
 

Activitățile APIA—Centrul judetean GORJ  în septembrie-octombrie 2020 

 

 APIA lansează 3 scheme noi de sprijin pentru fermieri (pg.2-5) 

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), 
aduce la cunoștința fermierilor lansarea a 3 noi scheme de 
sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost 
afectați în mod deosebit de criza COVID-19 din Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 2020, 
respectiv în sectorul zootehnic – bovine, sectorul zootehnic 
– ovine și / sau caprine, dar și în sectorul vegetal – 
legume-fructe și cartofi.  

Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează 
continuitatea activităților agricole, respectiv a producției primare în agricultură, în sectoarele 
antemenționate, acestea fiind cele mai afectate de impactul COVID-19.   

 

 3 august-11 decembrie 2020—perioada depunerere 

cereri de Sprijin pentru prima împădurire şi crearea 

de suprafeţe împădurite. (pg. 5) 

 

 Plati in avans -2020 (pg.6) 

 

 31 octombrie 2020, termen pentru depunerea cererilor de plata pentru: (pg.6-7) 

 rambursarea ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină aferente trim. III 2020 
 ajutorul de stat în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în trim. III 2020 
 

 

 Noutati legislative/proiecte de 
acte normative  - (pg.7-10) 

 

 Actiuni si termene in perioada 
urmatoare — pg.10 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură—Centrul Județean Gorj Nr.9 / 2020 

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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APIA lansează 3 scheme noi de sprijin 
pentru fermieri 

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru 
Agricultură (APIA), aduce la cunoștința 
fermierilor lansarea a 3 noi scheme de 
sprijin în cadrul Măsurii 21 – Sprijin 
temporar cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și IMM-urilor care au 
fost afectați în mod deosebit de criza 
COVID-19 din Programul Național de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 - 
2020, respectiv în sectorul zootehnic – 
bovine, sectorul zootehnic – ovine și / 
sau caprine, dar și în sectorul vegetal – 
legume-fructe și cartofi.  

 

Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de 
lichidități care periclitează continuitatea activităților 
agricole, respectiv a producției primare în agricultură, în 
sectoarele antemenționate, acestea fiind cele mai afectate 
de impactul COVID-19.  

Având în vedere pierderile suferite din cauza pandemiei 
de COVID- 19, fermierii vor fi sprijiniți în vederea reluării 
fluxului tehnologic normal al fermei și menținerea 
viabilității fermelor. Sprijinul va fi acordat sub formă de 
sumă forfetară raportată la dimensiunea fermei și 
urmează să fie plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii 
de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 
decembrie 2020. 

 Potențialii beneficiari ai acestui sprijin temporar cu 
caracter excepțional sunt fermierii activi, conform 
definiției în sensul art. 9 din Reg. (UE) nr.1307/2013, 
respectiv legislației naționale, crescători de animale din 
speciile bovine, ovine/caprine, și/sau fermieri din sectorul 
vegetal, respectiv cei din sectorul de legume-fructe și 
cartofi, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de 
identificare, care au depus cerere unică de plată în anul 
2020 și care respectă criteriile de eligibilitate, specifice 
schemei de sprijin temporar cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în 
mod deosebit de criza COVID-19.  

Fermierii activi sunt:  

 beneficiarii care au îndeplinit calitatea de fermier activ 
și au încasat plăți directe conform dovezilor 
verificabile aferente cererii unice de plată din 
campania 2019; 

 beneficiarii care au solicitat plăți directe pentru prima 
dată în anul 2020 și îndeplinesc prevederile OM 
nr.619/2015 cu modificările şi completările ulterioare.  

 

 

Condiții de acordare a sprijinului temporar cu caracter 
excepțional 

 În cadrul Măsurii 21, cele trei scheme de sprijin, 
respectiv, sector zootehnic – bovine, sector zootehnic – 
ovine și / sau caprine, dar și în sector vegetal – legume-
fructe și cartofi sunt supuse următoarelor criterii de eli-
gibilitate: 
 

Condiții generale de accesare a M 21: 
 Solicitantul trebuie să fie fermier activ conform 

definiției în sensul art. 9 din Reg. (UE) nr. 1307/2013, 
respectiv a legislației naționale; 

 Solicitantul trebuie să fie înregistrat  la APIA cu 
cerere unică de plată eligibilă pentru anul 2020; 

 Solicitantul nu poate primi sprijin decât o singură 
dată în cadrul acestei măsuri, prin PNDR 2014-
2020. 

 
Condiții specifice  sectorului bovine:  

 Solicitantul deține minimum 5 UVM și maximum 90 
UVM femele adulte din specia bovine 
(taurine+bubaline), înregistrate în RNE, cu condiția 
de a avea înscrise minimum 5 UVM femele adulte din 
specia bovine (taurine+bubaline) pe fiecare unitate 
de producţie (exploatație cu cod ANSVSA).  

Solicitantul trebuie să dețină minimum 5 UVM femele adulte 
(vârsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din 
specia bovine (taurine+bubaline) înregistrate în RNE în 
fiecare exploatație cu cod ANSVSA. Solicitantul trebuie să 
dețină la data de 01.07.2020 maximum 90 UVM femele 
adulte (vârsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) 
din specia bovine (taurine+bubaline), în toate exploatațiile 
cu cod ANSVSA înregistrate în RNE. Dacă numărul de 
animale bovine (taurine+bubaline) eligibile pentru această 
schemă, din toate exploatațiile din cerere, depășește 
numărul de 90 de capete, cererea de solicitare a sprijinului 
temporar cu caracter excepțional în sectorul bovine, este 
respinsă de la plată. 
 Fiecare femelă adultă din specia bovine 

(taurine+bubaline) pentru care se solicită sprijin, 



trebuie să aibă vârsta de minimum 24 luni la data de 1 
iulie 2020; 

Bovinele (taurine+bubaline) înregistrate în RNE ulterior 
datei de 1 iulie nu vor fi eligibile pentru sprijin. 
 

Condiții specifice sectorului ovine / caprine: 
 Solicitantul deține minimum 50 capete femele adulte 

din specia ovine sau minimum 50 capete femele 
adulte caprine, înregistrate în RNE pe unitate de 
producție / exploatație  cu cod ANSVSA; 

Cele 50 capete de femele adulte pe care trebuie să le dețină 
solicitantul NU pot fi cumulate din cele două specii (de ex: 
20 ovine și 30 caprine). Pentru a beneficia de sprijin 
temporar cu caracter excepțional,  în fiecare exploatație cu 
cod ANSVSA trebuie să existe minim 50 capete femele adulte 
la data de 01.07.2020, din fiecare specie în parte respectiv 
50 capete ovine și/sau 50 capete caprine. 
 Fiecare femelă adultă din specia ovine sau caprine 

pentru care se solicită sprijin temporar cu caracter 
excepțional, trebuie să aibă vârsta de minimum 12 
luni la data de 1 iulie 2020. 

 
Condiții specifice sectorului legume-fructe și cartofi 

 Solicitantul a depus cerere unică de plată în campania 
2020, pentru una sau mai multe culturi aferente urm-
ătoarelor coduri de cultură (APIA):  

 351 (Legume proaspete anuale în câmp) 
 353 (Tomate) 
 354 (Castraveți) 
 251, 253 (Cartofi) 
 359, 360, 361, 362, 363 (Legume în solarii: 

tomate, castraveți, ardei, varză, vinete)     
 355, 356, 357, 358 (Legume în sere: 

tomate, castraveţi, ardei, varză ) 
 654 (Caiși și zarzari) 
 655 (Piersici) 
 656 (Cireși și vișini) 
 801 (Zmeur) 
 802 (Coacăz) 
 803 (Căpșuni) 
 804 (Alți arbuști fructiferi) 
 971 (Teren sub sere și solarii cultivat) 

 Solicitantul are o suprafață minimă de 0,1 ha/parcelă 
legume, fructe cultivate în spații protejate (sere şi/sau 
solarii); 

 Solicitantul are o suprafața minimă de 0,3 ha/parcelă 
legume cultivate în câmp, fructe și cartofi. 

Solicitantul poate beneficia de sprijin temporar cu caracter 
exceptional în sectorul legume-fructe și cartofi, atât pentru 
legume cultivate în câmp, fructe și cartofi cât și pentru 
legume, fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii). 
Pentru a beneficia de sprijin temporar cu caracter 
exceptional în sectorul legume-fructe și cartofi, solicitantul 
trebuie să exploateze un teren agricol cu o suprafață de 
cel puțin 1 ha, în conformitate cu datele înscrise în 
cererea unică de plată 2020. 

 
 
 
 

Depunerea cererii de solicitare sprijin temporar cu 
caracter excepțional – M 21 

În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 
Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 284/23.09.2020, 
cererile de sprijin se depun la centrele 
județene/locale ale APIA începând cu data de 25 
septembrie 2020, până la data de 23 octombrie 2020.  

Cererile depuse ulterior perioadei stabilite nu vor fi 
luate în considerare pentru plată, fiind neeligibile. 

Cererea de solicitare sprijin se poate depune 
personal / prin reprezentant. 

În cazul în care, cererea este depusă prin 
reprezentantul unei persoane fizice, reprezentarea în 
vederea completării şi semnării cererii de solicitare a 
sprijinului temporar cu caracter excepțional, în locul 
solicitantului, se face în baza unei procuri notariale care 
trebuie să fie însoțiță de o copie BI/CI a reprezentantului. 

Cererile de solicitare a sprijinului temporar cu caracter 
excepțional aferente sectoarelor bovine, ovine, caprine, 
sectorulului legume-fructe și cartofi, însoțite de 
documentele generale și specifice, pot fi depuse la 
centrele județene/locale ale APIA, respectiv al 
municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau 
format electronic scanat prin e-mail, cu condiția 
asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare 
pagină a documentului transmis.  

În situația în care solicitantul sprijinului deține mai 
multe exploatații de creștere a 
bovinelor/ovinelor/caprinelor, cu coduri ANSVSA  sau 
exploatații vegetale situate pe raza mai multor unități 
administrativ teritoriale din județe diferite, acesta depune 
o singură cerere la centru județean/local al Agenției de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură pe raza căruia își are 
sediul social/domiciliul sau unde a depus cererea unica de 
plata pentru anul 2020, după caz. 

În vederea solicitării sprijinului temporar cu caracter 
excepțional, beneficiarii vor completa și depune cererea 
aferentă fiecărui sector pentru care se solicită plata, 
însoțită de documentele specifice după caz.  

APIA pune la dispoziția fermierilor cereri pretipărite 
cu datele de identificare din evidențele proprii pentru 
toate cele trei sectoare pentru care se acordă sprijin 
temporar cu caracter excepțional. 

 
Beneficiarul are obligația să anunțe orice 

modificare privind datele din cerere la centrul 
județean / local al APIA, respectiv al municipiului 
București, unde a depus cererea de solicitare a 
sprijinului temporar cu caracter excepțional în termen 
de 5 zile lucrătoare de la emiterea documentului. 

 
Retragerea cererii de solicitare a sprijinului tempo-

rar cu caracter excepțional 
 
Beneficiarul poate retrage cererea de solicitare a 

sprijinului temporar cu caracter excepțional prin 
intermediul celor trei formulare aferente fiecărei scheme, 
fiind permisă o singură operațiune, respectiv retragerea 
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integrală a cererii de solicitare a sprijinului 
temporar cu caracter excepțional, cu excepția 
următoarelor situații: 
 beneficiarul a fost notificat asupra neconformităților 

din cererea de sprijin temporar cu caracter 
excepțional; 

 beneficiarul a fost notificat asupra efectuării 
controlului la fața locului; 

 în cadrul controalelor pe teren au fost constatate 
neconformități pentru animale sau parcelele agricole 
pentru care se solicită sprijin 
 
Documente generale și specifice anexate cererilor 

de solicitare a sprijinului temporar cu caracter 
excepțional 

Documente generale 
 coordonatele bancare / trezorerie – doar daca 

documentului prezintă modificări față de 
documentul depus la cererea unică 2020. 

 procură notarială și o copie a CI / BI a 
reprezentantului (dacă este cazul); 

 
Documente specifice 
Sectorul bovine 
 extras din registrul exploatației / animalelor  

emis de operatorul Sistemului național de 
identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) 
din care rezultă efectivul de bovine 
(taurine+bubaline) deținut la data de 1 iulie 
2020, în exploatația / ile cu cod ANSVSA 
înscrisă/e în cerere; 

Sectorul ovine și / sau caprine 
 extras din registrul exploatației / animalelor 

emis de operatorul Sistemului național de 
identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) 
din care rezultă efectivul de ovine și / sau 
caprine deținut la data de 1 iulie 2020, în 
exploatația/ile cu cod ANSVSA înscrisă/e în 
cerere; 

Documentele generale și specifice pe care fermierii trebuie 
să le prezinte la APIA la depunerea cererii de solicitare 
sprijinul temporar cu caracter excepțional – M21, pot fi 
transmise la centrele județene /locale APIA, prin fax, poștă 
sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția 
asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare 
pagină a documentului transmis. 
 

 Controlul la faţa locului 

Pentru stabilirea sumelor cuvenite, APIA efectuează 
controale administrative şi la faţa locului. În cazul în care 
fermierul, care a depus cerere de solicitare sprijin 
temporar cu caracter excepțional, a fost selectat pentru 
controlul la fața locului și nu permite efectuarea 
controlului, cererea de solicitare a sprijinului temporar 
cu caracter excepțional va fi respinsă de la plată conform 
art. 59 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu 
modificări şi completări ulterioare. 

În cadrul controlului la fața locului reprezentanții 
autorității competente vor verifica : 

 
Pentru sectorul bovine și ovine/caprine: 

 Animalele care fac obiectul cererii de solicitare 
(sexul, pașaportul, crotaliile); 

 Existența registrului individual al exploatației (RIE); 
 Exactitatea înregistrarilor în RIE pentru perioada: 

01.07.2020- data efectuării controlului ; 
 Documentele care au stat la baza înregistrărilor în 

RIE aferente perioadei 01.07.2020- data efectuării 
controlului (formulare de mișcare, formulare de 
identificare, etc). 

 
Pentru sectorul legume-fructe și cartofi: 
 suprafața aferentă culturii de legume, fructe în 

spații protejate; legume cultivate în câmp, fructe 
și cartofi pentru care se solicită sprijin. 

 
 Sancțiuni administrative 

În cazul nerespectării de către solicitanți a 
condițiilor de acordare a Măsurii 21 – Sprijin temporar 
cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor 
care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19, 
aceștia sunt obligați la restituirea contravalorii 
sprijinului financiar, la care se adaugă dobânzi și 
penalități de întârziere de la data încasării sprijinului, 
conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind codul 
de procedură fiscală, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Cererea de solicitare sprijin temporar cu caracter 
excepțional este respinsă de la plată în următoarele 
situații: 
 Cererea este depusă în afara termenului legal; 
 Nu au fost atașate la cerere toate documentele 

generale și specifice; 
 Beneficiarul a refuzat controlul la fața locului; 
 În urma controlului administrativ și/sau la fața 

locului rezultă că beneficiarul nu se încadrează în 
limitele minime/maxime menționate la capitolul 7 
din prezentul document.  

 
Efectuarea plăților 

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă 
forfetară, care urmează să fie plătită până la 30 iunie 
2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de 
autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020. 

Cuantumul sprijinului este de maximum 7000 
Euro/fermier/exploatație, după cum urmează: 

 
Sprijinul pentru sectorul bovine/exploatație: 
 între 5 UVM - 10 UVM  - 1000 Euro 
 între 11 UVM - 20 UVM  - 2500 Euro 
 între 21 UVM - 30 UVM  - 3500 Euro 
 între 31 UVM - 40 UVM  - 4750 Euro 
 între 41 UVM - 50 UVM  - 5000 Euro 
 între 51 UVM - 60 UVM  - 6000 Euro 
 între 61 UVM  - 90 UVM  - 7000 Euro 
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În cazul în care solicitantul care îndeplinește condițiile  
de eligibilitate deține mai mult de o exploatație cu cod 
ANSVSA, sprijinul se acordă pentru efectivul total de 
bovine deținute în exploatația agricolă și nu separate 
pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA. 

 

Sprijinul pentru sectorul ovine sau caprine / 
exploatație : 

 între 50 -100 capete  -  500 Euro 
 între 101-200 capete -  800 Euro 
 între 201-300 capete - 1300 Euro 
 între 301-400 capete - 1700 Euro 

 între 401- 500 capete - 2100 Euro 

 peste 500 capete     - 2500 Euro. 
Sprijinul se va acorda cumulat pe speciile ovine și 

caprine. Astfel, în situația în care un solicitant deține, 
spre exemplu, 50 de capete de ovine și 120 de caprine, 
acesta va beneficia de 800 Euro pentru ovine și 
caprine. 

 

Sprijinul pentru sectorul legume, fructe şi carto-
fi/exploatație: 

 a) legume cultivate în câmp, fructe și cartofi 
 între 0,3 Ha  -  1 Ha  -   700 Euro 
 între 1,01 Ha - 3 Ha  -  1200 Euro 
 între 3,01 Ha - 5 Ha  -  3000 Euro 
 între 5,01 Ha - 10 Ha -  4000  Euro 
 peste 10 Ha         -         5000 Euro 
 b) legume, fructe cultivate în spații protejate 

(sere și solarii) 
 între 0,1 Ha  - 0,29 Ha  -     700 Euro 
 între 0,3 Ha – 0,5 Ha   -    1200 Euro 
 între 0,51 Ha – 1 Ha    -    3000 Euro 
 între 1,01 Ha  - 2 Ha    -    4000 Euro 
 peste  2 Ha                   -    5000 Euro. 
 
În cadrul sectorului legume, fructe și cartofi, sprijinul 

se va acorda cumulat pentru codurile de cultură din 
categoria legume cultivate în câmp, fructe și cartofi și 
cumulat pentru codurile de cultură din categoria legume, 
fructe cultivate în spații protejate (sere și solarii).  

Astfel, un solicitant care deține, spre exemplu, 0,3 ha 
piersici, 0,5 ha cartofi, 0,2 ha tomate în solarii și 0,1 ha 
castraveți în sere, acesta va beneficia de sprijin după cum 
urmează: 

-pentru piersici și cartofi (0.8 ha legume cultivate în 
camp, fructe și cartofi) de 700 euro 

-pentru tomate în solarii și castraveți în sere (0,3 ha 
legume, fructe cultivate în spații protejate) de 1200 euro. 

 

În cazul în care un fermier are o exploataţie mixtă 
(zootehnic și vegetal sau sector zootehnic - specii de 
animale diferite sau sector vegetal culturi anuale sau 
perene diferite), care se încadrează în aria de eligibiliate, 
sprijinul poate fi cumulat până la valoarea maximă de 
7000 Euro/fermier/exploatație. 
 

Nu pot accesa Măsura 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost 
afectați în mod deosebit de criza COVID-19, fermierii care 
au accesat  granturi directe acordate în baza cadrului 
temporar pentru măsuri de ajutor de stat în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID 19. 

 De asemenea, fermierii care acceseaza Măsura 21 nu 
pot accesa alte granturi directe acordate în baza 
cadrului temporar pentru măsuri de ajutor de stat în 
contextul crizei economice generate de pandemia COVID 
19.  
 

Plățile aferente Măsurii 21 - Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost 
afectați în mod deosebit de criza COVID-19 se efectuează 
integral numai în contul bancar al beneficiarului, 
declarat la A.P.I.A. în cererea de solicitare sprijin 
temporar cu caracter excepțional, potrivit prevederilor 
art. 11 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013. 
 

Resurse financiare 

Bugetul Măsurii M21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost 
afectați în mod deosebit de criza COVID-19 este de 
150.000.000 euro, alocat din bugetul UE, fondurile fiind 
alocate prin Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR).  

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR)  reprezintă contribuţia financiară comunitară 
pentru sprijinirea dezvoltării rurale, destinată finanţării 
programelor de dezvoltare rurală derulate în conformitate 
cu legislaţia comunitară. 

Pentru mai multe detalii privind condițiile generale și 
specifice de acordare a Sprijinului temporar cu caracter 
excepțional, consultați Ghidul solicitanților pentru măsura 
21 – sprijin temporar cu caracter excepțional acordat 
fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod 
deosebit de criza covid-19 (articolul 39b) accesând linkul   
http://www.apia .org.ro/ro/ajutor -de-stat-covid-
19/masura-21  

 

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.  
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În cazul în care beneficiarul a solicitat sprijin 
temporar cu caracter excepțional pentru mai multe 
sectoare, iar valoarea totală de plată depășește suma de 
7000 euro, plata se va efectua după cum urmează: 

 se plătește integral primul sector pentru care a fost 
autorizată cererea la plată; 

 restul sumei de plată până la valoarea de maximum 
7000 euro va fi repartizată următorului sector 
autorizat la plată. 

http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19/masura-21
http://www.apia.org.ro/ro/ajutor-de-stat-covid-19/masura-21


 

Plati in avans—2020 

 

Incepând cu data de 16 octombrie 2020, Agenţia de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură poate acorda plăţi în 

avans în cadrul schemelor de plăţi directe prevăzute la 

art. 1, în condițiile prevăzute la art. 1 și 2 din 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/531 al 

Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, pentru anul 

2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea paragraf din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului 

European și al Consiliului în ceea ce privește nivelul 

avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile de 

dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, 

precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) 

primul paragraf din respectivul regulament în ceea ce 

privește plățile directe. 

Cuantumul platilor in avans este stabilit prin hotarare de 

guvern, in prezent actul normativ fiind in etapa de 

consultare publica pe site-ul MADR www.madr.ro. si 

prezentat la rubrica Proiecte de acte normative,  pagina9. 

 
Depunerea cererilor de plată pentru rambursarea 
ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină 

aferente trimestrului III al anului 2020 
 

Până la data de 31 octombrie 2020 inclusiv, fermierii 
pot depune cererile de plată pentru rambursarea aju-
torului de stat pentru cantităţile de motorină achizi-
ţionate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 01 
aprilie - 30 iunie 2020 (trim. III al anului 2020). 
 
Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al 
Municipiului Bucureşti, de către administrator / reprezen-
tantul legal sau împuternicitul acestuia, caz în care împu-
ternicirea este emisă de către administratorul /
reprezentantul legal şi este însoţită de copia actului de 
identitate al persoanei împuternicite. 
 
Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambur-
sare se depun însoțite de următoarele documente: 
 documente care dovedesc cantitatea de ciuperci pro-

dusă, după caz; 
 situația centralizatoare a cantităților de motorină 

utilizate la lucrări mecanizate, aferente perioadei 
pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin 
rambursare, întocmită conform modelului prevăzut 
în anexa nr.9; 

 copie a facturilor / bonurilor fiscale de cumpărare a 
motorinei emise de vânzător pe numele 
solicitanților; 

  copie a documentelor de identitate și/sau a docu-
mentelor de înregistrare, în cazul în care au interve-
nit modificări față de cererea de acord pentru 
finanțare; 

 adeverință în original de la Registrul agricol, cu 

suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au 
intervenit modificări față de cererea de acord pentru 
finanțare; 

 adeverință în original de la Direcția pentru Agri-
cultură Județeană, pentru suprafețele plantate cu vie 
nobilă, în cazul în care au intervenit modificări față 
de cererea de acord pentru finanțare. 

 
Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru ram-
bursare se depun însoțite de următoarele documente: 
 situația centralizatoare a cantităților de motorină uti-

lizate pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei  
pentru care solicită acordarea ajutorul de stat prin 
rambursare, întocmită conform modelului prevăzut în 
anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările 
și completările ulterioare; 

 copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a 
motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; 

 situația privind calculul efectivului rulat/efectivului 
mediu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de 
medicul împuternicit de liberă practică, după caz, în-
tocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 
din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și comple-
tările ulterioare;  

  copie de pe cererea depusă de către apicultori la 
consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre 
de stupină temporare sau permanente; 

 copie a documentelor de identitate și/sau a documen-
telor de înregistrare, în cazul în care au intervenit 
modificări față de cererea de acord pentru finanțare. 

 
Pentru sectorul îmbunătățiri funciare, cererile de plată 
pentru rambursare se depun însoțite de următoarele do-
cumente: 
 situația centralizatoare a cantităților de motorină uti-

lizate pentru irigații, aferentă perioadei pentru care 
solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, 
întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr.9 
din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și complet-
ările ulterioare; 

 copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a 
motorinei emise de vânzător pe numele solicitanților; 

 situația centralizatoare a cantităților de apă pentru 
irigații, întocmită conform modelului prevăzut în an-
exa nr.11 din OMADR nr.1727/2015 cu modificările și 
completările ulterioare; 

 copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de 
apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de 
confirmare a volumului de apă livrat pentru irigații, 
întocmit de către orice furnizor de apă de irigații; 

 situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, 
aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de 
stat; 

 copie a documentelor de identitate și/sau a documen-
telor de înregistrare, în cazul în care au intervenit 
modificări față de cererea de acord pentru finanțare; 

 dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari 
ale coordonatelor bancare față de cererea inițială. 
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https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055140&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055140&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055160&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055160&d=2017-09-2


Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pen-
tru conformitate cu originalul de către solicitantul spriji-
nului, însușite prin semnatură și vor purta sintagma 
“conform cu originalul”. 

Cererile pot fi transmise de către fermieri prin mijloace 
electronice (poșta electronică, fax etc) / servicii 
poștale / depuse direct la sediul Centrului județean 
unde este depusă  cererea de acord de finanțare.  
 
Documentele transmise vor sta la baza operării/verificării 
datelor în aplicațiile electronice de gestionare a ajutorului 
de stat  și la  efectuarea verificărilor administrative 
ulterioare. 
 
Depunerea cererilor de plată pentru  ajutorul de stat  
în sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor 

prestate în trim. III al anului 2020 
 
În perioada 01-31.10.2020, se depun la Centrele 
Judeţene ale Agenţiei, respectiv al Municipiului Bucureşti, 
pe raza cărora/căruia se află sediul social al solicitantului, 
cererile de plată pentru ajutorul de stat în sectorul 
creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în 
trim. III al anului 2020. 
 
Cererile pot fi depuse direct la sediul Centrului 
județean unde este depusă  cererea inițială anuală sau 
transmise de către fermieri prin mijloace electronice 
(poșta electronică, fax etc) / servicii poștale. 
 
Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de 
întocmire şi menţinere a registrului genealogic al rasei, 
completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor va 
fi  însoţită de următoarele documente: 
     a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările 
efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 
programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de 
ANZ; 
    b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora 
pentru serviciile prevăzute la art.7 alin.(2) în luna/
trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată 
de ANZ; 
   c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate 
activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi 
perioada facturată; copii certificate conform cu  originalul 
de către solicitant; 
    d) copia atestatului de producător, în cazul beneficiari-
lor persoane fizice, la depunerea primei cereri de plată; în 
cazul în care nu s-a eliberat atestatul de producător, dar a 
fost solicitat, adeverinţa emisă de aparatul de specialitate 
al primarului localităţii unde a fost depusă cererea, care să 
ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii ulterioa-
re a atestatului de producător până la finele lunii în care a 
fost emis acesta; 
      e) documentul care atestă schimbarea formei de 
organizare a beneficiarului serviciilor contractate după 
caz; 
      f) dovada contului bancar activ, dacă este cazul. 
 

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile de 
determinare a calităţii genetice a raselor de animale, 
completată de către solicitanţii prestatori ai serviciilor de 
determinare a calităţii genetice a raselor de animale va fi 
însoţită de următoarele documente: 
   a) memoriul tehnic cu activităţile, inclusiv lucrările 
efectuate pentru realizarea obiectivelor prevăzute în 
programele de ameliorare şi/sau conservare, aprobat de 
ANZ; 
    b) lista activităţilor, inclusiv lucrările şi tarifele acestora 
pentru serviciile prevăzute la art. 7 alin. (3) în luna/
trimestrul pentru care se solicită ajutorul de stat, avizată 
de ANZ; 
   c) facturile lunare/trimestriale în care să fie menţionate 
activităţile efectuate şi cuantumul acestora, precum şi 
perioada facturată, copii certificate conform cu  originalul 
de către solicitant; 
    d) documentele justificative de încasare de la 
beneficiarii ajutorului de stat a sumelor corespunzătoare, 
în funcţie de intensitatea ajutorului de stat pentru 
serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, copii 
certificate conform cu originalul de către APIA; 
    e) copia atestatului de producător, în cazul 
beneficiarilor persoane fizice, la depunerea primei cereri 
de plată; în cazul în care nu s-a eliberat atestatul de 
producător, dar a fost solicitat, adeverinţa emisă de 
aparatul de specialitate al primarului localităţii unde a fost 
depusă cererea, care să ateste solicitarea acestuia, cu 
obligaţia depunerii ulterioare a atestatului de producător 
până la finele lunii în care a fost emis acesta; 
     f) documentul care atestă schimbarea formei de 
organizare a beneficiarului serviciilor contractate  după 
caz, originalul şi copii pentru efectuarea conformităţii cu  
originalul de către APIA; 
     g) dovada contului bancar activ, dacă este cazul. 
 
Documentele transmise vor purta sintagma „conform cu 
originalul”, însușite prin semnatura fermierului și vor sta 
la baza operării/verificării datelor în aplicațiile electronice 
de gestionare a ajutorului de stat și la efectuarea 
verificărilor administrative ulterioare. 

 

 Noutati legislative  

 

OMADR nr. 264/08.09.2020 pentru modificarea 
anexelor nr. 1 și 2 la OMADR nr. 52/2020 privind 
aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată 
pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 
861/21.09.2020. 

Anexele nr. 1 și 2 la OMADR nr. 52/2020 privind 
aprobarea formularului- tip al cererii unice de plată 
pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 141 și 141 bis din 21 februarie 
2020, cu modificările ulterioare, se modifică și se 
completează după cum urmează: 

1. Anexa nr. 1 "Cerere unică de plată 2020" se modifică 
după cum urmează: 

a) La capitolul V subcapitolul 3 secțiunea 2 V.3.2 
"Angajamente și declarații*) - M11 - Agricultură ecologică 
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submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la practicile și 
metodele de agricultură ecologică (sM11.1)", paragraful 
"Angajamente", punctul 3 va avea următorul cuprins: 

" 3. - Mă angajez să prezint la APIA, în fiecare an de 
angajament, până la data de 15 octombrie inclusiv, un 
document justificativ (certificatul de conformitate/master 
certificat/certificat de confirmare a conversiei) cu anexa 
aferentă, emise în fiecare an de OC, conform legislației în 
vigoare. Pentru anul 2020, termenul se prelungește 
până la data de 1 noiembrie inclusiv." 

b) La capitolul V subcapitolul 3 secțiunea 2 V.3.2 - 
"Angajamente și declarații*) - M11 - Agricultură ecologică, 
submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la practicile și 
metodele de agricultură ecologică (sM11.1)", paragraful 
"Am luat la cunoștință că:", liniuța a cincea va avea 
următorul cuprins: 

" - Copia documentației privind derogarea de la durata 
perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu 
odată cu depunerea documentului justificativ menționat la 
art. 9 alin. (1) lit. o) din Ordinul ministrului agriculturii și 
dezvoltării rurale nr. 895/2016, cu modificările și 
completările ulterioare, respectiv certificatul de 
conformitate/master certificatul/certificatul de confirmare 
a conversiei. Pentru anul 2020, termenul de depunere la 
APIA a documentației privind derogarea de la durata 
perioadei de conversie este până la data de 1 
noiembrie inclusiv." 

c) La capitolul V subcapitolul 3 secțiunea 3 V.3.3 
"Angajamente și declarații*) - M 11 - Agricultură ecologică 
submăsura 11.2 - Sprijin pentru menținerea practicilor și 
metodelor de agricultură ecologică (sM11.2)", paragraful 
"Angajamente", punctul 3 va avea următorul cuprins: 

" 3. - Mă angajez să prezint la APIA, în fiecare an de 
angajament, până la data de 15 octombrie inclusiv, un 
document justificativ (certificatul de conformitate/master 
certificat/certificat de confirmare a conversiei) cu anexa 
aferentă, emise în fiecare an de OC, conform legislației în 
vigoare. Pentru anul 2020, termenul se prelungește 
până la data de 1 noiembrie inclusiv." 

 

2. Anexa nr. 2 "Instrucțiuni de completare a formularului 
de cerere unică de plată 2020. Informații privind schemele 
de plată/măsurile de sprijin" se modifică și se completează 
după cum urmează: 

a) La secțiunea "Schemele de plăți directe și măsurile 
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri 
agricole în anul 2020" punctul 8 "Măsurile compensatorii 
de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole", la 
"Măsura 11", paragraful al treilea se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

" Plățile acordate pentru angajamentele asumate în cadrul 
sM11.1 nu pot depăși limitele perioadelor de conversie (2 
ani - culturi anuale și 3 ani - culturi perene). După 
finalizarea perioadei de conversie, fermierii au obligația de 
a menține suprafețele în sistem ecologic cel puțin până la 
finalizarea perioadei de 5 ani de la semnarea 
angajamentului aferent sM11.1. În acest sens, fermierii vor 
prezenta la APIA, în fiecare an, până la 15 octombrie 

inclusiv, documentul justificativ (și anexa corespunzătoare) 
care atestă că suprafețele au fost menținute în sistemul de 
agricultură ecologică până la încheierea perioadei de 5 ani 
de la semnarea angajamentului pentru sM11.1. În 
Campania 2020, termenul se prelungește până la data 
de 1 noiembrie inclusiv." 

b) La secțiunea "Documente anexate cererii", punctul 8 
"Măsuri de dezvoltare rurală. Documente specifice", 
paragraful "Măsura 11" se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

" În cazul solicitării sprijinului aferent submăsurilor 11.1, 
11.2, fermierul trebuie să prezinte următoarele documente 
în termen: 

- copie fișă de înregistrare a beneficiarului în agricultura 
ecologică conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului 
agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1.253/2013, cu 
modificările și completările ulterioare, vizată de către DAJ și 
valabilă pentru anul în curs (care se depune la APIA până 
la data de 1 noiembrie 2020 inclusiv);  

- copia documentului justificativ (certificat de 
conformitate/master certificat/certificat de confirmare a 
conversiei) și anexa la certificat conformă anexei nr. 6 la 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 
895/2016, cu modificările și completările ulterioare, care 
se depun la APIA până la data de 1 noiembrie 2020 inclusiv. 
Documentul justificativ și anexa trebuie emise în fiecare an 
de cerere. Lipsa documentului/Depunerea lui după termen 
conduce la respingerea suprafețelor de la plata M11 și 
aplicarea sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare." 

c) La secțiunea "Cazurile de forță majoră/circumstanțe 
excepționale/circumstanțe naturale", după al doilea 
paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul 
cuprins: 

" De asemenea, distrugerea de către exemplarele din 
speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele 
nr. 1 și 2 la Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic 
nr. 407/2006, cu modificările și completările ulterioare, a 
culturilor agricole, a terenurilor agricole și a animalelor 
domestice aflate sub angajamente de mediu și climă 
(măsura 10 - agromediu și climă, măsura 11 - agricultura 
ecologică și măsura 13 - plăți pentru zone care se confruntă 
cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice) 
reprezintă caz de forță majoră dacă sunt notificate la APIA 
și documentele justificative sunt depuse de către 
beneficiarii măsurilor, în termen." 

d) La secțiunea "Cazurile de forță majoră/circumstanțe 
excepționale/circumstanțe naturale", al patrulea paragraf 
"După caz, documentele sunt:" se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

" După caz, documentele sunt: certificatul de deces al 
beneficiarului, certificatul care atestă calitatea de 
moștenitor/certificat de moștenitor eliberat de notarul 
public, declarația de împuternicire pentru un singur 
moștenitor în cazul existenței mai multor moștenitori 
pentru decesul beneficiarului; actul de identitate al 
moștenitorului/moștenitorului desemnat, certificatul 
medical de constatare a incapacității de muncă pentru 
incapacitatea profesională de lungă durată a 
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agricultorului/adeverință medicală din care să reiasă 
incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, 
după caz; procesul-verbal de constatare a calamității 
eliberat de primărie/procesul-verbal de constatare emis de 
către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 
pentru catastrofele naturale și distrugerea accidentală a 
clădirilor exploatației, după caz. Fermierii care se află în 
zonele declarate calamitate printr-un act normativ național 
prezintă la A.P.I.A. doar înștiințarea cu privire la cazurile de 
forță majoră, prevăzută în anexa nr. 12 la Ordinul 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015, 
cu modificările și completările ulterioare. Numai în baza 
ambelor acte menționate (actul normativ național și 
înștiințarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de forță 
majoră/situații excepționale. 

Fermierii care au suferit calamități ale culturilor din cauza 
unor fenomene naturale izolate (îngheț, inundații, secetă 
tornade etc.) pentru care nu există un act normativ național 
prezintă ca documente doveditoare, alături de înștiințarea 
cu privire la cazurile de forță majoră, prevăzută în anexa nr. 
12 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 
nr. 619/2015, cu modificările și completările ulterioare, și 
procesul-verbal de constatare a calamității eliberat de 
primărie. 

În cazul exproprierii întregii exploatații agricole sau a unei 
mari părți a acesteia, dacă aceasta nu a fost previzionată la 
data la care a fost depusă cererea unică de plată și/sau data 
la care angajamentul de agromediu/ANC/agricultură 
ecologică a fost semnat: 

- decizie de expropriere însoțită de extrasul din anexa la 
decizie, cu indicarea poziției la care se regăsește 
beneficiarul. Aceste documente se găsesc postate pe site-ul 
Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii 
Rutiere - CNADNR și sunt afișate la sediul consiliului local 
de pe raza localității unde se desfășoară lucrările; 

- convenție/proces-verbal încheiat între beneficiar și 
operatorul economic care efectuează lucrări de 
îmbunătățiri funciare și/sau lucrări de 
intervenție/întreținere la rețelele de transport 
apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrări ce au 
fost efectuate pe suprafețele declarate de beneficiar la APIA, 
la o dată ulterioară depunerii cererii și/sau semnării 
angajamentului de agromediu/agricultură ecologică; 

- decizia/dispoziția/ordinul/hotărârea judecătorească în 
cazul pierderii dreptului de utilizare prin 
constituirea/reconstituirea dreptului de proprietate, 
urmată de retrocedarea terenurilor agricole prin acte 
normative emise de autorități competente sau prin hotărâri 
judecătorești rămase definitive, despre care beneficiarul, în 
calitate de utilizator al terenului agricol, nu avea 
cunoștință la data depunerii cererii unice de plată. 

În cazul intervențiilor temporare prin lucrări de 
reparații/întreținere la rețelele de transport apă/ 
canal /gaze /electricitate /drumuri/ poduri/ 
lucrări de îmbunătățiri funciare efectuate pe 
suprafețele declarate la APIA la o dată ulterioară 
depunerii cererii și/sau semnării angajamentului 
de agromediu/ANC/agricultură ecologică, 
neprevizionată de fermier, constituie circumstanțe 

excepționale și se procedează la fel ca în situațiile de forță 
majoră expuse mai sus. 

În cazul distrugerii de către exemplarele din speciile de 
faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la 
Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 
407/2006, cu modificările și completările ulterioare, a 
culturilor agricole, a terenurilor agricole și a animalelor 
domestice, se va depune la APIA documentul emis de către 
Comisia de constatare și evaluare a pagubelor, respectiv 
Procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor 
produse de către exemplarele din speciile de faună de 
interes cinegetic și de stabilire a răspunderii civile și a 
despăgubirii." 

 

Proiecte de acte normative 

 

HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2020 a 
cuantumului per hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii 
redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se 
acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice 
pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri și a 
plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru măsura 
din sectorul zootehnic, speciile ovine și caprine 

 

Conform proiectului de act normativ, incepând cu data de 16 

octombrie 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 

Agricultură poate acorda plăţi în avans în cadrul schemelor 

de plăţi directe prevăzute la art. 1, în condițiile prevăzute la 

art. 1 și 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 

2020/531 al Comisiei din 16 aprilie 2020 de derogare, 

pentru anul 2020, de la articolul 75 alineatul (1) al treilea 

paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește 

nivelul avansurilor pentru plățile directe și pentru măsurile 

de dezvoltare rurală legate de suprafață și de animale, 

precum și de derogare de la articolul 75 alineatul (2) primul 

paragraf din respectivul regulament în ceea ce privește 

plățile directe, astfel:  

a) avansul să se încadreze în procentul de maximum 

70%;  

b) avansul să se plătească după finalizarea controalelor 

administrative menționate la articolul 74 din Regulamentul 

(UE) nr. 1306/2013, respectiv controalele administrative 

indicate la art. 28 și 29 din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de 

stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 
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1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce 

priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de 

dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea.  

Pentru  schema de sprijin cuplat pentru măsura din sectorul zootehnic, 
speciile ovine și caprine, se stabileste plafonul de 71.300 mii euro, pentru 
anul de cerere 2020, cuantumul per cap de animal urmand a se calcula de 
catre APIA, prin raportarea plafonului aprobat la efectivul de animale 
eligibile . 

Începând cu data de 1 decembrie 2020, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură va efectua plăţile corespunzătoare diferenţei între 
plafonul alocat fiecărei plăţi prevăzute la art. 1 şi sumele calculate şi 
acordate începând cu data de 16 octombrie 2020 ca plăţi în avans.  

 
Proiect de ordonantă de urgență privind declararea stării de 
calamitate de către Comitetele județene pentru situații de urgență 
pentru fenomenul de secetă pedologică 
 

Scopul actului normativ îl reprezintă recunoașterea și declararea 
stării de calamitate din cauza manifestării secetei pedologice în 
agricultură, de către Comitetele județene pentru situații de urgență 
consituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.15/2005, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Starea de calamitate se declară la nivel local, al municipiului București 
sau județean, atunci când din analiza Rapoartelor sinteză cu pagubele la 
culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă 
pedologică, întocmite de către Grupurile de suport tehnic pe baza 
proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, reiese 
că suprafața calamitată depășeste 50% din suprafața agricolă a 
localității/județului. 

 Starea de calamitate se declară pe an agricol sau campanie agricolă, 
după caz și după producerea efectelor fenomenului de secetă pedologică. 
Declararea stării de calamitate este asimilată forței majore. 

Comitetul județean pentru situații de urgență declară prin hotărâre, 
cu acordul prefectului, starea de calamitate de secetă pedologică la nivel 
de localitate/județ. 

Hotărârile prin care se declară starea de calamitate cuprind baza 
legală și durata perioadei de manifestare a stării de calamitate. 

În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei 
ordonanțe de urgență, Instituția Prefectului pune în aplicare prevederile 
prezentei ordonanțe de urgență. 
 

 Actiuni si termene  in septembrie-octombrie  2020 

 

01.07.-15.10.2020  - efectuarea controlului la fața locului pentru ce-
rerile unice de plată eșantionate 

31.10.2020 – depunere cerere de plata pentru  rambursarea ajutorului 
de stat pentru cantităţile de motorină aferente trim. III 2020 

31.10.2020 – depunere cerere de plata pentru  ajutorul de stat în 
sectorul creşterii animalelor aferente serviciilor prestate în 
trim. III 2020. 

01.11.2020– depunere documente ref. agricultura ecologica, in 
conformitate cu modificarile aduse de OMADR nr.264/2020 
(prezentat la pg.7-8). 
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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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