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Agenția de Plăți  și 
Intervenție pentru 
Agricultură  (APIA) -
Centrul Județean Gorj 
vă mulțumește pentru 
încrederea  și colabo-
rarea  dumneavoastră  
în contextul provocă-
rilor  anului 2020 ! 

 



Page 2 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.12 /  2020  

 

Stadiul plăților în anul 2020 

Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) informează că, în conformitate cu preve-
derile Hotărârii de Guvern nr.1104/17.12.2020 
pentru aprobarea plafoanelor alocate schemelor 
de sprijin cuplat în sectorul zootehnic, precum şi 
pentru stabilirea cuantumului acestora pentru 
anul de cerere 2020, la data de 30 decembrie 
2020 suma autorizată la plată pentru sprijin 
cuplat in sector zootehnic se ridică la 105,12 
milioane euro, din care: 

39,52 milioane euro  - Sprijin cuplat în secto-
rul zootehnic - Vaci de lapte; 

0,86 milioane euro - Sprijin cuplat în sectorul 
zootehnic - Bivolițe de lapte; 

5,42 milioane euro - Sprijin cuplat în sectorul 
zootehnic - Taurine de carne; 

59,32 milioane euro  - Sprijin cuplat în secto-
rul zootehnic - Ovine/Caprine. 

Ca de fiecare dată, APIA a mobilizat toate resur-
sele pentru pregătirea sistemului și a cadrului 
instituțional, astfel încât, după aprobarea actului 
normativ, să poată demara imediat plățile către 
fermieri în vederea susținerii continue a 
activității acestora.   

Astfel, la final de an, suma totală autorizată de 
APIA la plată în perioada 1 ianuarie  – 30 de-
cembrie 2020 este de 3,52 miliarde euro, din 
care: 

2,16 miliarde euro pentru Campania 2020, 
din Fondul European de Garantare Agricolă 
(FEGA), Fondul European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală (FEADR) și cofinanțare 
de la Bugetul Național (BN1); 

844,20 milioane 
euro pentru 
Campania 2019, 
din Fondul Euro-
pean de Garanta-
re Agricolă 
(FEGA), Fondul 
European Agri-
col pentru Dez-

voltare Rurală (FEADR) și cofinanțare de la 
Bugetul Național (BN1) și Buget Național 
(BN); 

515,13 milioane euro pentru Măsurile de 
piață, comerț exterior, promovarea produ-
selor agricole și ajutoare de stat. 

Misiunea noastră permanentă vizează efectuarea 
plăților către fermieri, în termenele prevăzute de 
legislația în vigoare, în mod echitabil și transpa-
rent. 
 

APIA, MEREU ALĂTURI DE FERMIERI!  
 
 

Stadiul plății regulare   
la nivelul APIA GORJ 

pentru anul de cerere 2020 
 

Începând cu data de 02 decembrie 2020, 
Agentia de Plati si interventie pentru Agricul-
tura—APIA a demarat autorizarea plăților 
finale, ca diferență între cuantumul calculat și 
cuantumul acordat în avans pentru anul de 
cerere 2020. 
 
În conformitate cu Regulamentul de punere în 
aplicare (UE) 2020/531 al Comisiei a fost stabilit 
nivelul avansurilor pentru plățile directe și pen-
tru măsurile de dezvoltare rurală legate de 
suprafață și de animale aferent Campaniei 2020, 
respectiv de până la 70 % în cazul plăților direc-
te și de până la 85% în cazul sprijinului acordat 
în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală. 
 
Pa na  la acest moment, la nivelul judetului Gorj,  s
-au autorizat la plata finala un numa r de 13.960 
fermieri, reprezenta nd un procent de 79,97% 
din numa rul total al fermierilor eligibili care au 
depus Cerere unica  de plata  î n Campania 2020. 
 
 

Centrul 
judetean 

APIA 

Total 
cereri 

primite 
Campania 

2020 

Total 
cereri 

eligibile 
la plata 
finala  

Campania 
2020 

Numar 
beneficiari 

avans 
Campania 

2020 

Numar 
fermieri 
autorizat
i la plata 

finala 
Campa-

nia 2020 

Suma auto-
rizata  FEGA  
plata finala 
Campania 

2020 
 - euro - 

Suma autori-
zata FEADR+ 
cofinantare 

Buget 
National plata 

finala 
 Campania 

2020  
 - euro - 

Suma totala auto-
rizata transferata 
in contabilitate in 

perioada 
16.10.2020 - 
24.12.2020 

 Campania 2020 
 - euro - 

% numar benefi-
ciari plata finala/ 
numar fermieri 
eligibili la plata 

finala care au 
solicitat sprijin in 

Campania 2020 

Gorj 17.755 17.457 13.333 13.960 
3.542.081,3

0 3.154.502,73 18.131.654,98 79,97% 



Suma autorizată la plată este de: 
    - 3.542.081,30 euro din Fondul European de 
Garantare Agricolă (FEGA); 

    - 3.154.502,73 euro din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); + 

cofinanțare de la Bugetul Național (BN1). 

Totodată, vă informăm că în perioada 16 octom-

brie 2020 și până în prezent, APIA Gorj a autori-

tat plati in avans in suma totala de 

18.131.654,98 euro, aferente Campaniei 2020. 

  
In aceasta situatie au fost incluse si sumele afer-

ente celor 1463 de cereri depuse in cadrul 

masurii 21 - Sprijin temporar cu caracter 

excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor 

care au fost afectați în mod deosebit de criza 

COVID -19,  

APIA asigură toți fermierii că va depune toate 
eforturile pentru a primi în timp util 
subvențiile cuvenite aferente Campaniei 
2020. 
 
Cuantumurile platilor care se acorda pentru 

schemele de plati accesate in cadrul   cereri-

lor unice de plata depuse in Campania 2020 

Prin Hotărârea de Guvern nr. 819/2020, au fost 
stabilite cuantumurile la hectar ale plăților di-
recte care se acordă pentru anul de cerere 
2020, respectiv:  

Schema de plată unică pe suprafață – SAPS 
– 98,73814 (euro/ha) 

Schema de plată redistributivă: – 1-5 ha 
inclusiv –  5,0000 (euro/ha), – intre 5 – 30 
ha inclusiv – 48,1053 (euro/ha) 

Schema de plată pentru practice agricole 
benefice pentru climă și mediu (plata pen-
tru înverzire) – 57,8245 (euro/ha) 

Schema de plată pentru tinerii fermieri – 
36,6119 (euro/ha) 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic pentru 
speciile ovine și caprine – 17,9060 
(euro/ha). 

 

Prin Hotărârea de Guvern nr.1104/17.12.2020, 
publicată în Monitorul Oficial nr.1258/din data 
de 18 decembrie 2020,  s-au aprobat aprobarea 
plafoanelor alocate schemelor de sprijin cuplat 
în sectorul zootehnic, precum şi cuantumul 
acestora pentru anul de cerere 2020.  
Plăţile finanțate din FEGA se efectuează la 
cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, 
iar plăţile finanțate din FEADR la cursul de 
schimb de 4,7830 lei pentru un euro. 

De asemenea, cuantumurile aferente sprijinului 

acordat în cadrul măsurilor de dezvoltare 

rurală în Campania 2020 sunt stabilite prin Pro-

gramul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

2014 – 2020 și se regăsesc accesând următorul 

link: 

h t t p : / / w w w . a p i a . o r g . r o / f i l e s / n e w s _ f i l e s /

Anexa_cuantumuri_pentru_masurile_de_dezvoltare_rurala_PNDR.pdf 

 

Platile in cadrul masurilor de sprijin tempo-

rar cu caracter exceptional in contextul 

COVID 

In data de 22 decembrie 2020, APIA a dat 

startul plăților pentru cererile depuse de fermi-

eri în cadrul Măsurii 21 din Programul Național 

de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 - Sprijin 

temporar cu caracter excepțional acordat fermi-

erilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod 

deosebit de criza COVID, destinată următoare-

lor sectoare: zootehnic (bovine, ovine și capri-
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Schema de plată 

  
Plafon 

Număr 
capete/

kg 
gogoși 

  
Cuantum 
rezultat 

euro nr.cape
te/kg 

euro 

1 2 3 = (1/2) 

SCZ – sprijin cuplat 
pentru specia bovine, 
categoria bivolițe de 
lapte 

1.680.000 10.478 160,3359 

SCZ – sprijin cuplat 
pentru specia bovine, 
categoria taurine din 
rase de carne și metișii 
acestora 

13.125.000 70.942 185,0103 

SCZ – sprijin cuplat 
pentru specia bovine, 
categoria vaci de lapte 

99.324.810 261.702 379,5340 

SCZ – sprijin cuplat 
pentru specia viermi 
de mătase 

27.000 300 90,0000 

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


ne), vegetal (legume-fructe și cartofi), în confor-

mitate cu Nota Autorității de Management pen-

tru PNDR nr. 224935/22.12.2020 privind supli-

mentarea bugetului alocat de la 150 milioane de 

euro la 182,5 milioane de euro.  

În cadrul măsurii un număr de 122.986 de 

fermieri au depus cereri de plată, iar APIA a de-

marat plata pentru suma de 101,58 milioane de 

euro pentru un număr de 65.531 fermieri, res-

pectiv:  

☞ 23.375 pentru sectorul legume – fructe și 

cartofi ,   

☞   24.826 pentru sectorul bovine , 

☞ 21.616 de fermieri pentru sectorul ovine/

caprine.  
La nivelul APIA –Centrul judetean Gorj, au fost 

depuse un numar de  1463 de cereri.  

 

Reamintim, totodată, că, începând cu 14 octom-

brie 2020 și până în prezent, APIA a plătit alte 

5 scheme noi de sprijin destinate susținerii 

fermierilor în contextul pandemiei de COVID-

19, având ca sursă de finanțare atât bugetul 

național, cât și fondurile europene.  

 

Buget național:  

☞ Schema de ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectorul suin în 

contextul crizei economice generate de pan-

demia COVID -19. Pentru această schemă s-

au depus 299 cereri de plată iar suma plătită 

este în valoare de 88.969.456 lei.  

☞ Schema de ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectorul avicol în 

contextul crizei economice generate de pan-

demia COVID -19. Pentru această schemă s-

au depus 315 cereri de plată iar suma plătită 

este în valoare de 106.378.773 lei.  

☞  Schema de ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectorul bovin în 
contextul crizei economice generate de pan-
demia COVID -19. Pentru această schemă s-

au depus 544 cereri de plată iar suma plătită 
este în valoare de 35.695.350 lei.  

☞  Schema de ajutor de stat pentru susținerea 
activității producătorilor din sectorul 
vitivinicol în contextul crizei economice ge-
nerate de pandemia COVID-19. Pentru 
această schemă s-au depus 913 cereri de 
plată iar suma plătită este în valoare de 
45.892.518 lei.  

Fonduri europene (FEGA):  

☞  Sprijinul financiar aferent măsurii de disti-
lare a vinului în situații de criză Pentru 
această măsură s-au depus 24 cereri de plată 
iar suma plătită este în valoare de 
19.103.212 euro.  

 

Plata ajutorului de stat pentru motorina afe-

rentă trim II, anul 2020  

APIA a demarat plata aferentă ajutorului 
de stat la motorina utilizată în agricultură, 
pentru cantitățile de motorină utilizate în pe-
rioadele 01.04. – 30.06.2020 (trimestrul 
II/2020), în conformitate cu prevederile HG nr. 
1174/2014 și OMADR nr.1727/2015, cu modifi-
cările şi completările ulterioare. 

Valoarea ajutorului de stat acordat sub 
formă de rambursare care urmează a fi plătită 
este de 176.725.322 lei pentru un număr de 
17.540 beneficiari cu cantitățile de motorină 
determinate cu acciza redusă de 
115.835.265,83 litri. 

Valoarea nominală a ajutorului de stat pentru 
reducerea accizei la motorină pentru anul 2020 
este de 1,5258 lei/litru. 

Cantitățile de motorină pentru trimestrul 
II/2020, care beneficiază de ajutor de stat și 
sunt aprobate prin Ordinul Ministrului nr. 
347/15.12.2020, se regăsesc prezentate in con-
tinuare: 
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La nivelul APIA- Centrul judetean Gorj, s-a 
efectuat plata ajutorului de stat pentru reduce-
rea accizei la motorina utilizată în agricultură, 
solicitat pentru Trimestrul II 2020, in valoare 
totala de 231.756 lei, din care :  

☞ 132.282 lei pentru 86.697,047 litri mo-

torina pentru sector zootehnic si 

☞ 99.474 lei pentru 65.193.,97 litri mo-

torina pentru sector vegetal . 
 

 

Stadiul depunerii cererilor inițiale pentru 

obținerea ajutorului de stat în sectorul 

creșterii animalelor pentru anul 2021  

 

În conformitate cu prevederile HG nr.1179/ 

2014, cu modificările și completările ulterioare, 

in perioada 02-15 decembrie 2020 inclusiv, 

la centrele judetene ale APIA, respectiv al mu-

nicipiului Bucuresti, pe raza carora/caruia se 

afla sediul social al solicitantului, s-au depus  

cererile inițiale anuale de solicitare a ajuto-

rului de stat în sectorul creșterii animalelor 

pentru anul 2021. Aceasta schema de sprijin 

acopera integral costurile administrative afe-

rente intocmirii si mentinerii registrului genea-

logic, si partial costurile aferente testelor pen-

tru determinarea calitatii genetice sau a randa-

mentului genetic al septelului pentru speciile 

taurine, bubaline, porcine, ovine, caprine si 

ecvine. 

Pentru a beneficia de ajutorul de stat în sec-
torul creșterii animalelor, solicitanţii trebuie 
să încheie cu beneficiarii cărora le prestează 

serviciile de întocmire şi menţinere a registru-
lui genealogic al rasei/ serviciile de determi-
nare a calităţii genetice a raselor de animale 
contracte care să cuprindă specia, rasa şi nu-
mărul de animale, serviciile prestate şi tariful 
acestora, ce se păstrează de către solicitant. 
Contractele încheiate sunt puse la dispoziţia 
persoanelor din cadrul ANZ care efectuează 
inspecţia de stat în zootehnie, conform 
prevederilor HG. nr. 1.188/2014 privind or-
ganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 
pentru Zootehnie «Prof. dr. G. K. 
Constantinescu», cu modificările ulterioare." 

Ajutorul de stat se acorda pentru: 

☞  efectuarea serviciilor de întocmire şi 
menţinere a registrelor genealogice al 
rasei 

☞ efectuarea serviciilor de determinare a 

calităţii genetice a raselor de animale  

La nivelul judetului Gorj, pentru activitatea ce 
se va  derula in anul 2021,  au fost depuse 2 ce-
reri de acord  în pentru determinarea 
calității genetice a raselor de animale pen-
tru : 

☞ 45860 capete ovine cu o valoare aferenta a 

sprijinului solicitat în suma de 682900 lei; 

☞ 13003 capete caprine -valoare sprijin so-

licitat în suma de 195045 lei , cereri tri-
mestriale care vor fi instrumentate în anul 

2021. 

 

Stadiul  depunerii cererilor de acord pentru 

finanţare aferenta schemei de ajutor de stat 

pentru reducerea accizei la motorina utili-

zată în agricultură pentru anul 2021 

In conformitate cu prevederile HG nr. 
1084/2020,  de modificare a HG nr.1174/2014, 
perioada de aplicare a prevederilor Hotărâ-
rii Guvernului nr. 1.174/2014 privind insti-
tuirea unei scheme de ajutor de stat pentru re-
ducerea accizei la motorina utilizată în agricul-
tură, se prelungește până la data de 31 de-
cembrie 2023. 

 Asadar, in perioada 02 - 31 decembrie 
2020, la Centrele judeţene ale APIA, respectiv 

Nr

. 

Cr

t. 

Specificare Cantități de moto-

rină 

(litri) 

Valoarea ajutorului de 

stat rotunjit, fără sub-

diviziuni (lei) 

1. Sectorul 

vegetal 
102.523.725,392 156.430.817,00 

2. Sectorul 

zootehnic 10.106.384,872 15.421.131,00 

3. Sector 

îmbunătăți

ri funciare 
3.205.155,566 4.890.420,00 

  Total 
115.835.265,830 176.742.368,00 
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al Municipiului Bucureşti, pe raza cărora sunt 
situate exploatațiile agricole pentru care se so-
licită ajutorul de stat, sau unde au fost depuse 
Cererile unice de plată în cadrul Campaniei 
2020, se depun cererile de acord pentru fi-
nanţare aferente schemei de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la motorina utili-
zată în agricultură pentru anul 2021,  

Beneficiari: 
a) producătorii agricoli, persoane fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale constituite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, care sunt înregistraţi în Registrul 
agricol, Registrul fermelor, Registrul 
plantaţiilor viticole, alte evidenţe funciare, care 
exploatează terenuri agricole, individual sau în 
forme de asociere conform legislaţiei în 
vigoare, în scopul obţinerii producţiei agricole; 
b) producătorii agricoli, persoane fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale constituite potrivit 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, şi/sau persoane juridice, grupuri de 
producători recunoscute sau organizaţii de 
producători recunoscute, după caz, care sunt 
înregistraţi în Registrul naţional al 
exploataţiilor şi care deţin, cresc sau 
exploatează animale, individual sau în forme 
de asociere conform legislaţiei în vigoare, în 
scopul obţinerii producţiei agricole; 
c) organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi 
federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare înscrise în Registrul naţional al 
organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare şi 
Administraţia Naţională a Îmbunătăţirilor 
Funciare, aşa cum sunt definite în Legea 
îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, 
republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
d) organismele/organizaţiile de cercetare, 
respectiv universităţile, institutele şi staţiunile 
de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, 
indiferent de statutul lor juridic sau de modul 
lor de finanţare, al căror scop principal este de 
a realiza cercetare fundamentală, cercetare 
industrială sau dezvoltare experimentală şi de 
a-şi face cunoscute rezultatele prin predare, 

publicare sau transfer de tehnologie 

Persoanele fizice pot fi acceptate ca potențiali 
beneficiari ai prezentei scheme dacă în termen 
de 60 de zile lucrătoare de la data primirii noti-
ficării privind acordul prealabil, dar nu mai târ-
ziu de data depunerii primei cereri trimestria-
le, se autorizează ca persoană fizică autorizată 
sau întreprindere individuală, conform OUG nr. 
44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 
Condiții de acordare în funcţie de 
sectorul/sectoarele vegetal, zootehnic şi/sau 
îmbunătăţiri funciare în care îşi desfăşoară 
activitatea: 
a) să fie înscrişi în Registrul unic de 
identificare (RUI) al APIA (să deţină ID 
fermier); 
b) să fie înscrişi în evidenţele APIA cu 
suprafeţele de teren pe care le exploatează sau 
în Registrul plantaţiilor viticole, după caz; 
c) să fie înscrişi în Registrul agricol cu 
suprafețele agricole aflate în exploatare, 
inclusiv pentru spațiile protejate (sere și 
solarii), precum și cu efectivele de 
bovine/ovine/caprine/porcine/ păsări/familii 
de albine/viermi de mătase, după caz; 
d) să fie înregistraţi în Registrul naţional al 
exploataţiilor (RNE) al Autorităţii Naţionale 
Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor sau să deţină document de 
înregistrare/autorizare sanitară veterinară 
pentru porci/păsări/familii de albine/viermi 
de mătase, după caz; 
e) suprafeţele de teren pe care le exploatează 
să fie de minimum un hectar inclusiv, iar 
suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 
0,3 ha,iar în cazul serelor, solarelor, viilor, 
livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor, 
arbuștilor fructiferi, suprafața parcelei agricole 
trebuie să fie de cel puțin 0,1 ha și/sau după 
caz, să dețină un număr minim de animale. 
Pentru legume cultivate în sere și solare, 
pentru care se acordă schema de sprijin cuplat, 
suprafața minimă a exploatației este de 0,3 ha, 
iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 ha. 
Prin excepție, pentru ciuperci sa iau în 
considerare suprafețele din adeverințele emise 
de primării. 
f) să exploateze/să deţină/să crească 
animale/păsări/familii de albine/viermi de 
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mătase în vederea obţinerii producţiei agricole 
pentru care solicită ajutorul de stat; 
g) să utilizeze instalaţii de irigat acţionate cu 
motoare termice. 

Cererea de acord prealabil se depune însoţită de 
următoarele documente: 
a) copie a documentelor de identitate și a 
documentelor de înregistrare; 
b) adeverinţă  aliberată de Primarie cu 
suprafețele agricole aflate în exploatare, inclusiv 
pentru spaţii protejate /cu efectivele de 
animale/păsări/familii de albine/viermi de 
mătase, după caz; 
c) adeverinţă eliberată de către Oficiul Național al 
Viei și al Produselor Vitivinicole pentru 
suprafețele cu vie, după caz; 
d) situația suprafețelor și a structurii estimative a 
culturilor pentru care solicită ajutorul de stat 
si/sau producția de ciuperci estimată; 
e) copia documentului care atestă 
înregistrarea/autorizarea sanitară veterinară 
pentru porci/ păsări/familii de albine/viermi de 
mătase, după caz; 
f) situația privind calculul efectivului rulat 
/mediu estimat  anual, în funcție de specie, 
întocmită de beneficiar; 
g) dovada că solicitantul nu figurează ca debitor 
la organizaţiile de îmbunătăţiri funciare şi 
federaţiile de organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
înscrise în Registrul naţional al organizaţiilor de 
îmbunătăţiri funciare, precum şi la Agenţia 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare, furnizorul de 
apă şi de electricitate, după caz; 
h) copie de pe contractul de irigaţii/furnizare a 
apei, după caz; 
i) cantitățile de  motorină  pentru care se solicită 
ajutorul de stat sub formă de rambursare pentru 
sectorul îmbunătățiri  funciare;  
j) angajamentul solicitantului persoana fizică  cu 
privire la autorizarea ca persoană fizică 
autorizată sau întreprindere individuală, conform 
OUG nr. 44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare, conform modelului Anexa 5 din Ordin. 
 

Pana in prezent, la nivelul APIA—Centrul 
judetean Gorj, au fost depuse 127 solicitari de 
acorduri, pentru o valoare solicitata de  64.911.69 
lei pentru motorina utilizata in sector vegetal si 
202.501.6 lei  pentru motorina utilizata in sector 
zootehnic. 

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

 

 

Prelungirea celei de a 5-a sesiuni de depunere 

a Cererilor de sprijin pentru  Schema de aju-

tor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și 

crearea de suprafețe împădurite” aferentă Mă-

surii 8 din cadrul PNDR 2014 – 2020 

 

Cea de a 5-a sesiune de depunere a Cererilor 

de sprijin pentru „Schema 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 împăduri-

te” din cadrul PNDR 2014 – 2020, a fost prelun-

gită până la data de 26 februarie 2021 

(inclusiv). 

 

Anunțul de prelungire a sesiunii de depunere a 

cererilor de sprijin este publicat pe site-ul oficial 

al instituției www.apia.org.ro. 

Cererile însoțite de documentele specificate în 

Ghidul Solicitantului se depun la Centrele 

Județene APIA.  

Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

condițiile prevăzute în schema de ajutor de stat și 

detaliate în Ghidului Solicitantului pentru schema 

de ajutor de stat aprobat prin Ordinul Ministrului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 208/2020, 

ghid publicat pe site-ul APIA, secțiunea „Măsuri 

de sprijin și IACS”, subsecțiunea „Măsuri delegate 

din PNDR”.  
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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 uma-
ne:               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 -       Ciprian JIANU  

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 

Noutati legislative 

OMADR nr.349/2020  pentru modificarea alin. (1) al art. 
11 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii și dezvol-
tării rurale nr. 877/2016 privind aprobarea schemei de 
ajutor de stat „Sprijin acordat întreprinderilor pentru 
investiții necesare dezvoltării, modernizării sau adaptării 
infrastructurii silvice“ - M.of. Nr. 1275/22.12.2020 
 
Modificarea consta in prelungirea aplicabilitateii schemei 
de sprijin până la data de 31 decembrie 2023. 
 
Hotărârea nr. 1084/2020 pentru prelungirea perioadei 
de aplicare a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 
1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agri-
cultură—M.of.  Partea I nr. 1234 din 15 decembrie 2020.  

Hotărârea nr. 1085/2020 pentru modificarea art. 10 alin. 
(1) și (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 pri-
vind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru re-
ducerea accizei la motorina utilizată în agricultură— M.of.  
Partea I nr. 1234 din 15 decembrie 2020.  

Se modifica suma alocata schemei de sprijin pentru anul 
2020, respectiv pentru perioada 2014-2020. 

Proiecte de acte normative  

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

Proiect de ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 

137/2020 privind aprobarea sistemului de sancțiuni apli-

cabil începând cu anul 2020 pentru cererile de sprijin/

plată depuse conform angajamentelor ce fac obiectul 
schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii 

climatice și conservarea pădurilor”, aferentă măsurii 15 
“Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de 

silvomediu” din cadrul Programului Naţional de Dezvolta-
re Rurală 2014-2020  

 

Proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea datei până la care 
se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr.551/2018 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 24/2016 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a 
subproduselor de origine animală care nu sunt destinate 

consumului uman.  
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