
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură—Centrul Județean Gorj Nr.11 / 2020 

Buletin Informativ 

Activitățile APIA—Centrul judetean GORJ   

în noiembrie-decembrie 2020 

☞ STADIUL autorizării la plată în avans a fermierilor din județul Gorj, aferent 

Campaniei 2020 - ❷ 

☞ Controlul prin teledetectie al fermierilor si actiunea de follow-up, in Campania 

2020 - ❸ 

☞ Plata ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor -❹ 

☞ Efectuarea plăților aferente Măsurii Programului pentru școli al României, anul 

2019-2020, Semestrul II - ❺  

☞ 2-15 decembrie 2020— perioada depunere cereri inițiale 

pentru obținerea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor pentru anul 

2021  - ❺ 

☞ 11 decembrie 2020—perioada depunerere cereri de Sprijin 

pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite - ❼ 

☞ 2-31 decembrie  - depunere cereri de acord pentru finanţare 

aferente schemei de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în 

agricultură pentru anul 2021—❼ 

☞ Noutati legislative/proiecte de acte normative  - ❾ 

☞ Actiuni si termene in perioada ur-

matoare - ❿ 

  
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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STADIUL 

autorizării la plată în avans a fermierilor din 

județul Gorj, aferent Campaniei 2020 

APIA a finalizat Campania de plăți în avans 

pentru beneficiarii care au depus Cerere unică 

de plată în anul 2020. 

I n conformitate cu Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei a fost stabilit 

nivelul avansurilor pentru pla t ile directe s i pentru 

ma surile de dezvoltare rurala  legate de suprafat a  s i 

de animale aferent Campaniei 2020, respectiv de 

pa na  la 70 % î n cazul pla t ilor directe s i de pa na  la 

85% î n cazul sprijinului acordat î n cadrul 

ma surilor de dezvoltare rurala . 

Astfel, au fost autorizați pentru plata avansului 

731.659 fermieri, ceea ce reprezinta  97.85% din 

numa rul fermierilor care au depus Cerere unica  de 

plata  î n Campania 2020 s i au fost declarat i eligibili 

la plata avansului. 

Suma totală autorizată la plată este de 1,43 

miliarde euro, din care:  

- 1,072 miliarde euro din Fondul European de 

Garantare Agricola  (FEGA); 

- 298,25 milioane euro din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala  (FEADR); 

- 59,28 milioane euro cofinant are de la Bugetul 

Național (BN1). 

Comparativ cu avansul acordat în Campania 

2019 (1,32 miliarde euro) și avansul acordat în 

Campania 2020 (1,43 miliarde euro), 

identificăm  o creștere în anul 2020 cu 110 

milioane euro. 

Pla t ile finant ate din FEGA se efectueaza  la cursul 

de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar pla ţile 

finant ate din FEADR la cursul de schimb de 4,7830 

lei pentru un euro. 

La nivelul APIA – CJ Gorj, î n perioada 16 octombrie 

- 27 noiembrie 2020, au fost autorizat i pentru plata 

avansului î n cadrul Campaniei de pla t i î n avans 

pentru anul 2020, un numa r de 13.333 fermieri din 

cei 13.800 fermieri eligibili pentru plata avansului, 

reprezenta nd 96,62% din numa rul total de 

fermieri care au depus cerere unica  de plata  î n anul 

2020 s i au fost declarat i eligibili pentru plata avan-

sului. 

Suma totala  autorizata  pentru plata î n avans 

transferata î n contabilitate î n perioada 16.10-

27.11.2020, la nivelul judetului Gorj, este de 

11.566.255,91 euro, din care:  

- 7.104.342,32 euro din Fondul European de 

Garantare Agricola  (FEGA); 

- 4.461.913,59 euro din Fondul European Agricol 

pentru Dezvoltare Rurala  (FEADR) + Bugetul 

Național (BN1). 

Prin Hota ra rea de Guvern nr. 819/2020, au fost 

stabilite cuantumurile la hectar ale pla t ilor directe 

care se acorda  pentru anul de cerere 2020, respec-

tiv:  

• Schema de plata  unica  pe suprafat a  – SAPS 

– 98,73814 (euro/ha) 

• Schema de plata  redistributivă: – 1-5 ha 

inclusiv –  5,0000 (euro/ha), – intre 5 – 30 

ha inclusiv – 48,1053 (euro/ha) 

• Schema de plata  pentru practice agricole 

benefice pentru clima  s i mediu (plata 

pentru înverzire) – 57,8245 (euro/ha) 

• Schema de plata  pentru tinerii fermieri – 

36,6119 (euro/ha) 

• Sprijin cuplat î n sectorul zootehnic pentru 

speciile ovine și caprine – 17,9060 

(euro/ha) 

De asemenea, cuantumurile aferente sprijinului 

acordat î n cadrul ma surilor de dezvoltare rurala  î n 

Campania 2020 sunt stabilite prin Programul 

Nat ional de Dezvoltare Rurala  (PNDR) 2014 – 

2020 s i se rega sesc accesa nd urma torul link: 

 

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


 

Controlul prin teledetectie al fermierilor si  

actiunea de follow-up in Campania 2020,  la 

nivelul judetului Gorj 

 

Conform calendarului de activitati al APIA-CJ 

Gorj , in perioada 04 – 18 noiembrie 2020, s-au 

desfas urat activitatile de follow-up pe baza re-

zultatelor controlului prin teledetectie, pentru 

cererile unice de plata  depuse in campania 2020.  

Es antionul de control aferent judetului Gorj 

cont ine un numa r de  1969 dosare selectate 

pentru verificarea normelor pentru controlul prin 

metoda teledetect iei,  din care,  pe scopuri de con-

trol: 

-  tanar fermier  - 30 fermieri; 

 - masura 10       -  21 fermieri; 

- masura 11        – 11 fermieri; 

- ecoconditionalitate  - 131 fermieri; 

- SMR 1              -   222 fermieri; 

- ANT 9              -  14 fermieri. 

• Numarul fermierilor selectati, de intalnit - 

control teledetectie – 1781 fermieri; 

• Numarul fermierilor neselectati, de intalnit - 

control teledetectie- 118 fermieri; 

• Numarul de fermieri pentru care sunt 

necesare clarificari -    1896 fermieri; 

• Total formulare de tip S1 operate in IACS                                 

437  fermieri; 

• Numarul de fermieri ce au necesitat redigiti-

zare  - 908  fermieri 

• Total suprafaţa supusa  controlului prin tele-

detectie  -  7080,57 ha.  

 Site-ul de teledetectie a fost pozitionat in acest 

an la limita judetelor Valcea, Dolj si Mehedinti ,  cu 

judetul Gorj si cuprinde fermieri din localitatile: 

Polovragi, Bengesti – Ciocadia, Bumbesti – Pitic, 

Alimpesti, Prigoria, Rosia de Amaradia,  Bustu-

chin, Berlesti, Logresti, Albeni, Motru, Matasari, 

Samarinesti, Slivilesti, Dragotesti, Urdari, Nego-

mir, Bolbosi, Borascu si Turceni, ca facand parte 

din aria de competenta a Centrelelor locale Hure-

zani, Novaci,  Tg-Carbunesti, Turceni, Motru si Tg-

Jiu. 

Au fost organizate 20 echipe de follow-up a ca te 

doi functionari publici din cadrul centrelor locale, 

sprijinite de inspectori de teren din cadrul Ser-

viciului Control pe teren.  

I nta lnirea cu fermierii pentru clarifica ri î n act i-

unea de follow-up s-a realizat pe baza de grafic de 

programare, la sediile centrelor locale ale APIA 

Gorj, iar atunci cand situatia a impus si prin de-

plasare la sediul unitatilor administrative-

teritoriale de care fermierii apartin.  

La programarea î nta lnirilor cu fermierii, s-au avut 

î n vedere, î n afara codurilor de neconformitate 

care necesita  clarifica ri şi aspecte ale cultiva rilor 

comune, s i eventualele cazuri de supradeclarare 

ale blocurilor fizice.  

Astfel, au fost programat i la clarifica ri toţi 

fermierii care au declarat parcele î n acelaşi bloc 

fizic (BF), indiferent daca  sunt sau nu controlaţi 

prin teledetecţie. Ca urmare a solicita rilor de clar-

ificare primite, fermierii s-au prezentat la act i-

unea de follow-up, î n locat ia s i la termenul sta-

bilit, unde li s-au adus la cunos tiint a  neconform-

ita t ile constatate la controlul prin teledetect ie s i li 

s-a î nma nat declaraţia (Anexa 4) pentru com-

pletare, luare la cunoştinţa , semnare şi datare. I n 

vederea optimiza rii activita t ilor generate de act i-

unea de follow-up, pentru inta lnirea cu fermierii, 

s-au prega tit, prin desca rcare de pe fisierul de 

teledetectie, campania 2020, ata t documentele î n 

format electronic ca t s i documentele î n format 

printat dupa  cum urmeaza : 

• harta BF cu rezultatul controlului, harta mar-

tor şi tabelul aferent livrate î n fişiere de for-

mat pdf, electronic, pentru fiecare BF – fişierul 

ava nd denumirea BF respectiv;  

• rapoartele de teledetecţie şi clarificare cu 

fermierul, campania  2020; 

• raportul de teledetect ie s i clarificare cu 

fermierul „ZIE”, an de cerere 2020;  

• raportul de teledetect ie s i clarificare cu 

fermierul „Diversificare”, an de cerere 2020. 

 Membrii echipelor de follow-up au prezentat 

fermierilor rezultatele CwRS, ata t pe documentele 

imprimate, ca t şi digital şi au explicat semnificaţia 

codurilor de neconformitate pe parcela  (grup de 

culturi) şi cultura agricola  cuprinse î n Anexa nr. 4.  

Totodata , echipa a prezentat fermierilor a ca ror 

exploatatie a fost selectata  s i pentru controlul de 
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ecocondit ionalitate s i Raportul comasat, î n copie.  

Prezentarea acestor rapoarte este necesara  

pentru a se avea î n vedere eventualele neconcord-

anţe dintre clarifica rile aduse de fermier î n 

“Raportul de control prin teledetect ie şi clarificare 

cu fermierul ” şi rezultatele din Raportul comasat. 

Informaţiile s i clarifica rile aduse de fermieri sunt 

materializate prin completarea Raportului de tele-

detect ie s i clarificare cu fermierul pentru datele 

alfa-numerice, iar pentru partea grafica  se folo-

siesc ha rt ile BF cu rezultatul controlului s i ha rt ile 

martor s i aplicat ia IPA online. 

 I n cadrul î nta lnirilor cu fermierii î n act iunea de 

follow-up, pentru a prezenta î n mod obiectiv re-

zultatele controlului prin teledetect ie, funcţionarii 

APIA au utilizat aplicat ia IPA online, astfel î nca t sa  

fie vizibile imaginile satelitare, dar s i vectorii cu 

rezultatele controlului s i ale digitiza rilor init iale 

realizate de fermieri. Utilizarea aplicat iei IPA-

online este obligatorie, astfel î nca t orice modifi-

care de amplasament a vreunei parcele sa  poata  fi 

realizata  la momentul clarifica rii.  

Daca  î n urma clarifica rilor aduse de fermieri î n 

act iunile follow-up au loc modifica ri ale datelor 

din cererea de spijin, suprafet e, culturi sau am-

plasamente mutate î n acelas i BF sau î n alt BF, se 

va procedeaza  astfel:  

-fermierul î şi reamplaseaza  parcela pe harta mar-

tor; 

 -funcţionarul APIA atribuie numa r curent al par-

celei î n cadrul aceluias i BF sau numa r nou n+1 

consecutiv parcelei î n cadul altui BF, pe harta 

martor şi î n tabelul index pe care î l completeaza  

(Anexa 9);  

-fermierul semneaza  pe tabelul index aferent 

ha rţii martor şi pe tabelul primit de la prestator 

atas at ha rţii ce conţine limitele parcelelor re-

zultate la control.  

Semna turile fermierului constituie confirmarea ca  

a acceptat rezultatul grafic al controlului sau ca  a 

modificat amplasamentul iniţial. Noile amplasa-

mente realizate de fermieri se realizeaza  in IPA 

online (fermieri selectat i la CwRS, dar s i cei care 

au parcele î n BF controlate) fie ca  sunt î n acelas i 

BF, fie ca  sunt î n BF diferite. Pentru fermierii 

neselectat i la control, dar cu parcele î n BF contro-

late se va realiza noul amplasament al parcelei 

prin digitizare î n IPA, iar î n aplicat ia IACS folosind 

formularele specifice (S1). Pentru fermierii se-

lectat i la CwRS se va face digitizarea î n IPA online 

pe imaginile satelitare 2019. La reamplasarea par-

celei î n acelas i BF aceasta nu se va renumerota 

(ca nd amplasamentul iese din poligonul de culti-

vare comuna ) iar la mutarea parcelei î ntr-un alt 

BF se va acorda numa r nou consecutiv la parcela 

nou identificata . Introducerea clarifica rilor aduse 

de fermieri î n aplicat ia IACS, are ca scop operarea 

î n baza de date IACS şi IPA online a tuturor in-

format iilor din etapa follow-up materializate prin 

formulare de tip S1 corectare as a cum este 

preva zut de procedura operat ionala  privind ad-

ministrarea cererilor unice de plata  2020.  

Noile identifica ri realizate de fermieri la acţiunile 

follow-up se vor realiza sub î ndrumarea mem-

brilor echipei de follow-up as a î nca t sa  se poata  

evita aparit ia parcelelor suprapuse, cu respec-

tarea normelor din procedura operat ionala  

privind administrarea cererilor unice de plata  

pentru anul 2020. 

  La aceasta data, Centrul Judetean APIA Gorj  a 

finalizat aceasta prima etapa de actiunilor de 

follow-up (reinterpretarea  rezultatelor  din 

teledetectie). 

Plata ajutorului de stat în sectorul creșterii 

animalelor 

APIA efectuează plata ajutorului de stat în 
sectorul creșterii animalelor, pentru cererile 
depuse în luna octombrie, aferente serviciilor 
prestate î n luna septembrie s i trimestrul al III-
lea 2020.  

Suma totală autorizată  la plată este  de  
6.376.237 lei s i se acorda  de la bugetul de stat, 
prin bugetul Ministerului Agriculturii s i 
Dezvolta rii Rurale (MADR), pentru un numa r de 
82 de solicitanți care au accesat aceasta   forma  
de ajutor de stat î n conformitate cu prevederile 
Hota ra rii de Guvern nr.1179/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat î n 
sectorul cres terii animalelor, cu modifica rile s i 
completa rile ulterioare. 

La nivelul APIA – Centrul Judet ean Gorj, s-a 
efectuat plata a 80428.4  lei pentru cele 2 cereri 
aferente trimestrului III 2020. 
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Efectuarea plăților aferente Măsurii 

Programului pentru școli al României  

anul 2019-2020, Semestrul II 

 

APIA a efectuat plățile către solicitanții 

aprobați și care au depus cerere de plată în 

cadrul Programului pentru școli 2019 – 2020, 

semestrul II. 

Suma totală plătită ca tre consiliile judet ene s i/

sau consiliile locale ale municipiilor, oras elor, 

comunelor sau subdiviziunilor administrativ-

teritoriale ale municipiului Bucures ti, dupa  caz, 

este de 33.979.333,95 lei, astfel: 

- 10.123.784,35 lei pentru distribuția de 

fructe și legume s i 408.800,85 lei pentru deru-

larea ma surilor educative aferente;  

- 23.197.801,67 lei pentru distribuția lapte de 

consum și produse lactate și 248.947,08 lei 

pentru derularea ma surilor educative aferente. 

La nivelul APIA –Centrul judetean Gorj, in cadrul 

Programului pentru s coli 2019-2020, Semestrul 

II, s-au achitat solicitantului urmatoarele sume: 

- 234.943,50 lei pentru distribuția de mere , 

- 376.837,55 lei pentru distribuția lapte de 

consum și produse lactate. 

Plățile aferente acestei Ma suri sunt finanțate 

integral din Fondul European de Garantare 

Agricolă (FEGA). Ment iona m, ca  pentru anul 

şcolar 2019 - 2020 cursul de schimb valutar 

aplicabil la calculul ajutorului financiar este de 

4,6635 lei/euro, curs comunicat de Banca Cen-

trala  Europeana  î n Jurnalul Oficial al Uniunii 

Europene, Comunica ri şi Informa ri 2019/C 

1/06, din 03.01.2019 pentru data de 31 decem-

brie 2018. 

 

2-15 decembrie 2020— perioada 

depunere cereri inițiale pentru obținerea 

ajutorului de stat în sectorul creșterii 

animalelor pentru anul 2021  

 

I n conformitate cu prevederile HG nr.1179/ 

2014, cu modifica rile s i completa rile ulterioare, 

in perioada 02-15 decembrie 2020 inclusiv, se 

depun Cererile inițiale anuale de solicitare a 

ajutorului de stat în sectorul creșterii animale-

lor pentru anul 2021. Acestea vor cuprinde opţi-

unea de depunere a cererii de plata  lunar sau tri-

mestrial. Conform HG nr. 1006/26.11.2020, s-a 

prelungit termenul de aplicarea a prevederilor 

HG. nr. 1179/2014,  pana la data de 30.06.2021.  

Cererile se depun la centrele judetene ale 

APIA, respectiv al municipiului Bucuresti, pe raza 

carora/caruia se afla sediul social al 

solicitantului. 

Aceasta schema de sprijin acopera integral 

costurile administrative aferente intocmirii si 

mentinerii registrului genealogic, si partial 

costurile aferente testelor pentru determinarea 

calitatii genetice sau a randamentului genetic al 

septelului pentru speciile taurine, bubaline, 

porcine, ovine, caprine si ecvine. 

Solicitanții ajutorului de stat sunt : 

−asociat ii sau organizat ii de cresca tori de 

animale care presteaza  servicii subvent ionate  

beneficiarilor ment ionat i  s i care î ndeplinesc 

urma toarele condit ii :  

−sunt persoane juridice conform legislat iei î n 

vigoare; 

−sunt acreditat i de ca tre A.N.Z pentru 

î ntocmirea si ment inerea registrelor genealogice 

ale raselor de animale s i/sau pentru 

determinarea calita t ii genetice a raselor de 

animale; 

−efectueaza  serviciile preva zute la art.27 alin 

(1) lit a) s i b) î n Reg. (UE) nr. 702/2014 al 

Comisiei, conform acredita rii A.N.Z. s i î n 

conformitate cu prevederile legale;  

−realizeaza  parametrii tehnici ai programului 

de ameliorare sau conservare al rasei pentru care 

solicita  sprijinul financiar. 
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Pentru a beneficia de ajutorul de stat î n 

sectorul cres terii animalelor, solicitanții 

trebuie să î ncheie cu beneficiarii ca rora le 

presteaza  serviciile de î ntocmire şi menţinere a 

registrului genealogic al rasei/ serviciile de de-

terminare a calita ţii genetice a raselor de ani-

male contracte care sa  cuprinda  specia, rasa şi 

numa rul de animale, serviciile prestate şi tariful 

acestora, ce se pa streaza  de ca tre solicitant. Con-

tractele î ncheiate sunt puse la dispoziţia per-

soanelor din cadrul ANZ care efectueaza  in-

specţia de stat î n zootehnie, conform pre-

vederilor HG. nr. 1.188/2014 privind organi-

zarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru 

Zootehnie «Prof. dr. G. K. Constantinescu», cu 

modifica rile ulterioare." 

1. Ajutor de stat pentru efectuarea 

serviciilor de întocmire și menținere a 

registrelor genealogice al rasei 

Solicitanți— asociaţiile sau organizaţiile de 

cresca tori care presteaza  servicii subvenţionate 

microî ntreprinderilor, î ntreprinderilor mici şi 

mijlocii, respectiv î ntreprinderilor individuale s i 

familiale, persoanelor fizice autorizate, 

persoanelor fizice  care det in  atestat de 

produca tor, dupa  caz, precum si persoanelor 

juridice care î şi desfa şoara  activitatea î n 

domeniul producţiei de produse agricole.  

Cheltuielile eligibile pentru efectuarea 

serviciilor de întocmire și menținere a 

registrelor genealogice al rasei sunt cele 

aferente activităţilor şi lucrărilor prevazute 

la alin (2) art. 7 din H.G. nr.1179/2014, 

conform tarifelor din lista aprobată de ANZ, 

facturate către beneficiar, în vederea 

realizării următoarelor activităţi,: 

- colectarea s i gestionarea datelor privind 

animalele, respectiv originea animalului, data 

nas terii, data î nsa ma nt a rii, data ies irii din efectiv 

s i cauza acesteia, evaluarea animalelor de ca tre 

expert, actualizarea s i prelucrarea datelor 

necesare pentru î ntocmirea s i ment inerea 

registrelor genealogice; 

- activita t ile administrative care au lega tura  

cu î nregistrarea datelor relevante privind 

animalele î n registrele genealogice; 

- actualizarea software-urilor pentru 

gestionarea datelor î n registrele genealogice; 

- publicarea informaţiilor cu privire la 

registrele genealogice şi a datelor din registrele 

genealogice;  

- alte activita ţi conexe î ntocmirii şi menţinerii 

registrului genealogic. 

Documente ce însoțesc cererea inițială 

anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru 

efectuarea serviciilor de î ntocmire s i ment inere a 

registrului  genealogic al rasei: 

a) dovada ca  solicitantul este persoana  

juridica , conform legislaţiei î n vigoare; 

b) acreditarea solicitantului pentru 

î ntocmirea şi menţinerea registrului genealogic 

al rasei pentru care solicita  ajutorul de stat, 

eliberata  de ANZ; 

c)  lista microî ntreprinderilor şi 

î ntreprinderilor mici şi mijlocii beneficiare ale 

serviciilor preva zute la art. 7 alin. (1) lit. a), 

avizata  de ANZ, care va cuprinde: denumirea 

î ntreprinderii, adresa, CUI/CIF/CNP, dupa  caz, 

codul CAEN, numa rul unic de identificare a 

î ntreprinderii la Agenţia de Pla ţi şi Intervenţie 

pentru Agricultura  (APIA), numa rul contractului 

de presta ri servicii î ncheiat î ntre prestator şi 

beneficiar, rasa şi numa rul de animale care fac 

obiectul serviciilor, numa rul de angajaţi şi cifra 

de afaceri, iar î n cazul î ntreprinderilor noi, se va 

menţiona «î ntreprindere nou-î nfiinţata » 

d) copia contractului î ntre deţina torul 

registrului genealogic şi prestatorul serviciului 

de determinare a calita ţii genetice a raselor de 

animale, î n cazul î n care acesta este altul deca t 

deţina torul registrului genealogic, din care sa  

rezulte contribuţia pa rţilor la realizarea 

obiectivelor programului de ameliorare; 

e) lista activita ţilor, inclusiv lucra rile şi 

tarifele acestora pentru serviciile de î ntocmire şi 

menţinere a registrelor genealogice pentru anul 

de aplicare, avizata  de ANZ. 

f) dovada cont activ bancar. 

 

2. Ajutorul de stat pentru efectuarea 

serviciilor de determinare a calității genetice 

a raselor de animale  
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Solicitanții—asociat iile sau organizat iile de 

cresca tori care presteaza  servicii subvent ionate  

microî ntreprinderilor,  î ntreprinderilor mici s i 

mijlocii, respectiv î ntreprinderilor individuale si 

familiale, persoanelor fizice autorizate, persoanelor 

fizice care det in atestat de produca tor, dupa  caz, 

precum si persoanelor juridice  care î s i desfa s oara  

activitatea î n domeniul product iei de produse 

agricole. 

Intensitatea ajutorului de stat pentru 

efectuarea serviciilor de determinare a calității 

genetice:  

-  de până la 70 % din costurile aferente 

testelor efectuate de terti sau î n numele unor terti 

pentru determinarea calita tii genetice sau a 

randamentului genetic al septelului, cu exceptia 

controalelor efectuate de proprietarul septelului si 

a controalelor de rutina  cu privire la calitatea 

laptelui. 

Cheltuielile eligibile pentru efectuarea 

serviciilor de determinare a calita tii genetice sau a 

randamentului genetic al septelului (cu exceptia 

controalelor efectuate de proprietarul septelului 

sau a controalelor de rutina  cu privire la calitatea 

laptelui) sunt cele aferente activita t ilor s i lucra rilor 

prevazute la alin. (3) art. 7, la tarifele din lista 

aprobata  de ANZ, facturate ca tre beneficiar, î n 

vederea realiza rii urma toarelor activita t i: 

- efectuarea testelor sau a controalelor; 

- activita ţi conexe colecta rii şi evalua rii datelor 

obţinute din testele şi controalele respective care 

vizeaza  evaluarea genetica  a animalelor pentru 

punerea î n aplicare a unor tehnici avansate de 

reproducere şi pentru menţinerea diversita ţii 

genetice;  

- alte activita ţi conexe serviciilor de 

determinare a calita ţii genetice sau a 

randamentului genetic al şeptelului. 

Documente ce însoțesc cererea inițială 

anuală de solicitare a ajutorului de stat pentru 

efectuarea serviciilor de determinare a calita ţii 

genetice a raselor de animale:  

a) dovada ca  solicitantul este persoana  juridica , 

conform legislaţiei î n vigoare; 

b) acreditarea solicitantului pentru prestarea 
serviciilor de determinare a calita ţii genetice a 
raselor de animale, eliberata   

 

11 decembrie 2020— termen limita pentru 

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.  

 

2-31 decembrie  - depunere cereri de acord pen-

tru finanţare aferenta schemei de ajutor de stat 

pentru reducerea accizei la motorina utilizată în 

agricultură pentru anul 2021 

 

În perioada 02 - 31 decembrie 2020, se depun 
Cererile de acord pentru finanțare aferente 
schemei de ajutor de stat pentru reducerea 
accizei la motorina utilizată în agricultură 
pentru anul 2021, la Centrele judet ene ale 
Agent iei, respectiv al Municipiului Bucures ti, pe 
raza ca rora sunt situate exploatat iile agricole 
pentru care se solicita  ajutorul de stat, sau unde au 
fost depuse Cererile unice de plata  î n cadrul 
Campaniei 2020. 

Beneficiari: 
a) produca torii agricoli, persoane fizice autorizate, 
î ntreprinderile individuale şi î ntreprinderile 
familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţa  
a Guvernului nr. 44/2008, cu modifica rile şi 
completa rile ulterioare, care sunt î nregistraţi î n 
Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul 
plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care 
exploateaza  terenuri agricole, individual sau î n 
forme de asociere conform legislaţiei î n vigoare, î n 
scopul obţinerii producţiei agricole; 
b) produca torii agricoli, persoane fizice autorizate, 
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î ntreprinderile individuale şi î ntreprinderile 
familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţa  a 
Guvernului nr. 44/2008, cu modifica rile şi 
completa rile ulterioare, şi/sau persoane juridice, 
grupuri de produca tori recunoscute sau organizaţii 
de produca tori recunoscute, dupa  caz, care sunt 
î nregistraţi î n Registrul naţional al exploataţiilor şi 
care deţin, cresc sau exploateaza  animale, individual 
sau î n forme de asociere conform legislaţiei î n 
vigoare, î n scopul obţinerii producţiei agricole; 
c) organizaţiile de î mbuna ta ţiri funciare şi federaţiile 
de organizaţii de î mbuna ta ţiri funciare î nscrise î n 
Registrul naţional al organizaţiilor de î mbuna ta ţiri 
funciare şi Administraţia Naţionala  a I mbuna ta ţirilor 
Funciare, aşa cum sunt definite î n Legea 
î mbuna ta ţirilor funciare nr. 138/2004, republicata , 
cu modifica rile şi completa rile ulterioare; 
d) organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv 
universita ţile, institutele şi staţiunile de cercetare-
dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de 
statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al 
ca ror scop principal este de a realiza cercetare 
fundamentala , cercetare industriala  sau dezvoltare 
experimentala  şi de a-şi face cunoscute rezultatele 
prin predare, publicare sau transfer de tehnologie 

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potent iali benefi-
ciari ai prezentei scheme daca  î n termen de 60 de 
zile lucra toare de la data primirii notifica rii privind 
acordul prealabil, dar nu mai ta rziu de data depune-
rii primei cereri trimestriale, se autorizeaza  ca 
persoana  fizica  autorizata  sau î ntreprindere 
individuala , conform OUG nr. 44/2008, cu 
modifica rile s i completa rile ulterioare.  
 
Condiții de acordare î n funcţie de 
sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau 
î mbuna ta ţiri funciare î n care î şi desfa şoara  
activitatea: 
a) sa  fie î nscrişi î n Registrul unic de identificare 
(RUI) al APIA (sa  deţina  ID fermier); 
b) sa  fie î nscrişi î n evidenţele APIA cu suprafeţele de 
teren pe care le exploateaza  sau î n Registrul 
plantaţiilor viticole, dupa  caz; 
c) sa  fie î nscrişi î n Registrul agricol cu suprafet ele 
agricole aflate î n exploatare, inclusiv pentru spat iile 
protejate (sere s i solarii), precum s i cu efectivele de 
bovine/ovine/caprine/porcine/ pa sa ri/familii de 
albine/viermi de ma tase, dupa  caz; 
d) sa  fie î nregistraţi î n Registrul naţional al 
exploataţiilor (RNE) al Autorita ţii Naţionale Sanitare 
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor sau sa  
deţina  document de î nregistrare/autorizare sanitara  
veterinara  pentru porci/pa sa ri/familii de 

albine/viermi de ma tase, dupa  caz; 
e) suprafeţele de teren pe care le exploateaza  sa  fie 
de minimum un hectar inclusiv, iar suprafaţa 
parcelei agricole sa  fie de cel puţin 0,3 ha,iar î n cazul 
serelor, solarelor, viilor, livezilor, culturilor de 
hamei, pepinierelor, arbus tilor fructiferi, suprafat a 
parcelei agricole trebuie sa  fie de cel put in 0,1 ha 
s i/sau dupa  caz, sa  det ina  un numa r minim de 
animale. Pentru legume cultivate î n sere s i solare, 
pentru care se acorda  schema de sprijin cuplat, 
suprafat a minima  a exploatat iei este de 0,3 ha, iar 
suprafat a minima  a parcelei este de 0,03 ha. Prin 
except ie, pentru ciuperci sa iau î n considerare 
suprafet ele din adeverint ele emise de prima rii. 
f) sa  exploateze/sa  deţina /sa  creasca  
animale/pa sa ri/familii de albine/viermi de ma tase 
î n vederea obţinerii producţiei agricole pentru care 
solicita  ajutorul de stat; 
g) sa  utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu 
motoare termice. 

Cererea de acord prealabil se depune î nsoţita  de 
urma toarele documente: 
a) copie a documentelor de identitate s i a 
documentelor de î nregistrare; 
b) adeverinţa   aliberata  de Primarie cu suprafet ele 
agricole aflate î n exploatare, inclusiv pentru spaţii 
protejate /cu efectivele de animale/pa sa ri/familii de 
albine/viermi de ma tase, dupa  caz; 
c) adeverinţa  eliberata  de ca tre Oficiul Nat ional al 
Viei s i al Produselor Vitivinicole pentru suprafet ele 
cu vie, dupa  caz; 
d) situat ia suprafet elor s i a structurii estimative a 
culturilor pentru care solicita  ajutorul de stat si/sau 
product ia de ciuperci estimata ; 
e) copia documentului care atesta  
î nregistrarea/autorizarea sanitara  veterinara  pentru 
porci/ pa sa ri/familii de albine/viermi de ma tase, 
dupa  caz; 
f) situat ia privind calculul efectivului rulat /mediu 
estimat  anual, î n funct ie de specie, î ntocmita  de 
beneficiar; 
g) dovada ca  solicitantul nu figureaza  ca debitor la 
organizaţiile de î mbuna ta ţiri funciare şi federaţiile 
de organizaţii de î mbuna ta ţiri funciare î nscrise î n 
Registrul naţional al organizaţiilor de î mbuna ta ţiri 
funciare, precum şi la Agenţia Naţionala  de 
I mbuna ta ţiri Funciare, furnizorul de apa  şi de 
electricitate, dupa  caz; 
h) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a apei, 
dupa  caz; 
i) cantita t ile de  motorina   pentru care se solicita  
ajutorul de stat sub forma  de rambursare pentru 
sectorul î mbuna ta t iri  funciare;  
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j) angajamentul solicitantului persoana fizica   
cu privire la autorizarea ca persoana  fizica  
autorizata  sau î ntreprindere individuala , 
conform OUG nr. 44/2008, cu modifica rile s i 
completa rile ulterioare, conform modelului 
Anexa 5 din Ordin. 

Acordul prealabil pentru finanţare prin 
rambursare se emite de către centrele APIA 
judeţene, în termen de cel mult 20 
lucrătoare de la data  depunerii cererii de 
acord.  

 

Noutati legislative 

Hotărârea nr. 1006/2020 privind stabilirea 
datei pa na  la care se aplica  prevederile 
Hota ra rii Guvernului nr. 1.179/2014 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat î n 
sectorul cres terii animalelor—Publicata in 
M.of. Nr. Partea I nr. 1140 din 26 noiembrie 
2020 

Actul normativ prelunges te, pana la data de 30 
iunie 2021, termenul de aplicare a HG.. 
1.179/2014 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat î n sectorul cres terii animalelor. 

Ordinul nr. 323/2020 privind aprobarea Nor-
melor metodologice de aplicare a Legii apicul-
turii nr. 383/2013   

Actul normativ aproba  Normele metodologice 
de aplicare a Legii apiculturii nr. 383/2013, 
preva zute î n anexa care face parte integranta  
din acesta.   

 La data intra rii î n vigoare a OMADR 
nr.383/2020 se abroga  OMADR ministrului nr. 
134/2020 privind aprobarea Criteriilor de au-
torizare a stupinelor de elita  şi a stupinelor de 
multiplicare.   

Stupinele de elita  şi multiplicare autorizate pe 
baza criteriilor stabilite prin OMADR nr. 
134/2020  î şi menţin autorizarea. 

 

Proiecte de acte normative  

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

 

HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alo-
cate schemelor de sprijin cuplat î n sectorul 
zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantu-
mului acestora pentru anul de cerere 2020. 

Conform priectului de act normativ, plafoanele 
pentru anul 2020, aferente schemelor de sprijin 
cuplat în sectorul zootehnic, sunt repartizate 
astfel:  

a) 1.680.000 euro, respectiv 8.185.800 lei, pentru 
specia bovine, categoria bivoliţe de lapte;  

b) 13.125.000 euro, respectiv 63.951.562,5 lei, 
pentru specia bovine, categoria taurine din rase 
de carne şi metişii acestora;  

c) 99.324.810 euro, respectiv 483.960.136,7 lei, 
pentru specia bovine, categoria vaci de lapte;  

d) 27.000 euro, respectiv 131.557,5 lei, pentru 
specia viermi de mătase.  

Cuantumul sprijinului per unitate pentru 
schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic 
se calculează de către APIA prin raportarea 
plafoanelor menţionate anterior la efectivul de 
animale eligibile/kg gogoşi crude de mătase 
eligibile. 

Proiect OMADR privind modificarea 
Ordinului ministrului agriculturii şi dezvolta rii 
rurale, viceprim-ministrului, ministrului dez-
volta rii regionale şi administraţiei publice, min-
istrului apa ra rii naţionale şi viceprim-
ministrul, ministrul culturii nr. 719/740/
M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor 
metodologice pentru aplicarea titlului I din 
Legea nr. 17/2014 privind unele ma suri de 
reglementare a va nza rii-cumpa ra rii terenurilor 
agricole situate î n extravilan şi de modificare a 
Legii nr. 268/2001 privind privatizarea so-
cieta ţilor comerciale ce deţin î n administrare 
terenuri proprietate publica  şi privata  a 
statului cu destinaţie agricola  şi î nfiinţarea 
Agenţiei Domeniilor Statului. 

Proiect OMADR pentru modificarea art.20 
din anexa  la Ordinul ministrului agriculturii s i 
dezvolta rii rurale nr. 1002/2016 privind apro-
barea schemei de ajutor de stat „Servicii de 
silvomediu, servicii climatice s i conservarea 
padurilor 

Proiectul de act normativ prevede ca schema de 
plata se aplică până la data finalizării perioadei 

de programare 2014-2020 care include si peri-

oada de tranziţie  aplicabilă PNDR 2014-2020. 

Proiect OMADR pentru modificarea s i com-

pletarea anexei la Ordinul ministrului agricul-

turii s i dezvolta rii rurale nr. 857/2016 privind 

aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin 
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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:       Mirela SERBU 

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 

 

pentru prima împădurire s i crearea de suprafet e 

î mpa durite". 

Proiectul de act normativ prevede ca schema de plata se 

aplică până la data finalizării perioadei de programare 2014-

2020 care include si perioada de tranziţie  aplicabilă PNDR 

2014-2020. Totodată, stabileste valoarea totala estimată a 

ajutorului de stat care va fi acordată pe schemă la 

227.214.703,33 lei.  

Ordin MADR pentru modificarea anexei la Ordinul min-

istrului agriculturii s i dezvolta rii rurale nr. 1353/2018 

pentru instituirea schemei de ajutor de minimis 

„I mprumuturi cu partajarea riscului la nivel de portofoliu 

finanţate din Programul Naţional de Dezvoltare Rurala . 

 

HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru şcoli al Roma niei î n perioada 2017-2023 şi pentru 

stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia î n anul 
şcolar 2017-2018, pentru stabilirea metodologiei preva zute 

la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2017 
privind aprobarea participa rii Roma niei la Programul 
pentru şcoli al Uniunii Europene şi pentru repartizarea pe 
judeţe şi sectoare ale municipiului Bucureşti pentru fi-
nanţarea Programului pentru şcoli al Roma niei î n perioada 

septembrie-decembrie a anului şcolar 2020-2021 a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea ada ugata  rezervate la pozit ia 
nr.42 din anexa nr.3 s i la pozit ia nr.43 din anexa nr.4 la Or-
donanţa de urgenţa  a Guvernului nr. 135/2020 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor 
acte normative şi stabilirea unor ma suri bugetare 

 

Actiuni si termene  in noiembrie – decembrie  2020 

30.11.2020- termen de finalizare a campaniei de plata in 

avans a cererilor unice aferente campaniei  

2.12.2020—demararea autorizarilor la plata regulara a 

cererilor unice de plata depuse in Campania 

2020 

2-15.12.2020—perioada depunere cereri init iale pentru 

obt inerea ajutorului de stat î n sectorul cres terii 

animalelor pentru anul 2021 
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