesteia, eliberată de consiliul local;
și a documentelor care o însoțesc apicultorii trebuie să solicite eliberarea următoarelor documente, indiferent de  copia adeverinţei/atestatului/certificatului/diplomei
care să confirme pregătirea apicultorului în domeniul
forma de achiziție, direct sau prin intermediul formei asoapicol, conform legislaţiei în vigoare, eliberată/eliberat
ciative:
până la termenul-limită de depunere a cererii şi a docu adeverința care să ateste proprietatea şi numărul
mentelor, după caz,respectiv 1 august 2016;
familiilor de albine înscrise în registrul agricol,

copia documentului de înregistrare/autorizare sanitareliberată de consiliul local;
veterinară, eliberat înainte de depunerea cererii de so documentul de înregistrare/autorizare sanitarlicitare la sediul formei asociative de către direcţia
veterinară, eliberat de către direcţia judeţeană sanijudeţeană sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor, retelor, respectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia
spectiv a municipiului Bucureşti, pe raza căreia îşi
îşi desfăşoară permanent activitatea exploataţia/
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unitatea;
copia ordinului de deplasare în pastoral eliberat de
forma asociativă din care face parte apicultorul, din care
să rezulte că acesta a efectuat deplasarea în pastoral
până la data depunerii cererii unice, avizat și datat de
consiliul local, în cazul achizițiilor de stupi;
 copia fișei “Mișcarea efectivului de albine”din carnetul
de stupină, în care să se consemneze toate achizițiile
pentru acțiunea refacerea efectivului de albine.
 copia carnetului de stupină completat la zi în toate rubricile, ștampilat și semnat de administratorul/
reprezentantul legal/împuternicitul formei asociative la
rubrica ,,Deplasări în pastoral”
 copia buletinului/buletinelor de efectuare a analizelor
fizico-chimice ale mierii şi copia documentelor fiscale
de efectuare a plăţii analizelor fizico-chimice ale mierii,
emis/emise după data depunerii cererii unice de solicitare, în cazul efectuării analizelor fizico-chimice ale
mierii.
 copia facturii de efectuare a analizelor fizico-chimice
ale mierii precum și copia documentelor de efectuare a
plății acestora emise după data depunerii cererii unice de
solicitare;
 copia autorizaţiei de funcţionare a laboratorului de analize fizico-chimice care a efectuat analizele şi care a emis
factura.
În cazul în care apicultorii optează să efectueze toate
achizițiile în mod direct, după achiziționarea acestora, pe
lângă documentele menționate mai sus, trebuie să
depună suplimentar următoarele documente la sediul formei asociative legal constituite din care fac parte:
 copia certificatului/certificatelor de origine, care atestă
provenienţa mătcilor din stupine de elită autorizate de
către Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof. Dr. G.
K. Constantinescu" şi autorizate sanitar-veterinar, în cazul achiziționării de mătci de la stupina de elită;
 copia declaraţiei/declarațiilor de conformitate, care atestă
provenienţa mătcilor din stupine de multiplicare autorizate de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie "Prof.
Dr. G, K, Constantinescu" şi autorizate sanitar-veterinar,
în cazul achiziționării de mătci de la stupine de multiplicare;
 copia autorizației sanitar veterinară/documentului care
atestă autorizarea pentru comercializare a furnizorului de
medicamente în cazul achiziționării de medicamente pentru tratarea efectivului de familii de albine;
 copia facturii/facturilor fiscale de achiziţie a medicamentelor, fundurilor de stupi pentru control sau a fundurilor
de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor pe faguri, familiilor de albine și a stupilor, emisă/emise după data
depunerii cererii unice de solicitare;
 copia documentului/documentelor fiscale de efectuare a
plăţii medicamentelor, fundurilor de stupi pentru control
sau a fundurilor de stupi antivarooa, a mătcilor, roiurilor
pe faguri sau familiilor de albine și a stupilor emis/emise
după data depunerii cererii unice de solicitare.
 copia documentului din care să reiasă capacitatea
furnizorului de a produce material biologic semnat de



NNrr. .7
N6,r,.I5
IUU
, LN
M
IE
I 2016

acesta și avizat de ANZ- în cazul achiziției de material
biologic;
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, este data de
01.08.2016.
Cererea de plată, pentru a fi valabilă, trebuie să fie completată corect şi să fie completă, adică să fie însoţită de toate
documentele justificative menţionate în procedură.
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.
În cazul în care în urma controlului efectuat de reprezentanţii Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 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 comunicată pentru efectuarea
controlului la faţa locului sau să mandateze un reprezentant.
Refuzul controlului la faţa locului la data comunicată atrage excluderea de la plată.

Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea
laptelui în instituţiile şcolare -semestrul I / an şcolar
2015-2016
În baza atribuţiilor conferite în derularea şi gestionarea
fondurilor europene pentru agricultură - FEGA, Agenţia de
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) este
responsabilă şi de gestionarea măsurii privind acordarea
ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui şi a anumitor
produse lactate copiilor din instituţiile şcolare.
Obiectivul principal al măsurii de sprijin este favorizarea
consumului de lapte de către copiii din instituţiile şcolare
beneficiare, conform Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 şi
Regulamentul (CE) nr. 657/2008, prin obţinerea unui ajutor
finanţat din fonduri comunitare, pentru distribuirea gratuită
sau la preţ redus a laptelui şi a anumitor produse lactate.
Ajutorul este plătit de APIA, în limita a maxim 0,25 l
echivalent lapte/copil /beneficiar /zi de şcoală. Sunt excluse
de la ajutorul comunitar produsele lactate distribuite în timpul vacanţelor şcolare şi în centrele şcolare care utilizează
produsele lactate la prepararea meselor servite copiilor.
Valoarea ajutorului comunitar este de 0,1815 euro/kg de
produs distribuit. Cursul de schimb aplicabil este ultimul
curs stabilit de Banca Centrală Europeană (BCE) înainte de
prima zi a lunii în care se produce faptul generator (ziua precedentă primei zile a lunii în care începe semestrul de
şcoală), in cazul acesta, 4,4307 lei.
Programul de distribuire a laptelui în instituţiile şcolare se
desfaşoară prin Consiliul Judeţean Gorj, în calitate de
autoritate contractantă a servicilor de achiziţie, transport şi
distribuire a laptelui, totodată, în calitate de solicitant al
ajutorului comunitar şi prin instituţiile scolare, in calitate de
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beneficiari ai măsurii de sprijin şi responsabili de distribuţia
laptelui către copii prezenţi la cursuri. Sumele aferente desfăşurării activităţilor de distribuire a laptelui sunt alocate,
iniţial, din bugetul statului, urmând ca după decontarea acestora din bugetul comunitar, respectiv din FEGA, acestea să
fie returnate în bugetul consolidat al statului.
Măsura de sprijin este reglementată în legislaţia naţională
prin:

 Hotărârea de Guvern nr. 1.628 din 10 decembrie 2008,





privind acordarea de ajutoare financiare pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 657/2008 al Comisiei
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului
(CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte
acordarea de ajutoare comunitare pentru furnizarea
laptelui şi a anumitor produse lactate elevilor din institutiile şcolare;
Hotărârea de Guverm nr. 761 din 27 iulie 2011 pentru
modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.
714/2008 privind actualizarea limitei valorice zilnice
pentru produsele lactate şi de panificaţie acordate pentru elevii din clasele I – VIII din învăţămţntul de stat,
precum şi pentru copii preşcolari din grădiniţele de stat
cu program normal de 4 ore şi pentru aprobarea conţinutului/specificaţiilor tehnice ale caietului de sarcini
pentru procedurile de atribuire a contractelor de furnizare a produselor lactate şi de panificaţie pentru elevi si
preşcolari;
Legea nr. 6/2012 pentru modificarea şi completarea
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2002
privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie
pentru elevii din clasele I-VIII din învăţământul de stat
si privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore;
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solicitanţilor şi instituţiilor şcolare, pentru confirmarea
dreptului la ajutorul solicitat. A fost verificată existenţa
documentelor comerciale justificative care trebuie să fie
păstrate de către solicitanţi conform Regulamentului(CE) nr.
485/2008 şi au fost confruntate cu documentele depuse la
cererea de plata, vizand autenticitatea si competitudinea
acestora. Inspectia la nivelul institutiilor scolare a avut in
vedere verificarea existenţei documentelor referitoare la
distribuţia produselor lactate în pentru perioada controlată, in
conditiile de calitate si cantitate. Totodata s-a urmarit
verificarea şi certificarea
condiţiei de eligibilitate a
beneficiarilor produselor lactate, în fapt, a elevilor prezenţi la
cursuri. Au fost verificate documentele privind conformitatea
distribuţiei produselor cu condiţiile legale precum şi cele
prevăzute în caietele de sarcini.
În urma controalelor efectuate au fost consemnate unele neconformităti referitoare la distribuirea unor porţii de lapte
către un număr de copii mai mare decât numărul copiilor
pentru care a fost indeplinită condiţia de eligibilitate, respectiv, prezenţa la cursuri.
Pentru acest considerent au fost reduse la plată un numar de
531 de porţii, insemnţnd o cantitate de 109,386 kg.
Actiunile de verificare s-au finalizat cu rapoarte de inspectie,
concluziile reţinute în acestea fiind de îndeplinire a condiţiilor legale, confirmând astfel dreptul la ajutorul comunitar,
cu reducerea consemnată de 19,85 euro pentru porţiile declarate neeligibile. Suma totală aprobată spre decontare din
F.E.G.A, este de 108.977,42 euro, respectiv 482.846,25 lei.

31 august 2016— termen limita pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol, aferent campaniei 2015

Beneficiarii ajutorului comunitar sunt copiii din grădiniţe,
Pentru a intra în posesia rentei viagere cuvenite penşcoli primare şi/sau gimnaziale aprobate sau acreditate de tru anul 2015, rentierii trebuie să se prezinte la Centrul
Ministerul Educaţiei Nationale şi Cercetării Ştiinţifice.
judeţean al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculÎn vederea alocării ajutorului comunitar, Consiliul Judeţean tură, pana in data de 31 august 2016, cel tarziu (în zilele
Gorj formulează cerere de plată pentru distribuţia de lapte lucrătoare), pentru vizarea carnetelor de rentier agricol.
aferentă semestrului I al anului şcolar 2015-2016.
Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate
Potrivit contractului de furnizare, produsul in instituţiile şco- prezenta personal sau prin mandatar/curator/ tutore, în baza
lare este lapte tratat termic, UHT, 1,8% grăsime, ambalat în unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească defiporţii de 200 ml.
nitivă şi irevocabilă.
De asemenea, rentierul agricol/mandatarul/curatorul/
Ajutorul comunitar solicitat este de 108.997,27 euro, pentru
un numar 2.915.223 de porţii de lapte furnizate, însemnând tutorele trebuie să prezinte următoarele documente:
- carnetul de rentier agricol;
o cantitate totală de 283.044,60 l, respectiv, 600.535,938 kg.
- contractual / ele de arendare;
Numărul maxim de copii beneficiari (cu prezenţă regulată) a
actul de identitate în original al rentierului agricol/
fost de 35.995, pentru un număr de zile de şcoală in care a
mandatarului/curatorului/tutorelui;
fost efectuată furnizarea de 88.
- document coordonate bancare (opţional/recomandat);
În vederea acordării ajutorului comunitar, cererea de plată
- decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată
formulată de către Consiliul Judeţean Gorj a fost supusă :
(acolo unde este cazul), pentru gradele de invaliditate I şi II
 verificarii si validarii administrative, actiune in timpul (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în
căreia au fost controlate documentele justificative ata- original şi în copie.
şate cererii, precum şi respectarea angajamentelor asuRenta viageră agricolă încetează la data decesului
mate de către solicitantul sumelor;
rentierului. În cazul decesului rentierului, renta datorată
 inspecţii la fata locului, acţiune care s-a desfasurat la acestuia în anul 2015 poate fi încasată de moştenitorii săi,
sediul solicitantului şi la un număr de 32 de instituţii doar dacă, până la 31 august 2016, moştenitorii vor depune la
şcolare beneficiare ale programului;
oricare centru judeţean al APIA, carnetul de rentier al
Activitatea de inspectie s-a desfasurat prin vizite la sediul defunctului (obligatoriu), certificatul de deces (original şi
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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
ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în
perioada 01 martie - 31 august 2016, pentru vizarea
carnetelor de rentier agricol este o condiţie esenţială
pentru a beneficia de renta cuvenită aferentă anului
2015.
In judeţul Gorj, sunt aşteptaţi să-şi vizeze carnetul un
număr de cca 66 rentieri, pentru care s-a platit din bugetul
national, in anul 2015, suma de 80.828.53 lei pentru o
suprafata de 235.1448 ha.
Pana in prezent au fost vizate 61 de carnete de
retienr agricol, pentru o suprafata de 215,1206 ha, cu o
valoare aprobata de 17.061,94 euro, respectiv 75.840,12
lei.
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 Solicitantul trebuie să deţină în proprietate, terenul
ce urmează a fi transferat;
 Solicitantul se angajează să transfere definitiv către
alt fermier întreaga sa exploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare;
 Contractul de transfer definitiv al terenului, nu poate
fi reziliat de nici una din părţi, mai devreme de durata minimă de 20 de ani.
Submăsura 6.5 are ca scop facilitarea comasării terenurilor şi presupune transferarea definitivă către alt fermier
a întregii exploataţii, inclusiv drepturile de plată corespunzătoare.
Transferul de exploataţie,
condiţii şi cerinţe privind acordarea schemelor de
plăţi pentru fermieri
In legătură cu cerinţele şi conditiile referitoare la
transferul exploataţiilor agricole şi modul în care acesta
influenţează plăţile ajutorului sau sprijinului acordat pentru
exploataţiile respective, prezentam urmatoarele aspecte:
Exploataţia este definită, potrivit legii, drept
ansamblul unităţilor de producţie utilizate pentru activităţi
agricole şi gestionate de un fermier, situate pe teritoriul
României.

Scheme noi de sprijin pentru micii fermieri - implePotrivit prevederilor legale, transferul unei exploataţii
mentarea Submăsurii 6.5
înseamnă „vânzarea sau arendarea, sau orice alt tip de
In perioada următoare, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale intenţionează să lanseze submăsura 6.5Schema pentru micii fermieri din cadrul PNDR 20142020.
Pentru a putea beneficia de această submăsură fermierul trebuie să fi accesat cel puţin un an Schema simplificată pentru micii fermieri din cadrul Pilonului I (campania
2015) aferentă cererii unice de finanţare prin APIA.
De asemenea, pentru a putea accesa submăsura 6.5 pe
perioada anului 2016, este necesar ca fermierul să notifice
APIA că doreşte retragerea din Schema simplicată menţionată mai sus.

tranzacţie similară care are drept obiect unităţile de
producţie în cauză”. Conform art. 28 din O.U.G. nr. 3/2015,
dacă o exploataţie este transferată integral de la un
beneficiar la altul după depunerea unei cereri de plată şi
înainte să fi fost îndeplinite toate condiţiile de acordare a
plăţii, cedentului (beneficiarul a cărui exploataţie este
transferată unui beneficiar) nu i se acordă niciun ajutor sau
sprijin pentru exploataţia transferată.
Transferul de exploataţie se realizează pentru întreaga
exploataţie între doi fermieri înscrişi în Registrul Unic de
Identificare (RUI) gestionat de APIA, indiferent de forma
de organizare a acestuia, în perioada stabilită în art. 28 alin.
(1) din OUG nr. 3/2015. În cazul în care cesionarul nu este
înscris în RUI, acesta completează un formular de înscriere
în RUI-Anexa 1 din Ordin-MADR nr.22/2011, pus la
dispoziţie de APIA şi primeşte în baza de date un ID.

Data limită până la care fermierii puteau notifica
APIA pentru retragerea din Schema simplificată pentru
Ajutorul solicitat sau plata solicitată de cedent se
micii fermieri este 15 iulie 2016. Fermierii care nu au optat
pentru retragerea din Schema simplificată până la data de acordă cesionarului (beneficiarul căruia i se transferă
15 iulie 2016, nu vor putea fi beneficiari eligibili ai sub- exploataţia), cu respectarea următoarelor condiţii:
măsurii 6.5 în anul 2016.
– în termen de 10 zile calendaristice de la efectuarea
transferului
de exploataţie, cesionarul notifică APIA asupra
Sprijinul acordat prin submăsura 6.5 reprezintă
transferului
şi
solicită plata ajutorului şi/sau a sprijinului;
120% din suma anuală calculată a sprijinului pe care
fermierul era eligibil să o primească în cadrul schemei
– cesionarul furnizează toate documentele justificative
simplificate din Pilonul I.
solicitate de APIA referitoare la transferul de exploatatie;
Condiţiile de eligibilitate pentru accesarea sub– sunt îndeplinite toate condiţiile pentru acordarea
măsurii 6.5 sunt următoarele:
ajutorului şi/sau a sprijinului în ceea ce priveSte exploatatia
transferată.
 Solicitantul a aplicat cel puţin un an schema pentru
După momentul în care cesionarul a informat APIA şi
micii fermieri din Pilonul I, iar în momentul depunerii cerea
solicitat
plata ajutorului şi/sau a sprijinului potrivit
rii în cadrul acestei submăsuri, acesta face dovada retragerii
prevederilor
de mai sus:
din schema aferentă Pilonului 1;
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– toate drepturile şi obligaţiile cedentului care decurg Acte normative
din raportul juridic dintre cedent şi APIA generat de cererea
unică de plată sunt atribuite cesionarului;
Ordinul MADR nr. 857/2016 - aprobarea schemei de
– toate acţiunile necesare pentru acordarea ajutorului ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi
şi/sau a sprijinului şi toate declaraţiile date de cedent înainte crearea de suprafeţe împădurite”
de transfer sunt atribuite cesionarului în scopul aplicării
Prin OMADR 857/2016 se aprobă schema de ajutor de stat
normelor relevante ale Uniunii;
„Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafeţe
– exploataţia transferată este considerată o exploataţie împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea
separată pe durata anului de cerere în cauză.
zonelor împădurite şi în îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”,
După momentul în care cesionarul a informat APIA şi submăsura 8.1 „împăduriri şi crearea de suprafeţe împăa solicitat plata ajutorului şi/sau a sprijinului, toate drepturile durite” din cadrul PNDR 2014—2020.
şi obligaţiile cedentului care decurg din raportul juridic Ajutoarele pentru împădurire şi crearea de suprafeţe împădintre cedent şi APIA generat de cererea unică de plată sunt durite acordate prin schemă se acordă în cadrul PNDR
atribuite cesionarului. (art.8, alin.4, lit.b) din Regulamentul 2014—2020, ca ajutoare cofinanţate din FEADR, fiind idende Punere în Aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei).
tice cu măsura de dezvoltare rurală care stă la baza acestora.
Dacă cesionarul are cerere unică de plată depusă, Schema se aplică pe întreg teritoriul României si este impleaceasta se constituie în cerere de înscriere în RUI (art.3, mentată de MADR prin Direcţia generală dezvoltare
alin.l, lit.b din OMADR nr.22/2011).
rurală, prin AFIR şi prin APIA.
Cesionarul trebuie să anunţe APIA referitor la Scopul ajutorului îl reprezintă acordarea unui sprijin finantransferul de exploataţie în termen de 10 zile calendaristice ciar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi
de la data încheierii tranzacţiei (conform art.28, alin.(2), neagricole şi forme asociative ale acestora pentru împădurilit.a) din O.U.G. nr.3/2015, cu modificarile şi completările rea şi crearea de suprafeţe împădurite.
ulterioare).
Schema vizează plantaţiile forestiere realizate prin:
Transferul se poate realiza oricând până la momentul
emiterii de către APIA a deciziei de plată pe numele a) trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole definite la art. 5 lit. a) şi b);
fermierului care transferă exploataţia agricolă.
Fermierul care preia exploataţia agricolă depune la b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi
centrul local/centrul judeţean unde a fost depusă cererea de neagricole definite la art. 5 lit. a) şi b.
plată a fermierului care transferă exploataţia agricolă,
cererea pentru transfer de exploataţie/schimbarea formei de
organizare (anexa 26), pusă la dispoziţie de către APIA,
însoţită de documentele care au stat la baza transferului de
exploataţie agricolă: contract de vânzare-cumpărare/
arendă /închiriere /concesionare/ donaţie/ comodat sau altele
asemenea şi dovada contului bancar activ deschis la o
unitate bancară de pe teritoriul României. Formularul de
transfer de exploataţie este completat, semnat, ştampilat,
după caz, de către cei doi beneficiari şi datat. Pe copia
documentelor menţionate, cesionarul va înscrie „conform cu
originalul” şi va semna.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat în baza
schemei este de 100% din costurile standard prevăzute la art.
18 din prezentul act normativ.

Terenul/animalele care face/fac obiectul unui contract
de arenda/ închiriere/ concesiune/ comodat nu poate/pot fi
transferat/e unui alt utilizator, în acest caz transferul
reprezentând
subarendare/subconcesionare/subînchiriere,
operaţiune juridică interzisă de prevederile legale.

Beneficiarii menţionaţi la art. 6 depun la APIA o singură
cerere de sprijin în cadrul unei sesiuni de depunere a cererilor de sprijin, cerere întocmită conform modelului din
anexa la ghidul solicitantului.

Dacă în campania următoare efectuării transferului,
fermierul doreşte să depună cerere de plată pentru suprafaţa
agricolă care a făcut obiectul transferului în campania
anterioară, acesta trebuie să depună la APIA o declaraţie pe
propria răspundere în care va specifica motivul care a dus la
anularea tranzacţiei însotită de documentele doveditoare ale
anulării tranzacţiei, deoarece documentul care a stat la baza
transferului nu mai este valabil/a fost denunţat/reziliat).

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un standard
aferente Primei 1, respectiv Primei 1 şi Primei 2, după caz,
plătite pe durata de aplicare a contractului de fproiect acordat în baza schemei, care înglobează toate costurile inanţare,
este de 7.000.000 euro.
Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2020, cu
posibilitatea prelungirii potrivit reglementărilor europene
aferente post-perioadei 2014—2020.

Lucrările de împădurire până la atingerea stării de masiv se
execută în baza unui proiect tehnic de împăduriri care respectă Normele tehnice nr. 1, în cazul realizării de trupuri de
pădure, sau Normele tehnice nr. 2, în cazul realizării de perdele forestiere de protecţie, elaborat de persoane fizice sau
persoane juridice de specialitate atestate de autoritatea naţională în domeniul silviculturii pentru proiectarea şi/sau
executarea lucrărilor de îmbunătăţiri funciare din domeniul
silvic.

Anularea transferului nu afectează datele privind Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor pot demara numai după
campania anterioară în care transferul a fost valabil.
încheierea contractului de finanţare încheiat între APIA şi
beneficiar. Lucrările de înfiinţare a plantaţiilor forestiere se
vor realiza în maximum 2 ani de la data semnării contractului de finanţare.
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re a deşeurilor de origine animală.
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depunerea la APIA a adeverintei eliberata de asociatia/agentia
crescătorilor individuali de animale;
acreditata pentru infiintarea si mentinerea registrului genealogic al
- temeiul legal pentru organizarea activității de neutralizare a cadavrelor de anirasei, in cazul fermierilor care solicita sprijin cuplat pentru ovine,
male provenite din gospodăriile crescătorilor individuali de animale, precum și
respectiv pentru caprine.
pentru aprobarea caietului de sarcini aferent realizării contractuale a acestei
Modificari/completari aduse OMADR 249/2016: sunt precizate rubrici
activități, 3 respectiv ordin al Președintelui Autorității Naţionale Sanitare Veteridin cererea de plata care nu se mai completeaza (Anexa 1—Cerere de
nare şi pentru Siguranţa Alimentelor, cu avizul Ministerului Agriculturii și Dezplata 2016 Cap.IV, poz. 57A si 57B) sau care se abroga (Anexa 2—
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Este
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ultima parte
a anexei - domeniul "Bunăstarea animalelor"
Acțiuni și termene iulie—august 2016

Termene /actiuni martie - aprilie 2016

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:
Sef Serv. Autorizare Plati

Virgil UNGUREANU
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

 31 iulie 2016—autorizarea la plata—ANT - sector animalier;
Incepand cu 01.03.2016 - depunerea/modificarea cererii unice de plata, la Centrul31judetean/Centrele
iulie 2016—finalizare
respectare cerinte pachet agromediulocale verificare
APIA;

Sef Centru Local Hurezani -

cosit;
- incepand cu 01.03.2016 - vizarea carnetelor de rentier agricol;

Consilier - Maria SEMENESCU

- 2201.08.2016
cererecererilor
ajutor de
desprijin
stat– exceptional
decontarepentru
motorina,
martie - 08–depunere
aprilie depunerea
sectotrim.
II,produse
2016; lactate, a carnii de porc si de reproductie;
rul lapte,

cu 8 aprilie - autorizarea
plata finala a cererlor
pe suprafata, Cam- incepand
01.08.2016—depunere
cerere laPNA—campania
2016;
pania 2015.

 31.08.2016—vizare carnete rentier—campania 2015
Buletinul informativ poate fi accesat si pe website-ul APIA Gorj la adresa
http://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/buletine-informative
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