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Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură—Centrul Județean Gorj Nr.10 / 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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Plata în avans  

aferentă Campaniei 2020 

 

Începând cu data de 16 

octombrie 2020, APIA a 
dat startul plăților în avans 

în cadrul schemelor de 

plăți directe și al măsurilor 

de dezvoltare rurală leg-

ate de suprafață și de ani-
male.  

Astfel, în perioada 16 - 

27.10.2020, au fost 

autorizați la plată în 

cadrul Campaniei de plăți 
în avans pentru anul 2020, 

un număr de 618.279 

fermieri, reprezentând un 

procent de 74 % din 
numărul total al fermierilor. 

Suma totală autorizată la plată este în 

valoare de 958.294.278,33 euro, astfel:  

 729.621.987,43 euro din Fondul European 

de Garantare Agricolă (FEGA); 

 190.714.573,34 euro din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); 

 37.957.717,56 euro cofinanțare de la 

Bugetul Național (BN1). 

La nivelul Centrului judetean Gorj al APIA, 
până la data de 27.10.2020, au fost au-
torizați la plată în cadrul Campaniei de plăți 
în avans pentru anul 2020, un număr 
de  10363 fermieri, reprezentând 58,34% 
din totalul de 17.763 fermieri care au 
depus cerere unica de plata in anul 2020 

 In conformitate cu Regulamentul de punere 

în aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei din 16 

aprilie 2020, până la data de 30 noiembrie 

2020, se pot efectua plăți în avans de până 

la 70 % în cazul plăților directe enumerate 
în Anexa I la Regulamentul (UE) 

nr.1307/2013 al Parlamentului European şi al 

Consiliului, şi de până la 85 % în cazul 

sprijinului acordat în cadrul măsurilor de 

dezvoltare rurală menționat la articolul 67 
alineatul (2) din Regulamentul (UE) 

nr.1306/2013. 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 819/2020, au 

fost stabilite cuantumurile la hectar ale 

plăților directe care se acordă pentru anul de 
cerere 2020, respectiv:  

Cuantumurile aferente sprijinului acordat în 

cadrul măsurilor de dezvoltarea rurală în 
Campania 2020 sunt stabilite prin Programul 

Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014 – 

2020 și se regăsesc accesând următorul link: 

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

Anexa_cuantumuri_pentru_masurile_de_dezv
oltare_rurala_PNDR.pdf 

Plățile se efectuează la cursurile de schimb 

valutar stabilite de către Banca Centrală 

Europeană, astfel: 

- 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de 

către Banca Centrală Europeană în data de 

30.09.2020 şi publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria C, nr. 

323/03/01.10.2020, pentru plățile finanțate 

din FEGA (Fondul European de Garantare 
Agricolă); 

- 4,7830 lei pentru un euro, stabilit de 

către Banca Centrală Europeană în data de 

31.12.2019 şi publicat în Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene, seria C, nr. 
001/2/03.1.2020, pentru plățile finanțate 

din FEADR (Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală). 

 

 

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


Situația finală a 
cererilor depuse 

în cadrul  

Măsurii 21 din 

 PNDR 2014-2020 

 

In data de 23 
octombrie 2020, 
s-a încheiat 

procesul de depunere la APIA a cererilor în 
cadrul Măsurii 21 – Sprijin temporar cu caracter 
excepţional acordat fermierilor şi IMM-urilor care 
au fost afectaţi în mod deosebit de criza COVID-19, 
din Programul Național de Dezvoltare Rurală 
(PNDR) 2014 - 2020, respectiv în sectorul zootehnic 
– bovine, sectorul zootehnic – ovine şi / sau 
caprine, dar şi în sectorul vegetal – legume-fructe 
şi cartofi, măsura respectivă fiind accesată de un 
număr de 122.986 fermieri unici. 

Situația cererilor depuse pentru Măsura 21 în 

perioada 25.09 - 23.10.2020, se prezintă astfel: 

- în sectorul zootehnic – bovine – 44.960 cereri 

pentru un număr de 594.974 capete; 

- în sectorul zootehnic – ovine şi/sau caprine – 

40.067 cereri pentru un număr de 8.709.852 
capete; 

- în sectorul vegetal – legume-fructe şi cartofi – 
46.451 cereri pentru o suprafață de 66.526,85 
ha. 

Dintre acestea, la nivelul APIA- Centrul judetean 
Gorj, Masura 21 a fost accesata de un număr de 
1310 fermieri unici, fiind depuse: 

– în sectorul zootehnic – bovine – 828 cereri pentru 
un număr de 9079 capete; 

– în sectorul zootehnic – ovine și/sau caprine – 452 
cereri pentru un număr de 102.409 capete; 

– în sectorul vegetal – legume-fructe și cartofi – 
184 cereri pentru o suprafață de 160,06 ha. 

Sprijinul este acordat sub formă de sumă forfetară 
raportată la dimensiunea fermei şi urmează să fie 
plătit până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de 
sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 
31 decembrie 2020. 

Alocarea financiară pentru această măsură este de 
150 milioane de euro. 

 Situația detaliată a cererilor depuse în cadrul 
Măsurii 21, pe fiecare județ în parte, se regaseste 
in tabelul ce poate fi accesat urmand link-ul 
http://www.apia.org.ro/files/news_files/Anexa.pdf  

  

Plata rentei viagere 
aferentă anului 2019 

  

Agenția de Plăți și Inter-
venție pentru Agricultură 
(APIA) a finalizat plata tuturor sumelor cuvenite 
pentru renta viageră agricolă aferentă anului 
2019. 

Suma totală plătită este de 46.750.000 de lei, cu 
sursă de finanţare de la bugetul național, pentru 
un număr de 37.532 rentieri. 

La nivelul APIA CJ Gorj, suma totala autorizata la 

plata este de 63756.76 lei pentru 42 rentieri 
agricoli. 

Reamintim că viza anuală a carnetelor de rentier 

pentru anul 2019 a fost obținută de către rentieri 
exclusiv prin mijloace electronice 
(telecomunicații), urmare a restricțiilor impuse /
condițiilor specifice din acest an, cauzate de pan-
demia COVID 19. 

Precizăm că în perioada următoare, dar nu mai târ-

ziu de 30 noiembrie 2020, vor fi autorizați la plată 
și moștenitorii care au solicitat plata rentei viagere 
agricole cuvenită rentierului pentru anul 2019, pâ-
nă la data decesului acestuia, conform documen-
telor depuse până la data de 15 octombrie 2020, în 
condițiile legislatiei specifice. 

În cazul în care sumele virate de APIA către ren-
tieri, sunt returnate în contul agenției din diverse 
motive, APIA poate relua plata acestora în termen 
de 3 ani de la data-limită anuală de plată (30 
noiembrie al fiecăruia an), inclusiv în caz de deces 
al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora 
având la bază documentele justificative aferente. 

 

02 noiembrie 2020—termen pentru depunerea  
cererilor de plată pentru rambursarea ajutorului 
de stat pentru cantitățile de motorină aferente 

trimestrului III al anului 2020 

 

Conform legislatiei in vigoare, până la data de 31 
octombrie 2020 inclusiv, fermierii pot depune 
cererile de plată pentru rambursarea ajutorului 
de stat pentru cantităţile de motorină achiziţio-
nate şi utilizate în agricultură, aferente perioadei 
01 aprilie - 30 iunie 2020 (trim. III al anului 2020). 

Avand in vedere ca termenul legal pentru depu-
nerea cererii de rambursare de 31.10.2020 cade 
intr-o zi nelucratoare, acesta se prelungeste pa-
na la urmatoarea zi lucratoare, respectiv data de 
02 noiembrie 2020, inclusiv.  
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Cererile se depun la Centrele Județene ale 
Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură, 
respectiv al Municipiului Bucureşti, de către admi-
nistrator / reprezentantul legal sau împuternicitul 
acestuia, caz în care împuternicirea este emisă de 
către administratorul /reprezentantul legal şi 
este însoţită de copia actului de identitate al per-
soanei împuternicite. 

 

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru 

rambursare se depun însoțite de următoarele do-
cumente: 

 documente care dovedesc cantitatea de ciu-

perci produsă, după caz; 

 situația centralizatoare a cantităților de mo-

torină utilizate la lucrări mecanizate, afe-
rente perioadei pentru care solicită acorda-
rea ajutorul de stat prin rambursare, în-
tocmită 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 

documentelor de înregistrare, în cazul în 
care au intervenit 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 cere-
rea de acord pentru finanțare; 

 adeverință în original de la Direcția pentru 

Agricultură 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 pen-
tru rambursare se depun însoțite de următoarele 
documente: 

 situația centralizatoare a cantităților de mo-

torină utilizate pentru sectorul zootehnic, 
aferentă perioadei  pentru care solicită acor-
darea ajutorul de stat prin rambursare, în-
tocmită 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, întocmită con-
form modelului prevăzut în anexa nr. 10 din 
OMADR nr.1727/2015 cu modificările și com-
pletările ulterioare;  

  copie de pe cererea depusă de către apicul-

tori la consiliul local în vederea asigurării 
acestora de vetre de stupină temporare sau 
permanente; 

 copie a documentelor de identitate și/sau a 

documentelor 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 documente: 

 situația centralizatoare a cantităților de mo-

torină utilizate pentru irigații, aferentă pe-
rioadei 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 centralizatoare a cantităților de apă 

pentru irigații, întocmită conform modelului 
prevăzut în anexa 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 benefi-
ciar/procesul-verbal de confirmare a volumu-
lui 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 soli-
cită ajutorul de stat; 

 copie a documentelor de identitate și/sau a 

documentelor de înregistrare, în cazul în care 
au intervenit modificări față de cererea de 
acord pentru finanțare; 
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 dovadă cont trezorerie dacă au intervenit mo-

dificari ale coordonatelor bancare față de cere-
rea inițială. 

 

Toate documentele depuse în copie vor fi certifi-
cate pentru conformitate cu originalul de către so-
licitantul sprijinului, 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 Cen-
trului 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  şi la  efectuarea 
verificărilor administrative ulterioare. 

 

02 noiembrie 2020—termen pentru depunerea 
cererilor de plată pentru  ajutorul de stat  în 

sectorul creșterii animalelor aferente serviciilor 
prestate în trim. III al anului 2020 

 

Conform legislatiei in vigoare, in perioada 01-

31.10.2020, se depun la Centrele Județene ale 
Agenției, respectiv al Municipiului Bucureşti, pe 
raza cărora/căruia se află sediul social al 
solicitantului, cererile de plată pentru ajutorul de 
stat în sectorul creșterii animalelor aferente 
serviciilor prestate în Trim. III al anului 2020. 

Avand in vedere ca termenul legal pentru depu-

nerea cererii de plata de 31.10.2020 cade intr-o 
zi nelucratoare, acesta se prelungeste pana la 
urmatoarea zi lucratoare, respectiv data de 02 
noiembrie 2020, inclusiv.  

 

Cererile pot fi depuse direct la sediul Centrului 
județean unde este depusă  cererea inițială anuală 
sau transmise de către fermieri prin mijloace 
electronice (poşta electronică, fax etc) / servicii 
poștale.  

 Cererea de plată a ajutorului de stat pentru 
serviciile de întocmire şi menținere a registrului 
genealogic al rasei, completată de către 
solicitanții prestatori ai serviciilor va fi  însoțită de 
următoarele documente: 

     a) memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv 
lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute în programele de ameliorare şi/sau 

conservare, aprobat de ANZ; 

    b) lista activităților, 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 
menționate activitățile efectuate şi cuantumul 
acestora, precum şi perioada facturată; copii 
certificate conform cu  originalul de către 
solicitant; 

    d) 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, ade-
verinţa emisă de aparatul de specialitate al prima-
rului localităţii unde a fost depusă cererea, care să 
ateste solicitarea acestuia, cu obligaţia depunerii 
ulterioare a atestatului de producător până la fi-
nele 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 calității genetice a 
raselor de animale, completată de către 
solicitanții prestatori ai serviciilor de determinare 
a calităţii genetice a raselor de animale va fi 
însoţită de următoarele documente: 

  a) memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv 
lucrările efectuate pentru realizarea obiectivelor 
prevăzute în programele de ameliorare şi/sau 
conservare, aprobat de ANZ; 

    b) lista activităților, 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 
menționate activitățile 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 funcție 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 
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cereri de plată; în cazul în care nu s-a eliberat 
atestatul de producător, dar a fost solicitat, 
adeverința emisă de aparatul de specialitate al 
primarului localității unde a fost depusă cererea, 
care să ateste solicitarea acestuia, cu obligația 
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 conformității cu  originalul de către 
APIA; 

     g) dovada contului bancar activ, dacă este 

cazul. 

Documentele transmise vor purta sintagma 

„conform cu originalul”, însuşite prin semnatura 
fermierului şi vor sta la baza operării/verificării 
datelor în aplicațiile electronice de gestionare a 
ajutorului de stat şi la efectuarea verificărilor 
administrative ulterioare. 

3 august-11 decembrie 

2020— perioada depunerere 
cereri pentru Sprijin pentru 
prima împădurire și crearea 

de suprafețe împădurite  

 

Reamintim: 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.  

 

Modul de alocare a sprijinului 
financiar în cadrul PNA 2020  

 

In cursul lunii octombrie 2020, 
APIA a efectuat plățile către beneficiarii 
Programului Național Apicol (PNA) pentru anul 
2020. 

Prin HG 339/2020 privind aprobarea PNA pentru 
perioada 2020-2022, s-a stabilit că valoarea 
sprijinului financiar alocat pentru anul 2020 este 
de 50.210 mii lei, 50% reprezentând contribuția 
Uniunii Europene la programele apicole naționale. 
Această sumă a fost integral plătită unui număr de 
6.150 apicultori declarați elibili şi 10 forme aso-
ciative legal constituite. 

Dintre acestia, la nivelul APIA Gorj, pentru 175 de 

beneficiari a fost aprobata si platita suma de 

388581.63 lei, din cei 409672.21 lei solicitati.  

Ca urmare a verificărilor administrative şi 

centralizării datelor aferente cererilor de plată 

depuse de solicitanți, mai jos regăsiți măsurile/

acțiunile cuprinse în Program pentru care s-a 

plătit sprijin financiar în anul 2020: 

Asistență tehnică pentru apicultori și 
organizațiile de apicultori:  

A.1.- consultanță în apicultură; 
A.2.- promovarea apiculturii şi a produselor 
apicole;  
A.3.- organizarea de cursuri de perfecționare 
în apicultură;  
A.4.- achiziția de către formele asociative de 
echipament pentru procesarea cererii; 
A.5.- achiziția de către formele asociative de 
echipament pentru ambalarea mierii. 

Combaterea agresorilor și a bolilor specifice 
stupilor, în special a varoozei. Achiziționarea de 
medicamente pentru tratarea varoozei şi 
nosemozei  

Raționalizarea transhumanței / stupăritului 
pastoral: 

C.1. Achiziționarea de cutii în vederea 
înlocuirii cutiilor uzate în urma deplasării în 
pastoral; 
C.2. Achiziționarea de accesorii apicole : 

colector polen, colector propolis, uscător polen, 
încălzitor miere, topitor de ceară, maturator;  
C.3. Achiziționarea de unelte apicole si 

echipamente de protecție - combinezon apicol, 
mănuşi de protecție, afumător, daltă apicolă, 
furculiță pentru descăpăcit, cuțit pentru 
descăpăcit, sită filtrare miere. 
C.4. Achiziționarea de mijloace de transport 

apicol fără autopropulsie-remorci şi mijloace 
de încărcare–descărcare a stupilor în pastoral-
remorcă apicolă, macara pentru încărcare-
descărcare stupi, motostivuitor pentru 
încărcare-descărcare stupi. 

Măsuri de asistență pentru repopularea 
șeptelului apicol din Uniune. Achiziționarea de 
mătci şi/sau familii de albine 
 
 

Îmbunătățirea calității produselor în vederea 
unei mai bune valorificări a produselor pe piață. 

Decontarea analizelor fizico-chimice/reziduuri 
care să ateste calitatea mierii 

 
Program Național Apicol pentru perioada 2020 – 
2022 are drept scop îmbunătățirea producției şi 
comercializării produselor apicole prin acordarea 
apicultorilor de sprijin financiar. 
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Controlul pe teren Campania 2020 — 

stadiul finalizarii 

 

In conformitate cu calendarul stabilit prin Ordinul 
MADR nr. 131/15.05.2020 pentru modificarea art. 1 
din Ordinul Ministrului Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale nr. 66/2020 privind stabilirea modalității de 
coordonare a implementării schemelor de plăți di-
recte și a ajutoarelor naționale tranzitorii care se 
aplică în agricultură, la nivelul Ministerului Agricul-
turii și Dezvoltării Rurale și al Agenției de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură., termenul de fina-
lizare a controalelor pe teren a  fost de cel târ-
ziu până la data de 15 octombrie, cu excepția 
controalelor pentru cerințele/obligațiile specifice, 
care se vor efectua în iarnă sau în primăvara anului 
următor. 

Efectuarea controlului pe teren reprezintă o cer-
ință obligatorie impusă de legislația comunitară și 
o etapă premergătoare efectuării plăților finale. 
Totodata, orice fermier care solicită sprijin finan-
ciar din fonduri europene si naționale trebuie să 
respecte normele de ecoconditionalitate pe tot 
parcursul anului, pe toate parcelele agricole din 
cadrul exploatației, indiferent de mărimea lor. Re-
spectarea ecocondiționalității este obligatorie in-
clusiv pe parcelele nesolicitate la plată și pe cele 
care nu mai sunt folosite în scopul producției.  

Ca în fiecare an, Agenția de Plăți și Intervenție 
pentru Agricultură a desfasurat activitatea de con-
trol in teren, bazandu-se pe cooperarea și sprijinul 
fermierilor pentru ca această activitate să se des-
fășoare în mod corespunzător, ținând cont de situ-
ația specială și de normele de siguranță care 
trebuie respectate în acest an.  

La nivelul judetului Gorj, fermierii au fost esan-
tionati 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 ecoconditionali-

tate 

 222 fermieri cu scop control SMR1  

 14 fermieri pe control ANT9. 

Pana la aceasta data, controalele pe teren au 
fost finalizate in totalitate, fiind efectuate verifi-
cari in teren la 202 dosare - control clasic si la 
387 dosare - control prin teledetectie cu verifi-
care in teren, conform scopurilor de control 
prezentate mai sus, respectiv un numar de  3901 
parcele declarate au fost verificate.  
 
 

Rambursare credite reportate din  
exercițiul financiar 2019 

 

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) informează că rambursează creditele 
raportate în conformitate cu articolul 169 alin.(3) 
din Regulamentul (EU, Euratom) nr. 966/2012, 
beneficiarilor finali care au făcut obiectul 
disciplinei financiare în cursul exercițiului 
financiar precedent. 
 
Astfel, pentru România a fost aprobat 
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 
2019/1953 al Comisiei din 25 noiembrie 2019 
privind rambursarea, prin care s-a stabilit suma 
corespunzătoare creditelor care vor fi reportate 
din exercițiul financiar 2019, respectiv 18.270.128 
euro. Acest plafon generează o plată 
suplimentară numai către beneficiarii finali care 
au făcut obiectul, în cursul exercițiului financiar 
anterior, al unei ajustări a plăților directe. 
 
În conformitate cu prevederile Regulamentului 
(UE) 1306/2013 şi Regulamentului (UE) 966/2012, 
gestiunea și execuția rambursării disciplinei 
financiare către beneficiarii finali trebuie să 
respecte criteriul egalității de tratament şi 
trebuie să rămână proporțională cu cuantumul 
ajustării disciplinei financiare. 
  
Conform articolului 2 din Regulamentul de punere 
în aplicare (UE) 2019/1953 al Comisiei din 25 
noiembrie 2019 privind rambursarea, în 
conformitate cu articolul 26 alineatul (5) din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, a 
creditelor reportate din exerciţiul financiar 2019, 
cheltuielile efectuate de statele membre în 
legătură cu rambursarea creditelor reportate sunt 
eligibile pentru finanțare din partea Uniunii doar 
dacă sumele în cauză au fost plătite beneficiarilor 
înainte de 16 octombrie 2020. 
 
În acest sens, au fost identificate 94.515 dosare 
eligibile pentru rambursarea creditelor reportate 
din exercițiul financiar 2019.  
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În urma aplicării coeficientului ratei de rambursare 
aplicat în mod proporțional tuturor dosarelor 
eligibile, au fost stabilite sumele cuvenite şi 
transferate în modulul financiar-contabil APIA, în 
vederea efectuării plăților către beneficiari, în 
limita plafonului stabilit de 18.270.128 euro. 
  
 
La nivelul Centrului județean Gorj al APIA, au fost 
identificate 520 dosare cu o valoare de rambursat 
de 312.765,92 lei, din care : 
 

 
 

Plățile se fac în lei, utilizând cursul de schimb 
valutar de 4,7496 lei/euro, valoare stabilită de 
Banca Centrală Europeană la  data de 30.09.2019, 
publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
Seria C nr. 329/03 din 01.10.2019. 

 

Publicare raport preliminar selectie cereri -  
submasura15.1 – sesiunea 3 – 2020  

In data de 09 octombrie 2020, APIA a fost 
publicat, pe site-ul propriu,  Raportul de 
selecție preliminar pentru Schema de ajutor 
de stat "Servicii de silvomediu, servicii 
climatice și conservarea pădurilor", 
submăsura 15.1 "Plăți pentru angajamente de 
silvomediu".  

De la nivelul judetului Gorj, sunt selectate 2 
cereri, cu o suprafata propusa pentru 
impadurire de 499,70 ha aferenta Pachetului 
1 – Asigurarea de zone de linişte, respectiv o 
suprafata de 76,69 ha aferenta Pachetului 2 –
Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului 
din rărituri . 

Acesta poate fi accesat urmand link-ul: 

http://www.apia.org.ro/files/news_files/
Raport_de_selectie_preliminar_sM15.1_S3.pdf 

 

 

Proiecte de acte normative  

https://madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html 

Proiect de ORDONANTĂ DE URGENȚĂ privind 
declararea stării de calamitate de către 
Comitetele județene pentru situații de urgență 
pentru fenomenul de secetă pedologică 

Art.1.Prezenta ordonanță de urgență instituie unele 
măsuri privind gestionarea tipului de risc / riscului 
asociat reprezentat de seceta pedologică în 
agricultură.  

 În sensul prezentei ordonanțe de urgență, seceta 
pedologică semnifică fenomenul meteorologic 
nefavorabil care poate fi asimilat unei calamități 
naturale sau cazului de forță majoră, manifestat 
prin temperaturi ridicate peste limita de confort şi 
precipitații reduse, care provoacă scăderea 
conținutului de umiditate în sol, determinând 
compromiterea culturilor agricole, fenomen care 
afectează suprafața unei culturi agricole în procent 
de peste 30% din suprafața culturii în cauză. 

 Art.2 - (1) Comitetul județean pentru situații de 
urgență declară starea de calamitate în agricultură 
urmare manifestării fenomenului de secetă 
pedologică, la nivelul întregului județ, iar Comitetul 
municipiului Bucureşti pentru Situații de Urgență 
declară starea de calamitate în agricultură la nivelul 
municipiului Bucureşti, prin derogare de la 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
21/2004 privind Sistemul Național de Management 
al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 3 15/2005, cu modificările 
şi completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului 
nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de 
risc.  

(2) Starea de calamitate în agricultură urmare 
manifestării fenomenului de secetă pedologică este 
asimilată unui caz de forță majoră sau caz fortuit, 
în sensul prevăzut la art.1351 din Codul Civil 
aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată.  

(3) Declararea stării de calamitate de către 
Comitetele județene pentru situații de urgență, 
respectiv de către Comitetul municipiului Bucureşti 
pentru Situații de Urgență, are la bază datele 
referitoare la procentul de calamitare şi suprafața 
calamitată, înscrise în procesul-verbal de constatare 
şi evaluare a pagubelor, încheiat conform Ordinului 
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al 
ministrului afacerilor interne nr. 97/63/2020 pentru 
aprobarea Regulamentului privind gestionarea 
situațiilor de urgență generate de fenomene 
meteorologice periculoase având ca efect 
producerea secetei pedologice, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Structura unde a fost 
depusa cererea 

Numa
r 

dosar
e 

Valoare de 
rambursat 

-Lei- 

Centrul judetean 
(Serviciul Autorizare Plati,  
Serviciul Masuri Specifice) 

167  248.242,2 

CL Targu-Jiu 101 20.475,75 

CL Novaci 101 21.445,46 

CLTargu-Carbunesti 57 10.265,47 

CL Motru 52 6.421,94 

CL Turceni 33 4.630,07 

CL Hurezani 9 1.285,03 

TOTAL APIA GORJ 520 312.465,92 
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(4) Comitetul județean pentru situații de urgență, 
respectiv Comitetul municipiului Bucureşti pentru 
Situații de Urgență, declară starea de calamitate la 
nivelul întregului județ / municipiului Bucureşti, atunci 
când din analiza Rapoartelor de sinteză cu pagubele la 
culturile agricole asociate fenomenului meteorologic de 
secetă pedologică, întocmite la nivelul unui județ / 
municipiului Bucureşti de către Grupurile de suport 
tehnic pe baza proceselor-verbale de constatare şi 
evaluare a pagubelor la culturi, reiese că suprafața 
totală calamitată depăşeşte 50% din suprafața agricolă 
a județului / municipuilui Bucureşti.  

Art.3 Declararea stării de calamitate este aplicabilă atât 
producătorilor agricoli care exploatează terenuri pe raza 
administrativ teritorială a județului în cauză / municipiului 
Bucureşti şi care dețin procesverbal de constatare şi 
evaluare a pagubelor, în care procentul de calamitare este 
de peste 30% aferent culturii calamitate, cât şi operatorilor 
economici cu activități în sectorul agricol de achiziție, 
depozitare, comercializare, procesare produse agricole 
primară şi/sau furnizare de input-uri agricole, care au 
încheiate contracte comerciale cu producătorii agricoli.  

Art. 4 Declararea stării de calamitate se face prin hotărâre 
a Comitetului județean pentru situații de urgență, 
respectiv a Comitetul municipiului Bucureşti pentru Situații 
de Urgență, care va cuprinde: 

 a) baza legală;  

b) perioada stării de calamitate;  

c) măsuri pentru creşterea capacității de răspuns, 
asigurarea rezilienței comunităților şi diminuarea 
impactului manifestării fenomenului de secetă pedologică 
necesar a fi aplicate, condițiile concrete de aplicare şi 
destinatarii acestor măsuri;  

d) instituțiile şi autoritățile publice care pun în aplicare sau 
urmăresc respectarea aplicării măsurilor, după caz. 

 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 perioada urmatoare 

02.11.2020 - depunere cerere de plata pentru rambursarea 
ajutorului de stat pentru cantitățile de 
motorină aferente trim. III 2020  

02.11.2020 – depunere cerere de plata pentru ajutorul de 
stat în sectorul creşterii animalelor aferente 
serviciilor prestate în trim. III 2020;  

02.11.2020– depunere documente ref. agricultura 
ecologica, in conformitate cu modificarile 
aduse de OMADR nr.264/2020  

30.11.2020- termen de finalizare a campaniei de plata in 
avans a cererilor unice aferente campaniei  

 

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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