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Buletin Informativ 

  
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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Statistici privind depunerea 
Cererilor unice de plată în 

cadrul Campaniei 2020 

 

In cadrul Campaniei de primire a Cererilor 
Unice de Plată aferente anului 2020, la 
nivelul Centrului judetean Gorj al APIA,  s-au 
depus un număr total de 17758 cereri 
(99,45% din programat) pentru o suprafaţă de 
70856 ha hectare (107,74% din programat). 

 

De asemenea, in cadrul submasurii 15.1-

„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, din PNDR 2014-2020,  in 

anul 2020 a fost depus un numar de 2 cereri de  sprijin pentru o suprafata de 499.7Ha pachet 

1, respectiv 76.69 Ha  pachet 2. 

 

Eliberare adeverințe de credit pentru finantarea activitatilor agricole - Campania 2020 

Reamintim fermierilor ca, începând cu 15 mai 2020, APIA eliberează adeverințe fermierilor 
care intenţionează să acceseze credite în vederea finanţării activităţilor curente, de la 
instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu instituția.  

Mai mult, pentru a respecta în continuare regulile de distanțare socială și pentru a proteja 
sănătatea personalului propriu și a beneficiarilor, fermierii au posibilitatea de a solicita 
Agenției eliberarea adeverințelor prin mijloace electronice (telecomunicații). De asemenea, 
cu acordul fermierului, APIA transmite direct, prin mijloace electronice, instituțiilor bancare și 
non-bancare adeverințele eliberate. Până în prezent, la nivelul județului Gorj, s-au eliberat 72 
de adeverințe. 

 

3 august-11 
decembrie 

2020—
perioada 

depunerere 
cereri pentru 
Sprijin pentru 

prima 
împădurire şi 

crearea de 
suprafeţe 

împădurite 
 
  
 
 
 
 
 
 

Nr. 
crt Structura 

Numar 
cereri 

primite 

Suprafat
a 

utilizata 
Suprafata 
eligibila 

1 
Serviciul 

Autorizare Plati 170 

22467.2
6 22300.81 

2 
Serviciul Masuri 

Specifice 1383  - -  

3 CL Hurezani 1844 4539.25 4049.24 

4 CL Motru 2235 6232.9 5867.19 

5 CL Novaci 2915 9921.78 8189.09 

6 CL Tg Jiu 4068 

12779.5
8 11609.58 

7 CL Tg Carbunesti 3113 9406.35 8264.9 

8 CL Turceni 2030 5509.13 5254.96 

9 TOTAL 17758 

70856.2
5 65535.77 



 
In 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. 

 

http://www.apia.org.ro/files/news_files/
m8_sesiune5_anunt_lansare.pdf 

 
Schema de ajutor de stat contribuie la domeniul de 
intervenție 5E – Promovarea conservării și a 
sechestrării carbonului în agricultură și silvicultură. 

Alocarea financiară pentru sesiunea 05/2020 este 
de 10.000.000 euro.  

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un 
proiect acordat în baza schemei de ajutor de stat, 
care înglobează toate costurile standard aferente 
Primei 1, respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, 
plătite pe durata de aplicare a angajamentului, este 
de 7 000 000 euro.   

Înainte de depunerea cererii de sprijin, solicitantul 
trebuie să parcurgă etapele de identificare a 
suprafețelor care urmează a fi împădurite în IPA 
Online, elaborarea proiectului tehnic de împădurire 
și obținerea avizului pentru proiectul tehnic de 
împădurire de la Garda Forestieră.  

După avizarea proiectului tehnic de împădurire de 
către Garda Forestieră, solicitanții pot depune, la 
Centrele Județene APIA, cererile de sprijin însoțite 
de documentele specificate în Ghidul solicitantului.  

Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 
condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și 
detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema 
de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208/2020  şi 
este publicat pe site-ul APIA, secțiunea „Măsuri de 

sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate din 
PNDR”.  

Selecția Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se 
efectuează conform prevederilor Regulamentului 
de organizare și funcționare al procesului de 
selecție și al procesului de verificare a contestațiilor 
aprobat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nr.362/2016, modificat și 
completat prin Ordinul Ministrului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale nr.840/2018 şi prin Ordinul 
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 
68/2020 și este publicat pe site-ul APIA.  

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin 
notificarea beneficiarilor de către Centrele Județene 
APIA ca urmare a publicării pe site –ul APIA a 
Raportului de selecție parțial/final aprobat de către 
directorul general al Direcția Generală Dezvoltarea 
Rurală – Autoritate de Management pentru 
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală! 

 

INFORMARE privind planificarea sesiunilor 
de instruire pentru dobândirea de către 
beneficiarii M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020  
a competențelor necesare implementării 
angajamentelor 

 

 http://www.apia.org.ro/
files/news_files/

cursuri_M10_M11.pdf  

 

Beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă 
(M.10) și Măsurii 11 – Agricultura ecologică (M.11) 
trebuie să demonstreze că dețin cunoștințele și 
informațiile relevante (au urmat o formă de 
instruire) sau că beneficiază de expertiza tehnică 
necesară (consiliere sau consultanță) pentru 
implementarea angajamentelor, în conformitate cu 
PNDR 2014-2020. Acestea trebuie să acopere cel 
puțin aspectele legate de identificarea parcelelor 
agricole, completarea și depunerea angajamentelor 
și cererilor unice de plată, măsurile de management 
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru 
conformarea la cerințele de bază și la cerințele 
specifice ale angajamentelor.  

I. Planificarea sesiunilor de instruire în anul 
2020 

 În anul 2020, Direcțiile pentru agricultură 
județene și Agenția Națională a Zonei Montane 
au planificat instruiri adresate beneficiarilor M.10 
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și M.11, cu respectarea măsurilor aprobate prin 
hotărârile Guvernului pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 
astfel:  

1. Direcțiile pentru agricultură județene (DAJ) 
organizează cursuri la solicitarea beneficiarilor 
M.10 și M.11, atât cu prezența fizică a 
participanților, cât și online. Grupele organizate 
vor avea un număr de participanți de minim 12 și 
maxim 20.  

Pentru judetul Gorj, pentru planificarea organizării 
cursurilor în perioada iulie-decembrie 2020, sunt 
disponibile urmatoarele date de contact: GJ ,Târgu 
Jiu, Str. Victoriei nr. 2-4 , dadr@rdsmail.ro , 
0253/211018 , M10   -   08.2020 , 19 ; 
dadr.gj@madr.ro ,M11   ,                                  ,  15 .  

* - organizarea grupelor de cursanți va ține seama 
ca numărul maxim de participanți să fie de 20 
persoane. 

 2. Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) 
organizează cursuri, atât la sediul central al 
acesteia din Vatra Dornei (Str. Runc nr. 23), 
județul Suceava, cât și în teritoriul montan. 
Promovarea desfășurării acestora se face prin 
anunțuri pe site-ul instituției, prin centrele 
regionale de dezvoltare montană (CRDM) și oficiile 
de dezvoltare montană (ODM), prin autoritățile 
publice locale din localitățile montane, prin 
asociații și fundații. Cursurile pentru M.10 și M.11 
sunt susținute la cererea fermierilor, iar perioada 
de derulare a acestora se stabilește în funcție de 
organizarea grupei cu un număr minim de 15 
cursanți.  

Număr participanți/grupă: minim 15, maxim 20. 

Durata cursurilor: 24 de ore (3 zile a câte 8 
ore/zi). 

 Județul Gorj,  Tismana—  Locații: - Primăria 
P o l o vr a gi  -  P r im ă r i a  P e ș t i ș an i  , 
marian.diaconescu@azm.gov.ro Pantelimon 
Marian DIACONESCU , 0720411409, Permanent, în 
funcție de solicitări și organizarea grupei/ 
grupelor . 

 

II. Precizări privind momentul depunerii 
documentului justificativ  

Momentul la care trebuie demonstrată 
conformarea la aceste cerințe specifice este stabilit 
prin prevederile fișelor tehnice ale măsurilor M.10 
și M.11 din PNDR 2014-2020, după cum urmează:  

 înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți de 
către fermierii cu angajamente M.10 pe 
suprafețe mai mari de 300 ha sau, în cazul 
pachetului 8 (P8), pentru un număr de animale 
mai mare decât echivalentul a 100 UVM,  

  înainte de efectuarea celei de-a III-a plăți de 
către fermierii cu angajamente M.10 pe 
suprafețe de până la 300 ha sau, în cazul P8, 
pentru un număr de animale de cel mult 
echivalentul a 100 UVM,  

  înainte de efectuarea primei plăți de către 
fermierii cu angajamente M.11 pe suprafețe 

celei de-a II-a plăți de către fermierii cu 
angajamente M.11 pe suprafețe de până la 300 
ha. Pentru stabilirea anului de angajament în 
care trebuie dovedită deținerea cunoștințelor 
și informațiilor necesare în raport cu pragul de 
suprafață prevăzut de fișa M.10, suprafața 
angajată se calculează la nivel de pachet/ sub-
pachet/ variantă.  

Sintagmele „prima plată”, „cea de-a II-a plată” și 
„cea de-a III-a plată” menționate în fișele tehnice 
ale M.10 și/sau M.11 se raportează la prima plată 
efectuată către beneficiar (plata în avans sau plata 
regulară).  

În cazul angajamentelor deschise în cadrul sM11.2 
care urmează angajamentelor deschise în cadrul 
sM11.1 după finalizarea perioadei de conversie, 
termenul de depunere a documentului justificativ 
se calculează ținând cont de anul de deschidere a 
angajamentului sM11.1, sintagma „cea de-a doua 
plată” raportându-se la primul an de angajament 
în cadrul sM11.1.  

Prin urmare, în anul 2020, dovada deținerii 
competențelor sau a obținerii cunoștințelor și 
informațiilor necesare implementării 
angajamentelor M.11 se prezintă la APIA până 
la 12 octombrie de către beneficiarii care au:   

 angajamente M.10 deschise în 2018, dacă 
suprafața angajată (determinată în primul an 
de angajament) pe cel puțin unul din pachetele 
M.10 este de maxim 300 ha (pentru un număr 
de animale de maxim echivalentul a 100 UVM 
pentru P8);   

  angajamente M.10 deschise în anul 2019, dacă 
în campania curentă, suprafața angajată pe cel 
puțin unul din pachetele M.10 depășește 300 
ha (pentru un număr de animale mai mare 
decât echivalentul a 100 UVM pentru P8);  
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  angajamente M.11 deschise în 2019, dacă 
suprafața angajată (determinată în primul an de 
angajament) pe cel puțin unul din pachetele 
submăsurilor (sM) 11.1/11.2 este de maxim 300 
ha;   

  angajamente M.11 deschise în anul 2020:  

 - în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel 
puțin unul din pachete depășește 300 ha;  

- în baza sM11.2 care nu urmează unui 
angajament asumat în baza sM11.1, dacă 
suprafața angajată pe cel puțin unul din pachete 
depășește 300 ha; 

 - în baza sM11.2 care urmează unui angajament 
asumat în baza sM11.1 deschis în anul 2019 în 
ultimul an de conversie, dacă suprafața angajată 
este de maxim 300 ha.   

De asemenea, dacă documentele nu au fost depuse 
în termenul reglementat, pentru a se evita aplicarea 
sancțiunilor pentru neconformitate repetată / 
intenționată, acestea se depun până la 12 octombrie 
2020 de către beneficiarii care au:   

 angajamente M.10 deschise în 2016 și 2017, 
indiferent de mărimea suprafeței, respectiv 
indiferent de numărul de animale pentru P8;  

 angajamente M.10 deschise în 2018, dacă 
suprafața angajată pe cel puțin unul din 
pachetele M.10 este mai mare de 300 ha, 
respectiv pentru un număr de animale mai mare 
decât echivalentul a 100 UVM pentru P8;  

  angajamentele M.11 deschise în 2017, dacă 
suprafața angajată pe cel puțin unul din 
pachetele sM11.1/11.2 este de maxim 300 ha; 

  angajamentele M.11 deschise în 2018, 
indiferent de mărimea suprafeței angajate;  

 angajamentele M.11 deschise în 2019, dacă 
suprafața angajată pe cel puțin unul din 
pachetele sM11.1/11.2 este mai mare de 300 ha;   

 angajamentele sM11.1 a căror perioadă de 
conversie s-a încheiat anterior anului 2020 și 
pentru care fermierul nu a deschis un 
angajament sM11.2, dacă:  

 - angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2018 
pentru suprafețe mai mari de 300 ha; - 
angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2017 
pentru suprafețe mai mici de 300 ha;  

- angajamentele deschise în baza sM11.2 care 
urmează unui angajament în baza sM11.1 a cărui 
perioadă de conversie s-a finalizat, conform 

tabelului următor:   

 

Așa cum prevăd ghidurile informative pentru 
beneficiarii M.10 și M.11, aprobate prin OMADR nr. 
59/2020, beneficiarii care au avut anterior 
angajamentului curent un angajament pentru 
aceeași măsură și același pachet și care au 
demonstrat anterior conformarea la aceste cerințe, 
iar pe perioada de implementare a vechiului 
angajament nu au avut aplicate sancțiuni pentru 
cerințele specifice și pentru cerințele de bază 
(verificările se efectuează cu maximum 5 ani în 
urmă), nu trebuie să demonstreze deținerea de 
cunoștințe necesare și informații relevante sau 
asigurarea expertizei necesare pentru noul 
angajament.  

Totuși, dacă pe lângă măsura și pachetul (pachetele) 
pentru care beneficiarul a avut angajament anterior 
fără sancțiuni, angajamentul din anul curent vizează 
și altă măsură/alt(e) pachet(e), atunci este necesară 
demonstrarea deținerii competențelor.  

Având în vedere cele precizate mai sus, sunt invitați 
să se adreseze Direcțiilor pentru agricultură 
județene și Agenției Naționale a Zonei Montane, la 
datele de contact prezentate în tabelele anterioare 
în vederea participării la sesiunile de instruire 
organizate, beneficiarii M.10 și M.11 care, în 
conformitate cu fișele tehnice ale măsurilor din 
PNDR 2014-2020 și cu ghidurile beneficiarilor 
aprobate prin OMADR nr. 59/2020, au obligația 
depunerii documentului justificativ privind 
dobândirea competențelor necesare implementării 
angajamentelor în anul 2020. 

Notă de informare cu privire la 
depunerea cererilor de plată PNA 

2020 

 

Referitor la depunerea cererilor de plată și a 
documentelor justificative pentru Programul 

An deschidere angaja-
ment 

sM11.2 (după un angaja-
ment SM11.1 a cărui 

perioadă de conversie s-
a finalizat) 

An 
deschidere 

angajament 
sM11.1 

An finalizare 
perioada de 

conversie 

Suprafata 
angajată 

2020 2019 2019 > 300 ha 

2020 2018 2019 < 300 ha 

2020 2018 2019 > 300 ha 

2019 2018 2018 < 300 ha 

2019 2018 2018 > 300 ha 

2019 2017 2018 < 300 ha 

2018 2017 2017 < 300 ha 
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Naţional Apicol 2020, facem următorele precizări: 

Potrivit HG 339/2020, Anexa nr.2-Norme de 
aplicare a Programului naţional apicol pentru anul 
2020, art. 2, termenul-limită de depunere a cererii 
de plată şi a documentelor care o însoţesc a fost 
data de 1 august 2020, respectiv 03.08.2020, avand 
in vedere ca data de 01 august a fost in zi 
nelucratoare. 

Conform HG nr. 589/2020 pentru completarea 
anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 
339/2020, pentru anul 2020, prin excepție de la 
termenul prevăzut la art. 2, documentele 
justificative prevăzute în anexa nr. 1 la cap. IX, în 
subcap. III lit. C.4 alin. (3) lit. c), precum și în 
subcap. V lit. E alin. (4) lit. j) se pot depune până 
la data de 1 septembrie 2020", respectiv: 

1. Pentru Acţiunea - Achiziţionarea de mijloace de 
transport apicol fără autopropulsie - remorci şi 
mijloace de încărcare-descărcare a stupilor în 
pastoral, prelungirea termenului de depunere a 
copiei carţii de identitate a remorcii apicole; 

2. Pentru Acţiunea- Efectuarea analizelor fizico-
chimice și/sau pentru reziduuri care să ateste 

calitatea mierii, prelungirea termenului de 
depunere a copiei buletinului de analize 
fizicochimice/reziduuri; 

Apicultorii care accesează acţiunile:,,Raţionalizarea 
transhumanţei/stupăritului pastoral-achiziţionarea 
de mijloace de transport apicol fără autopropulsie-
remorci” și “Decontarea analizelor fizico-chimice/
reziduuri care atestă calitatea mierii” pentru care 
nu au fost emise încă documentele mai sus 
menţionate, pana la termenul de  depunere a 
cererea de plată, trebuie să își completeze dosarul 
depus la APIA cu documentele lipsă, în termen de 5 
zile lucrătoare de la data intrării în posesie a 
acestora, dar nu mai tarziu de 1 septembrie 2020. 
Toate facturile de achiziţie trebuie să fie emise 
până la data de 31 iulie 2020, indiferent de măsura 
accesată de către solicitant. 

 

31 august 2020,  termen 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, cu următoarele documente, 

în original: 

1) carnetul de rentier agricol; 

2) actul de identitate al solicitantului; 

3) decizia de la comisia de expertiză medicală - 

pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală 

gradele I  și II / decizia de la comisia de expertiză 

medicală și decizia de pensionare la limită de vârstă 

- pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală 

gradele I  și II a cărei pensie de invaliditate devine 

pensie pentru limită de vârstă; 

4) procură notarială autentificată/ curatelă/ 

hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 

din care să reiasă că solicitantul este tutore legal al 

rentierului agricol, în original, numai pentru 

cazurile în care solicitarea vizării carnetului de 

rentier agricol este făcută de un reprezentant legal; 

5) contractul/contractele de arendare încheiat/ 

încheiate până la data de 30 septembrie 2011, cu 

respectarea prevederilor Legii arendării nr. 

16/1994 cu modificările şi completările ulterioare), 

sau încheiat/încheiate după data de 1 octombrie 

2011, cu respectarea prevederilor Codului civil). 

Legea nr. 16/1994 a fost abrogată prin art. 230 lit. 

r) din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în 

aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

nr. 409 din 10 iunie 2011; 

6) extras de cont pe numele rentierului agricol, 

deschis la oricare bancă de pe teritoriul României, 

în lei. (extrasul se depune opţional); 

7) declarația pentru obţinerea vizei anuale 

conform modelului din Anexa la Normele 

metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI 

Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 

privind reforma în domeniile proprietății și 

justiției, precum și unele măsuri adiacente, norme 

aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005. 

Persoana desemnată din cadrul Centrului 

judeţean al APIA, respectiv al Municipiului 

Bucureşti, va verifica conformitatea documentelor 

originale cu copiile existente la dosar și va certifica 
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pe copiile documentelor “conformitatea cu 

originalul” . 

În cazul în care se constată neconcordanțe între 

datele declarate de solicitanţi și datele din 

documentele atașate la dosarul rentierului, dreptul 

de a primi rentă viageră agricolă se suspendă până 

la data clarificării/completării dosarului conform 

prevederilor legale în vigoare. 

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. 

Renta viageră agricolă încetează la data 

decesului rentierului. În cazul decesului 

rentierului, renta datorată acestuia în anul 2019 

poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia 

respectării prevederilor art.8 din Legea 

247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru 

judeţean al APIA, respectiv al Municipiului 

Bucureşti, până la data limită 15.10.2020, a cererii 

de moștenitor însoțită de următoarele documente 

justificative: 

carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu 

în original),  

copie a certificatului de deces,  

copie a actului de succesiune (certificat de 

moştenitor sau certificat de calitate de 

moştenitor, certificat de legatar, hotărâre 

judecătorească de succesiune investită cu formula 

”definitivă”), 

copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului,  

împuternicire/declaraţie notarială din care să 

reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind 

solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole 

datorată rentierului (original-dacă e cazul),  

extras de cont pe numele moștenitorului. 

 La depunere se prezintă documentele în original 

în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe 

copia depusă la dosarul rentierului “conform cu 

originalul”. 

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata 

până la data de 30 noiembrie a anului următor celui 

pentru care aceasta este datorată, dar care nu au 

intrat în posesia rentei, procedura de plată se 

poate relua și după acest termen până la 3 ani 

de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz 

de deces, către moștenitorii acestora.  

La nivelul judetului Gorj, in 2020, sunt asteptati 

aproximativ 44 rentieri pentru obtinerea vizei. Pana 

in prezent, s-au prezentat 41 rentieri, pentru o 

suprafata de 51,1583 ha suprafata  arendata si 

104,5320 ha suprafata vanduta si o valoare de 61 

740,29 lei (13 011,14. euro). 

 In anul 2019, au fost vizate 44 carnete de 

rentieri agricoli, pentru o valoare de 56616,36 lei 

(12166,45 Euro) si pentru o suprafata totala de 

160,51 ha. 

 
Eșantionul de control pe teren aferent  

Campaniei 2020  

 

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) a stabilit eșantionul de control pentru Cam-
pania 2020, aferent schemelor de plată pe 
suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, sche-
melor de ajutor din sectorul zootehnic și 
ecocondiționalitate din cererea unică de plată. 
Eșantionul APIA include 56.493 fermieri.   

La nivelul judetului Gorj, au fost esantionati fer-
mieri, pentru control calsic si prin teledetectie dupa 
cum urmeaza: 

Esantion CLASIC – 224 fermieri, din care: 

22 fermieri control ZOOTEHNIE – ANT9 

18 fermieri cu scop control M10 

7 fermieri cu scop control M11 

28 fermieri cu scop control ecoconditionalitate 

28 fermieri cu scop control SMR1 

 

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 
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222 fermieri cu scop control SMR1 

14 fermieri pe control ANT9  

Fermierii selectați la control au obligatia: 

- să permită accesul inspectorilor pe terenul fermei; 

- să prezinte inspectorilor informaţii şi documente 
legate de obiectul controlului; 

- să delimiteze parcelele, la faţa locului, dacă pe par-
celele învecinate a fost înfiinţată aceeaşi cultură. 

Dacă fermierul nu poate fi prezent la momentul con-
trolului, acesta este obligat să împuternicească o altă 
persoană în baza unei declaraţii pe propria răspun-
dere şi a unei copii de pe buletinul sau cartea de 
identitate, documente care vor fi anexate dosarului 
de control. 

Inspectorii APIA au obligatia: 

- să prezinte scopurile controlului, să facă referire la 
informaţiile asigurate în timpul informării fermieru-
lui cu privire la realizarea controlului (dacă fer-
mierul a fost informat şi este prezent). 

- să solicite fermierului accesul în exploataţie pentru 
verificarea magaziei, verificarea platformei gunoi de 
grajd, verificarea utilizării apei pentru irigat, etc. 

- să solicite fermierului, acolo unde este cazul, infor-
maţii şi documente referitoare la control. 

- să execute fotografii digitale pentru a documenta 
realizarea controlului. 

Fermierii vor fi notificaţi de APIA cu maximum 14 
zile înainte de control. 

Conform prevederilor OMADR nr. 175/23.06.2020, 
pentru modificarea art.1 lit.c) din Ordinul 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale 
nr.66/2020 privind stabilirea modalităţii de 
coordonare a implementării 
schemelor de plăţi directe şi a 
ajutoarelor naţionale tranzitorii 
care se aplică în agricultură, 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură are obligaţia ca 
în perioada 1 iulie – 15 
octombrie 2020 să efectueze 
controlul la faţa locului pentru 
cererile unice de plată 
eşantionate în acest scop, iar 
controlul aferent al unor obligaţii/
cerinţe specifice se va efectua, 
după caz, în iarna sau primăvara 
anului următor. 

Cereri de propuneri pentru programe simple şi 
pentru programe multinaţionale, de promovare 
a produselor agricole, puse în aplicare pe piaţa 

internă şi în ţări terţe în vederea restabilirii 
situaţiei pieţei 

Cererile de propuneri şi documentaţia tehnică pentru 
programe simple şi pentru programe multinaţionale, 
de promovare a produselor agricole, puse în aplicare 
pe piaţa internă şi în ţări terţe, în vederea restabilirii 
situaţiei pieţei, au fost publicate în cadrul programului 
anual de lucru 2020,  în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene C 216 din data de 30.06.2020, respectiv pe 
site-ul CHAFEA sunt:  

 Cerere de propuneri 2020- Programe simple; 

 2020 ADDITIONAL CALL FOR PROPOSALS –
SIMPLE PROGRAMMES 

 Cererea de propuneri 2020- Programe 
multinaţionale  
2020 ADDITIONAL CALL FOR PROPOSALS –MULTI 
PROGRAMMES 
Bugetul disponibil este de 5.000.000,00 euro pentru 
programele simple şi 5.000.000,00 euro pentru 
programele multinaţionale. 

Durata programelor este de un an, iar contribuţia 
financiară a Uniunii Europene este de 85% din 
valoarea cheltuielilor eligibile, diferenţa fiind 
contribuţia proprie a beneficiarilor. 

Sectoarele de produse vizate sunt: fructe şi legume, 
excluzând fructele şi legumele procesate; vin; plante vii 
şi alte plante, bulbi, rădăcini şi alte asemenea, flori 
tăiate şi frunziş ornamental; lapte şi produse lactate; 
cartofi pentru procesare cu excepţia cartofilor 
proaspeţi, iar în relaţie cu produsele menţionate, pot fi 
avute în vedere şi sistemele prevăzute la art. 5 din 
Regulamentul (UE) nr. 1144/2014. 

Calendarul sesiunii de depunere este: 
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  Etape/ Termen limită Data şi ora sau perioada orientativă 

a) Publicarea cererii de propuneri  30/06/2020 

b) 
Termenul de transmitere a întrebărilor care nu 
sunt legate de IT 

13/08/2020 17:00 CET 

c) 
Termenul de răspuns la întrebările care nu sunt 
legate de IT 

20/08/2020 17:00 CET 

d) Termenul de transmitere a cererilor 27/08/2020 17:00 CET 

e) Perioada de evaluare August-Septembrie 2020 

f) Decizia Comisie Europene Noiembrie 2020 

g) 
Informarea solicitanţilor de către statele 
membre 

Noiembrie 2020 

h) Faza de adaptare pentru primirea grantului Noiembrie 2020-Decembrie 2020 

i) 
Semnarea acordului de grant între statele 
membre şi beneficiari 

< Ianuarie 2021 

j) Data începerii acţiunii > 01/01/2021 



Programele pot fi implementate pe piaţa internă sau în orice 
ţară terţă. 

Termenul limită de transmitere electronică este 27 august 
2020, ora 17:00 CET. Documentele se transmit la adresa: 
h t t p s : / / e c . e u r o p a . e u / i n f o / f u n d i n g - t e n d e r s /
opportunities/portal/screen/programmes/agrip 

 

Sursa: http://www.apia.org.ro/ro/cereri-de-propuneri-
pentru-programe-simple-si-pentru-programe-multinationale-

de-promovare-a-produselor-agricole-puse-in-aplicare-pe-
piata-interna-si-in-tari-terte-in-vederea-restabilirii-situatiei-

pietei 

 Noutati legislative: 

 HG nr. 589/2020 pentru completarea anexei nr. 2 la 
Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea PNA 
2020-2022(...) 

 Ordin nr. 212 din 28.07.2020 pentru aprobarea 
cantităților de motorină aferente perioadelor 31 iulie 2019- 
30 septembrie 2019 și 1 ianuarie 2020 - 31 martie 2020, 
determinate la plată și nedecontate de către Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de ajutor de 
stat acordat sub formă de rambursare.  

 

Proiecte de acte normative in dezbatere publica pe 
www.madr.ro: 

 HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii ajutorului financiar 
în avans pentru depozitarea privată a untului, laptelui praf 
degresat și a anumitor brânzeturi 

 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea 
Ordonanței Guvernului nr.4/2019 privind reorganizarea 
sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, 
porcine şi ovine, precum şi monitorizarea, controlul şi 
raportarea preţurilor de piaţă ale carcaselor şi ale 
animalelor vii 

 ORDIN pentru modificarea și completarea Ordinului 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 74/2012 
privind autorizarea unităţilor prim-procesatoare de tutun 
brut 

 

Actiuni si termene in perioada iulie –august 2020 
 
01.07.-15.10.2020  - efectuarea controlului la fața locului 

pentru cererile unice de plată eșantionate 

01.09.202020– depunere documente justificative 2 masuri 
din PNA, conform HG 589/2020. 

31.08.2020— vizarea carnetelor de rentier agricol—2019. 

 

Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu 

Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276 

e-mail: apia.gorj@apia.org.ro 

http: www.apiagorj.ro 

 

CENTRE  LOCALE  

TARGU JIU-Str.Localitatea Componenta Barsesti, nr. 2A 

0253/212.311, targujiu.gorj@apia.org.ro 

TARGU CARBUNESTI - Str. Blahnitei, nr. 11 

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

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.58A,  

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

TURCENI - str. Sf. Gheorghe, bl.35, Parter,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, 

0735.187.831, hurezani.gorj@apia.org.ro 

Director executiv :                                    Mihai VERSIN 

Director executiv adj. 1:                  Corina DOROBANTU 

Director executiv adj. 2:                  Constantin NEGREA 

Sef Serv. Masuri Specifice:                   Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati                      Aristica BABUCEA  

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 -         CiprianJIANU  

Sef  Centru Local Novaci -             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 

 

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

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

Realizat de: 
Director executiv:          Mihai VERSIN 
Manager public:             Simona DOBRA 
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