
 
ACTIVITATILE  APIA GORJ  IN  IANUARIE SI FEBUARIE 2021 

 

 

     Sinteza activitatii APIA Gorj in anul 2020 
   

 Centrul Județean Gorj al Agenției de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură vă 
prezintă sinteza activităților desfășurate în 
cursul anului 2020 extrase din Raportul 
anual de activitate al instituției / 2020. 

Informațiile  detaliate cu privire la ce- 
rerile depuse pentru formele de sprijin acor-
date, plățile efectuate, controalele pe teren, 
inspecțiile și controalele la fața locului, iden-
tificarea si recuperarea debitelor, precum si 
activitățile juridice și activitatea de co-
municare / promovare a instituției  pot fi accesate și în Rapor-
tul anual de activitate al APIA  Gorj / 2020, disponibil pe web-
site-ul www.apiagorj.ro.  Pg.2-11 

  
  
  
01 februarie 2021—termen limită pentru 
depunerea cererii de rambursare pentru motorina 
utilizată în agricultura aferenta trimestrului IV 
2020—pg. 11 

 
 
 

 
Depunere cereri de sprijin pentru Schema de ajutor de 
stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 
suprafețe împădurite”, aferentă submăsurii 8.1 
„Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din 
cadrul PNDR 2014-2020—Pg. 12 

   Noutăti legislative   - Pg. 12 

  Proiecte de acte normative - Pg.14 
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Sinteza activității APIA Gorj în anul 2020 

  

Centrul Judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interven-

tie pentru Agricultura raspunde de realizarea strategiei 

APIA la nivel teritorial, de aplicarea parghiilor si me-

canismelor specifice aplicabile platilor, in concordanta cu 

cerintele legale si procedurale in vigoare, fiind institutia pub-

lica organizata la nivel judetean cu cel mai mare impact in 

randul populatiei care desfasoara activitati cu specific agric-

ol, in special in randul 

populatiei din mediu ru-

ral.  Centrul judetean 

APIA Gorj are in subor-

dine 6 centre locale, res-

pectiv: Targu-Jiu, Targu-

Carbunesti, Motru, Nova-

ci, Turceni, Hurezani, 

carora le sunt arondate 

cele 70 de localitati ale 

judetului, respectiv:  

 

CL Tg-Jiu - 20 localități– Tg-Jiu, Ba les ti, Dra gut es ti, Da nes ti, 
Scoart a, Ba la nes ti, Bumbes ti-Jiu, Schela, Sta nes ti, Turcines ti, 
Runcu, Arcani, Leles ti, Teles ti, Pes tis ani, Tismana, Bî lteni, 
Farca s es ti, Negomir, Rovinari; 
CL Tg-Cărbunești –14 localități - Tg-Ca rbunes ti, Albeni, 
Prigoria, Benges ti-Ciocadia, Ros ia de Amaradia,Jupî nes ti, 
Berles ti, Ticleni, Barbatesti, Licurici, Saulesti, Vladimir, 
Aninoasa,  Turburea; 
CL Motru – 12 localități – Motru, Cî lnic, Ciuperceni, 
Ca tunele, Godines ti, Pades , Glogova, Ma ta tasari, Sliviles ti, 
Samarines ti, Vagiules ti, Dra gotes ti; 
CL Novaci –8 localități - Novaci, Mus etes i, Crasna, Sa celu, 
Bumbes ti-Pit ic, Alimpes ti, Polovragi, Baia de Fier; 
CL Turceni - 8 localități - Turceni, Iones ti,  Bolbos i, Urdari, 
Bora scu, Bra nes ti, Tî nt a reni, Plops oru; 
CL Hurezani –8 localități - Hurezani, Bustuchin, Logres ti, 
Da nciules ti, Stejari, Ca preni, Stoina, Crus et . 
 

In cursul anului 2020, la nivelul Centrului Judetean APIA 

Gorj,s-au derulat urmatoarele programe de sprijin finan-

ciar cu finantare atat de la bugetul comunitar, cat si de la 

bugetul de stat: 

1. Schemele de plăți directe, ca mecanisme de susținere 
a producătorilor agricoli, care se aplică în agricultură în 
perioada 2015 – 2020: 

- schema de plata  unica  pe suprafat a  
- plata redistributiva ; 
- plata pentru practici agricole benefice pentru clima  s i 
mediu; 

- plata pentru tinerii fermieri; 
- schema de sprijin cuplat; 
- schema simplificata  pentru micii fermieri. 

2. Ajutoarele naționale tranzitorii – ANT se acorda  î n 
domeniul vegetal s i zootehnic î n limita prevederilor bugetare 
anuale alocate Ministerului Agriculturii s i Dezvolta rii Rurale.  

3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

aplicabile pe terenuri agricole:  
−Ma sura 10 - Agro-mediu s i clima ;  
−Ma sura 11 - Agricultura ecologica ;  
−Ma sura 13 - Pla t i pentru zone care se confrunta  cu 
constra ngeri naturale sau alte constra ngeri specifice.    

4. Ajutoare de stat 
−Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina 
utilizata  î n agricultura  ; 
−Ajutor de stat î n sectorul cres terii animalelor - 
determinarea calita t ii genetice a raselor de animale; 
−Renta viagera ;  
−Ma sura 15 -  subma sura 15.1 - Plăți pentru angajamente de 
silvomediu, din cadrul PNDR 2014-2020 

−Ma sura 8 -  subma sura 8.1 "Împăduriri și crearea de 
suprafețe împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020. 
−Ajutorul de stat pentru sust inerea activitatii crescatorilor 
din sectorul bovin î n  contextual crizei economice generate 
de pandemia de Covid-19. 
−Ma sura 21 din PNDR 2014-2020 - Sprijin temporar cu 
caracter except ional acordat fermierilor s i IMM-urilor care 
au fost afectat i î n mod deosebit de criza COVID-19 –
Campania 2020. 

5. Măsuri de piata 

−Sprijin financiar comunitar s i nat ional acordat sectorului 
apicol (PNA) ; 
−Programul pentru s coli al Romaniei î n perioada 2017-
2023. 

 

Activitatea Serviciului Autorizare Plati  si  a Centrelor 

locale 

 

Pentru administrarea s i controlul 
cererilor unice de plata , APIA 
utilizeaza  un Sistem Integrat de 
Administrare s i Control (IACS), cu 
elementele componente: o baza  de 
date electronica , un sistem de 
identificare a parcelelor agricole 
(LPIS-GIS), cereri de ajutor, un sistem 

integrat de control, un sistem unic de î nregistrare a fieca rui 
beneficiar care depune o cerere de ajutor.   

Pe structuri funct ionale, î n Campania 2020, s-au primit un 
numa r total de 17.758  cereri unice de plata , din care 
importate din IPA -17758 cereri, dupa cum urmeaza : 

- Serviciul Autorizare Pla t i - 171 cereri; 
- Serviciul   Masuri  Specifice -1.382 cereri; 
- C.L. Tg Jiu – 4.068 cereri; 
- C.L. Tg.Carbunes ti – 3.113 cereri; 
- C.L. Novaci – 2.915 cereri; 
- C.L. Motru – 2.235 cereri; 
- C.L. Turceni – 2.030 cereri; 
- C.L. Hurezani – 1.844 cereri.  
 
In graficul ala turat, sunt prezentate numa rul  s i 

procentul de cereri primite î n Campania 2020 pe fiecare 
structura , respectiv pe cele s ase centre locale s i pe cele doua  
servicii. 

 

https://www.apiagorj.ro/wp-content/uploads/2009/10/economic.jpg


 
 
Repartizarea 
suprafețelor 
de teren, pe 
categorii de 

folosință, 
aferente 
cererilor 
unice de 

plată, 
Campania 

2020, se 
prezintă 

astfel: 

I n tabelele de mai jos, este prezentata  situat ia sumelor 
autorizate la plata  î n anul calendaristic 2020, pe campaniile 
pe care s-au autorizat la plata  fermierii, dar î n principal pe 

campaniile 2019 s i 2020, precum s i sumele autorizate pe 
diferite ma suri, precum  Programul apicol, Programul 
pentru s coli al Roma niei (incluza nd Fructe-legume s coli, 
Lapte elevi), Masura 15 Pla t i pentru angajamentele î n 
materie de silvomediu s i clima- P1.Asig.de zone de linis te, 
Acciza la motorina, Ajutoare de stat pentru produca torii 
agricoli din sectorul cres terii animalelor. 

 

Distribuția autorizărilor la plată  pe fonduri în perioada 
01.01 – 31.12.2020 este prezentată în tabelul de mai jos: 

Situația detaliata a sumelor autorizate la plata în 
perioada 03.01.2020 - 31.12.2020 este accesibila in Raportul 
anual privind activitatea APIA Gorj in anul 2020 publicat pe 
site-ul instituției www.apiagorj.ro. 

 
Eliberare adeverințe pentru creditare fermieri 
Au fost eliberate un numa r de 77 adeverint e pentru fermieri 
cu care au fost creditate urma toarele scheme de plata  s i 
suprafet e:

 

 
Primire, administrare și autorizare la plată cereri pe 
Masura 21-Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat 
fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit 
de criza COVID -19.   

La nivelul judet ului Gorj, au fost depuse î n total 1463 de 
cereri pe Masura 21 -  pentru urma toarele scheme de plata : 
− Cereri M21 – Bovine – 830 pentru un numa r de 9376 

capete bovine; 
− Cereri M21 – Legume Fructe Cartofi – 181 cereri pentru 

o suprafat a de 159.78 hectare; 
− Cereri M21 – Ovine/Caprine – 452 pentru un numa r de 

92857 ovine s i 9273 caprine. 
Toate cererile pe Masura 21 au controlul administrativ 
efectuat s i au fost autorizate la plata .  
 
Realizare activitate follow-up la fermierii selectați la 
controlul prin teledetecție din Campania 2020 

I n Campania 2020, au fost selectat i 1969 fermieri pentru a fi 
controlati prin teledetect ie. I n cadrul activita t ii de follow-up, 
s-au efectuat clarifica ri la un numa r total de 1903 fermieri; 
au fost î ntocmite s i introduse î n baza de date un numa r de 
426 formulare de corectare de tip S1 s i s-au efectuat 
redigitizari ale parcelelor î n aplicat ia electronica  IPA-Online 
pentru un numa r de 908 fermieri; aceste clarifica ri au fost 
efectuate pentru fermieri selectat i la teledetect ie respectiv 
pentru fermieri neselectat i, dar cu parcele declarate î n 
blocuri fizice verificate prin controlul prin teledetect ie.  

 La fermierii selectat i la control prin teledetect ie, s-au 
efectuat clarifica ri la un numa r de 1834 fermieri la care s-au 
î ntocmit 415 formulare de corectare S1 s i s-au redigitizat 
885 parcele. 

 

Schema 

Suprafața
(ha) 

Schema de Plata  Unica  pe Suprafat a  - 
SAPS 8184,18 

Schema de Plata  redistributiva  1795,40 

Masura 11 Agricultura Ecologica  4674,57 

Masura 10   Agromediu s i clima 6390,90 

Masura 13 Pla t i pentru zone care se 
confrunta  cu constra ngeri naturale 
sau cu alte constra ngeri specifice 5854,06 

Schema de Plata  pentru practici 
agricole benefice pentru clima s i 
mediu 8184,18 
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Nr. 
crt Specificare 

U/
M 

Suprafat a 
(ha) 

1 Suprafat a totala  declarata  ha 70109.17 

2 Suprafat a arabila  declarata  ha 25700.05 

3 

Suprafat a de pajis ti 
permanente declarata  ha 41431.74 

4 

Suprafat a declarata  cu culturi  
permanente ha 2977.38 

5 

Numa rul de 
parcele/subparcele aferente 
suprafet ei declarate î n anul 
2020 de fermierii care au 
depus cereri î n judet ul GJ  

Nr
. 114.877 

Fondul din care s-au efectuat 
autoriza rile 

  
Suma 

autorizata (Lei) 

Total fond FEGA 59.218.079,07 

Total fond FEADR + BN 1 28.298.262,60 

Total fond BN + BN 2 14.061.067,98 

Total subvent ii nat ionale SN 1.113.877,61 

Total general 102.691.287,26 

http://www.apiagorj.ro


La fermierii neselectat i la control prin teledetect ie, dar cu 
parcele declarate î n blocuri fizice controlate prin 
teledetect ie, s-au efectuat clarifica ri la un numa r de 69 
fermieri la care s-au î ntocmit 11 formulare de corectare S1 
s i s-au redigitizat 23 parcele. 

Generare liste de plăți și anexe aferente, transmitere 
centralizatoare plăți, efectuare supracontrol plăți 

Au fost generate s i aprobate toate listele de pla t i s i anexele 
aferente acestora pentru fermierii din campaniile 2019 s i 
2020, precum s i listele de pla t i cu anexele aferente pentru 
fermierii reinstrumentat i din campaniile anterioare anului 
2019. Au fost transmise la APIA Central toate 
centralizatoarele solicitate s i au fost efectuate 
supracontroalele pla t ilor la fermierii esantionat i. 

Inregistrare fermieri în baza de date și emitere 
certificare înregistrare fermieri 

Au fost î nregistrat i î n baza de date s i au fost eliberate 
certificate de î nregistrare fermieri pentru fermierii care au 
solicitat astfel de documente î n vederea acccesa rii unor 
ma suri de dezvoltare rurala . 

Rezolvarea și monitorizarea  blocurilor fizice 
supradeclarate, suprapuneri și parcele digitizate în 
afara blocurilor fizice - au fost finalizate în totalitate 
următoarele actiuni: 

Rezolvarea unui numa r de 81 blocuri fizice supradeclarate; 
Rezolvarea unui numa r de 476 suprapuneri de parcele; 
Rezolvarea s i redigitizarea unui numa r de 266 parcele care 
au depa s it limitele blocurilor fizice. 
 
Actualizarea blocurilor fizice s-a derulat după cum 
urmează:  
1)actualizare LPIS pe baza ortofotoplanurilor noi_2019: 
-verificarea s i editarea a 1128 bf, UAT Repedea, jud. 
Maramures. 

 2)actualizarea LPIS pe baza anexelor 17_a, 17_b, județul 
Gorj: 

-printarea, transmiterea spre verificare teren, primirea 
documentat iilor de la Serviciul Control pe teren, scanarea 
s i postarea documentelor pe ftp, î nca rcarea ma sura torilor 
î n aplicatia LPIS GIS pentru 449 parcele. 

3) acualizarea LPIS pe baza imaginilor satelitare utilizate 
pentru controlul prin teledetect ie: 

-verificarea a 3158 bf, din care 1304 bf au fost editate, pe 
judet ele AG, BC,BR,CJ,IS,MS,OT,SJ. 

4) actualizare LPIS pe baza ortofotoplanurilor noi_2020: 

-verificarea s i editarea a 918 bf, pe judet ele GR s i IF. 

Generarea, aprobarea și transferul notelor de 
fundamentare 
− Situat ia notelor de fundamentare valide s i transferate 

pe campaniile 2015-2019 efectuate î n anul 2020  este 
urma toarea: 

− Campania 2019 - 549 note de fundamentare valide s i 
transferate; 

− Campania 2018 - 62 note de fundamentare valide s i 
transferate; 

− Campania 2017 – 16 note de fundamentare valide s i 
transferate; 

− Campania 2016 - 12 note de fundamentare valide s i 
trasnsferate; 

− Campania 2015 - 3 note de fundamentare valide s i 
trasnsferate; 

Au fost î ntocmite 671 procese-verbale de constatare a 
neregulilor s i de stabilire a creant elor bugetare , pentru o 
suma  totala  de 746.695,70 lei. 
 
Activitatea de soluționare a contestațiilor la procesele-
verbale de debite.  
Au fost depuse un numa r de 8 contestat ii la procesele-
verbale de constatare a debitelor care au fost analizate s i 
solut ionate dupa cum urmeaza : 
− 7 contestat ii respinse; 
− 1 contestat ie î n analiza . 

Activitatea Serviciului Măsuri Specifice 

I n anul 2020, activitatea Serviciului Ma suri Specifice (SMS) 
s-a concretizat î n primirea, verificarea s i autorizarea 
cererilor depuse de solicitant i pentru toate formele de 
sprijin derulate, s i anume: Sprijin comunitar s i nat ional,   
Ajutoare de stat, Masuri de piata. 

ANTZ = Ajutorul național tranzitoriu în sector 
zootehnic reprezinta  sprijinul financiar acordat din 
bugetul de stat, prin bugetul nat ional, î n limita prevederilor 
bugetare aprobate anual î n sectorul zootehnic s i se 
adresează fermierilor crescători de animale î nscris i î n 
evident a APIA cu cod unic de identificare, î n funct ie de 
criteriile de eligibilitate, pentru urma toarele scheme: 

-  schema decuplata  de product ie, specia bovine, î n sectorul 
lapte (ANTZ 7); 
 - schema decuplata  de product ie, specia bovine, î n sectorul 
carne(ANTZ 8); 
 - schema cuplata  de product ie, specia ovine/caprine 
(ANTZ 9). 
I n cursul anului 2020, SMS a  finalizat activitatile aferente 
cererilor de sprijin privind ajutoarele nat ionale tranzitorii 
depuse î n  anul 2019, î n baza OMADR 619/2015, pentru un 
numa r de 1423  cereri unice de plata  pe urma toarele 
scheme: 
− ANT-7 = 216 cereri cu o cantitate de lapte de 3.105,114 

tone; 
− ANT-8 = 1260 cereri/ 11.490capete; 
− ANT-9 = 189 cereri/ 24.234capete. 
Totodata , î n campania 2020, SMS a primit cereri unice de 
plata  pentru ANT astfel: 
− ANT-7 = 214 cereri  
− ANT-8 = 1.236 cereri pentru 11589 capete solicitate  -

11.414 capete determinate 
− ANT-9 = 146 cereri pentru 17265 capete ovine solici-

tate s i 5.552 capete caprine solicitate. 
SCZ = Sprijinul cuplat în sectorul Zootehnic reprezinta  
un sprijin financiar acordat din Fondul European de 
Garantare Agricola , cu î ncadrare î n plafonul anual aprobat 
Roma niei cu aceasta  destinat ie de ca tre Comisia Europeana  
s i se adresează fermierilor activi , persoane fizice s i/sau 
persoane juridice care desfa s oara  o activitate agricola  î n 
calitate de utilizatori ai suprafet elor de teren agricol s i/sau 
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det ina tori legali de animale, potrivit legislat iei î n vigoare, 
fermieri care sunt î nscris i î n evident a APIA cu cod unic de 
identificare, î n funct ie de criteriile de eligibilitate s i î n 
funct ie de efectivul de animale determinate/kg gogos i 
crude  SCZ se acorda  fermierilor activi, cresca tori de 
animale din urma toarele categorii: 

−bivolit e de lapte(SCZ_FB) ; 
−ovine (SCZ_O); 
−caprine (SCZ_C); 
−taurine din rase de carne s i metit ii acestora (SCZ_TC) ;  
−vaci de lapte (SCZ_VL) ; 
−viermi de ma tase (SCZ_VM). 

I n anul 2020, la SMS s-au primit: 
− 13 cereri SCZ-VL  pentru un numa r de 158 capete s i 4 
cereri pentru schema de plata  SCZ-TC pentru un numa r 
de 172 capete; 
−30 cereri SCZ-O pentru un numa r de 8.599 capete s i 8 
cereri SCZ-C pentru un numa r de 909 capete .  

 
Ajutoare de stat 
 

1. Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în 
agricultură   
Conform HG 1174/2014 privind instituirea unei scheme de 
ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizata  
î n agricultura , cu modifica rile s i completa rile ulterioare, se 
acorda  ajutorul de stat sub forma de rambursare a 
diferent ei dintre acciza standard s i acciza redusa  pentru 
motorina utilizata  la efectuarea lucra rilor mecanizate î n 
agricultura . Sursa de finant are este bugetul nat ional prin 
bugetul MADR. 
In decembrie 2019, au fost depuse 144 cereri de acord  
pentru o cantitate de 372.348,651  litri motorina s i o 
valoare a a jutorului de stat pentru acciza motorina de 
568.128,94 lei, pentru a fi gestionate î n anul 2020. 

I n acest sens, î n primele trei trimestre ale anului 2020, au 
fost primite un numa r de 219 cereri de plata , dupa  cum 
urmeaza : 

− motorina solicitata  î n sector vegetal  110.270,492 
litri, din care cantitatea aprobata  de 110.089,612 
litri reprezenta nd un ajutor solicitat de 168.236,00 
lei s i un ajutor cuvenit de 167.960,00 lei; 

− motorina solicitata  s i aprobata  î n sector  zootehnic 
156.766,702 litri reprezenta nd un ajutor solicitat s i 
cuvenit de 239.195 lei. 

Dintre acestea, au fost achitate pa na  la sfa rs itul anului 
cantita t ile aferente trimestrelor I s i II anul 2020, astfel: 

trimestrul II : 151.890,344 litri, sector zootehnic s i 
vegetal, pentru suma de 231.756 lei, 

trimestrul I : 14.237,197 litri, sector zootehnic s i vegetal, 
pentru suma de 21709 lei. 

Totodata , î n prima jumatate a anului 2020, au fost 
decontate 24 cereri de sprijin financiar aferente trim  IV 
2019 cu suma de 74174 lei, astfel: 

motorina solicitata  -vegetal 27318.923 litri, respectiv 
ajutor cuvenit 51794 lei ; 

motorina solicitata - zootehnie 11804.007 litri , ajutor 
cuvenit zootenhnie 22380. 

De asemenea, pa na  la data de 31.12.2020, s-au depus un 
numa r de  152 cereri de acord prealabil pentru  a fi 
gestionate î n anul 2021, perioada de depunere fara 
penalita ti a acestor cereri fiind pa na  la data de 
31.12.2020. I n baza acestora, se vor depune cererile de 
plata  lunare/ trimestriale î n anul 2021.  

 
2. Ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor - de-
terminarea calității genetice a raselor de animale  
Conform HG nr. 1179 / 2014, cu modifica rile s i com-
pleta rile ulterioare, ajutorul de stat î n sectorul cres terii 
animalelor reprezinta  acoperirea costurilor administrative 
aferente î ntocmirii şi ment inerii registrului genealogic s i 
costurile aferente testelor pentru determinarea calita t ii 
genetice sau a randamentului genetic al s eptelului, cu ex-
cept ia controalelor efectuate de proprietarul s eptelului sau 
controalelor de rutina  cu privire la calitatea laptelui. Sursa 
de finant are este bugetul nat ional prin bugetul MADR.  
I n luna decembrie 2019, au fost depuse doua   cereri de 
acord de finant are  pentru determinarea calita t ii genetice 
a raselor de animale pentru un numa r de 39.410 capete 
ovine s i 9.991 capete caprine. In baza acestora, s-au 
depus depune cereri de plata  trimestriale î n anul 2020. 
Valoarea totala  a sprijinului solicitat a fost î n valoare de 
741.015  lei. 

In cursul anului 2020, au fost depuse  6  cereri de  plata , 
aferente trimestrelor I, II s i III.  Suma  solicitata  a fost de 
628.478,04 lei, iar cea aprobata  de 491.868 lei, acesta 
fiind pla tita  pa na  la sfa rs itul anului 2020.  

I n luna decembrie 2020, au fost depuse doua  cereri acord 
de finant are pentru determinarea calita t ii genetice a 
raselor de animale pentru un numa r de 45.860 capete 
ovine, cu o valoare a sprijinului solicitat î n suma de 
682.900 lei s i 13.003 capete caprine, cu o valoare a 
sprijinului solicitat î n suma de 195.045 lei. In baza 
acestora se vor depune cereri de plata trimestriale care 
vor fi instrumentate î n anul 2021. 

 
3. Renta viageră agricolă  
Instituita  prin Legea 247/2005, cu modifica rile s i 
completa rile ulterioare, renta viagera  agricola  consta  î n 
suma de bani pla tita  rentierului agricol care î nstra ineaza  
sau arendeaza  terenurile agricole extravilane aflate î n 
proprietatea sa ori î ncheie acord cu investitorul, avand 
siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat.  
In 2020, s-au depus, aprobat s i pla tit 42 de rentieri, 
pentru o suprafat a  aredata  de 52,4985 ha s i o suprafat a  
va nduta  de 108,1638 ha. Suma cuvenita  î n  lei a fost de 
63.756,76 lei, echivalentul a 13.436,09 euro.  

 
 
4. Sprijinul pentru prima împădurire și crearea de 
suprafețe împădurite 
In baza OMDR nr. 857/2016, s-a aprobat schema de ajutor 
de stat "Sprijin pentru prima î mpa durire s i crearea de 
suprafet e î mpa durite". Sprijinul acordat prin aceasta  
ma sura  este reprezentat de costuri standard, care se 
refera  la:  
− Prima1 de î nfiint are a plantat iilor forestiere (Prima 1).  

− Prima anuala  acordata  pe unitatea de suprafat a  (Prima 
2), pentru o perioada de 12 ani,. 

Page 5  Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.1,  Ianuarie  2021  



 Valoarea maxima  a sprijinului public pentru un proiect, 
care î nglobeaza  toate costurile aferente Primelor 1 s i 2 
care vor fi pla tite pe toata  durata de aplicare a 
contractului de finant are este de 7.000.000 euro . 
I n cursul anului 2020, s-au facut informa ri cu privire 
acordarea acestui sprijin financiar det ina torilor publici 
s i privat i de terenuri agricole s i neagricole s i formelor 
asociative ale acestora pentru î mpa durirea s i crearea 
de suprafet e î mpa durite, î nsa  nu a fost depusa  nicio 
cerere, termenul pentru cea de-a 5-a sesiune de 
depunere a cererilor de sprijin fiind prelungit 
până în data de 26 februarie 2021. 

 
5. Plăți pentru angajamente de silvomediu 

Sprijinul financiar aferent Submăsurii 15.1  „Plăți 
pentru angajamente de silvomediu”, din PNDR 2014- 
2020 are  ca scop reducerea numa rului de intervent ii 
silvotehnice î n pa dure s i promovarea tehnologiilor de 
exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului, 
prin  promovarea de angajamente voluntare care 
depa s esc cerint ele obligatorii relevante preva zute î n 
cadrul legislat iei nat ionale î n domeniul gestiona rii 
pa durilor.  
Pachetele subma surii sunt: 
− Pachetul 1 – Asigurarea de zone de linis te; 
− Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea 

lemnului din ra rituri . 
In anul 2020, s-a efectuat plata aferenta  celor 4 cereri 
depuse î n  Sesiunea 2 anul 1 de angajament, î n  valoare 
de 285.635 lei . 

De asemenea, î n anul 2020, Sesiunea 3 de depunere 
cereri, s-au primit un numa r de 2 cereri pentru  o 
suprafat a  de 499.70  ha, pachetul 1 s i 76.69 ha pachetul 
2, cu o valoare publica  totala  a cererilor de sprijin de 

105.449,53 lei. 

 
6. Ajutorul de stat pentru susținerea activitatii 
crescatorilor din sectorul bovin în  contextual crizei 
economice generate de pandemia de Covid-19. 
Conform OUG 149/2020, ajutorul de stat se acorda  
cresca torilor care det in animale din speciile bovine, 
respectiv î ntreprinderilor individuale s i familiale, 
persoanelor fizice autorizate, persoanelor fizice, dupa  caz, 
precum s i persoanelor juridice, denumit i î n continuare 
beneficiari. Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de 
stat, beneficiarii trebuie sa  î ndeplineasca  cumulativ 
urma toarele criterii de eligibilitate: 

a) sa  det ina  femele adulte din specia bovine î nregistrate 
î n RNE, î n exploatat ii cu cod ANSVSA, la data de 1 iulie 
2020; 

b) sa  nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru 
aceleas i costuri eligibile î n baza Comunica rii CE - Cadrul 
temporar pentru ma suri de ajutor de stat de sprijinire a 
economiei î n contextul actualei epidemii de COVID-19 
(2020/C91I/01); 

c) sa  nu se afle î n dificultate, respectiv reorganizare, 
lichidare sau faliment, î n baza evident elor Oficiului 
Nat ional al Registrului Comert ului la data de 31 
decembrie 2019, sau, î n cazul persoanei fizice, nu a fost 

emisa  o decizie definitiva  a instant elor judeca tores ti de 
constatare a falimentului pa na  la data de 31 decembrie 
2019. 

Serviciul Masuri Specifice a primit un numa r de 3 
cereri pentru 338 capete bovine, iar suma autorizata  
la plata  a fost de 110.543,31 lei. 

 
7. Schema de sprijin temporar cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați 
în mod deosebit de criza COVID-19 – Măsura 21 din 
PNDR 2014-202. 

I n cadrul acestei ma suri, au fost  sprijinit i fermierii din 
sectorul zootehnic, respectiv cresca torii de bovine, ovine-
caprine, dar s i cei din sectorul vegetal, respectiv legume – 
fructe s i cartofi ava nd î n vedere pierderile suferite din 
cauza pandemiei de COVID- 19, pe baza  de suma  
forfetara . Sprijinul are î n vedere atenuarea problemelor 
legate de lichidita t i care pericliteaza  continuitatea 
activita t ilor agricole, respectiv a product iei primare î n 
agricultura , î n special î n sectoarele zootehnic (bovine, 
ovine s i caprine), legume– fructe s i cartofi, ca fiind cele 
mai afectate de impactul COVID-19.  

Din cele 1463 de cereri primite la nivelul judet ului 
Gorj, î n cadrul Serviciului Ma suri Specifice au fost 
primite un numa r de 328 cereri pentru 2416 capete 
bovine, 16866 capete ovine s i 4059 capete caprine.  

 
MĂSURI DE PIAȚĂ 
 
1. Sprijin financiar comunitar și național acordat 
sectorului apicol -Programul național Apicol  
I n baza prevederilor HG nr.339/30.04. 2020 privind  
aprobarea Programului nat ional apicol pentru perioada 
2020-2022, a normelor de aplicare, precum s i a valorii 
sprijinului financiar,  se acorda  sprijin financiar pentru 
achizit ionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei 
s i nosemozei, de colectoare de polen, colectoare de 
propolis, usca tor de polen sau î nca lzitor miere, de ma tci, 
s i/sau familii de albine, de cutii î n vederea î nlocuirii 
cutiilor uzate î n urma deplasa rii acestora î n pastoral. 
Programul este finantat din FEGA s i bugetul nat ional.  

  In 2020, s-au depus 175 de cereri, pentru o valoare 
solicitată de 409.672,21  lei, pentru  act iunile:  

− Asistența tehnică pentru apicultori și organizațiile 
de apicultori; 

− Combaterea agresorilor și a bolilor specifice 
stupilor, în special a vaarozei; 

− Rationalizarea transhumantei; 
− Masuri de asistenta pentru repopularea septelului 

apicol din Uniune; 
− Îmbunătățirea calității produselor în vederea uneo 

mai bune valorificări a produselor pe piață. 
In urma verificarii administrative s i a controlului 
efectuat î n  teren, valoarea aprobata la plata a fost de 
388.581,63 lei, din care: contribut ie UE 40.620,15 
euro(50%), buget nat ional 194,291,22 lei (50%). 
Aceasta valoare a fost calculata pe fiecare actiune î n  
parte, î n  funct ie de procentul acordat de APIA 
Bucuresti, cu î ncadrarea î n  plafon s i decontata  
solicitant ilor.  
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2. Programul pentru școli al Romaniei în perioada 
2017-2023 
Ca urmare a modifica rii cadrului legislativ european prin 
unificarea programului de î ncurajare a consumului de 
fructe s i legume î n s coli cu programul de lapte î n s coli, 
noul Program pentru școli al României prevede 
realizarea cumulată a următoarelor măsuri: 
a) acordarea gratuita  pentru pres colarii din gra dinit ele cu 
program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate s i 
particulare acreditate s i pentru elevii din î nva t a ma ntul 
primar s i gimnazial de stat s i particular de fructe s i legume 
proaspete, lapte s i produse lactate s i de produse de 
panificat ie î n limita unei valori zilnice/pres colar/elev.  
b) derularea de ma suri educative care î nsot esc distribut ia 
fructelor, legumelor, laptelui s i produselor lactate. 
 

In anul 2020, s-au depus 2 cereri de plata  aferente celor 
doua  semestre,  pentru un numa r de 455 de s coli, astfel: 
 -   30.180 elevi semestrul I pentru o valoare solicitata  
de 1.462.100,80 lei s i autorizata  la plata  de 
1.462.033,60 lei, din care: 1.004.046,40 lei lapte s i 
457.987.20 lei fructe; 
-   29.898 elevi semestrul II, pentru o valoare solicitata  
de 837.279,35 lei  s i o valoare autorizata  la plata  de 
835.185,9  lei, din care: 600.242,4 lei lapte s i 
234.943,5 lei fructe. 

 
Activitatea  Serviciului  Control  pe teren  

 

Activitatea desfa s urata   de personalul Serviciului Control 
pe Teren este axata , î n paralel, pe doua direct ii  principale: 
1. Controlul efectiv pe  teren la exploatațiile 
fermierilor eșantionați de catre APIA central, efectuat de 
catre inspectorii Serviciului Control  pe Teren. 
Tipuri de controale efectuate: 
 -  Control clasic pe teren –202 fermieri cu 2.361 

parcele și o suprafață de 2653,44 ha, ava nd diverse 
scopuri de control (verificarea respecta rii cerint elor 
specifice de agromediu - 33 fermieri,  
ecocondit ionalitate - 26 fermieri, greening -25 
fermieri și sprijin cuplat 2 – 9 fermieri) ; 

 - Control clasic pe teren – eșantion M 21  - 5 fermieri 
selectat i cu 7 parcele s i o suprafat a  de 4,64 ha.  I n  total, 
au fost verificat i î n  teren, prin metoda clasica , un 
numa r de  207 fermieri cu un numa r total de 2.368 
parcele s i o suprafat a  de 2658,08 ha. 

− Control  prin teledetecție – 1.969 fermieri selectat i, 
din care 387 fermieri au fost selectat i pentru 
verificarea respecta rii cerint elor specifice de 
agromediu - 32 fermieri,  ecocondit ionalitate - 340 
fermieri și ta na r fermier – 15 fermieri; 

− Supracontrol – au fost efectuate supracontroale la 14 
fermieri, din care 9 fermieri î mpreuna  cu 
reprezentant ii  OJFIR GORJ.  

− 3. Verificarea digitizării parcelelor agricole 
(anexele 17a și 17b) – 449 fermieri.- In campania 
2020, au fost controlate  pe teren 449 parcele, î n  
vederea verifica rii digitiza rii parcelelor agricole. 

5. Efectuarea controlului privind eșantionarea 
culturilor  - Au fost colectate 1.998 puncte din 11 
localități.  

6. Controlul privind respectarea GAEC 4. Au fost 
selectat i pentru acest scop de control  î n  anul 2020 un 
numa r de 127 fermieri, î n  vederea verifica rii 
condit iilor GAEC 4,  activitate care a fost realizata   
pentru î ntreg es antionul de control. 

7. Controlul fermierilor cu registratura cererilor unice 
pe alte județe și parcele în  județul Gorj. Au fost 
verificate î n  teren un numa r de  3 exploatat ii cu un 
numa r de 34 parcele aferente judet elor  Hunedoara s i 
Bucuresti. 

8. Supracontrol al Autoritătii de Audit - Direcția 
Regională de Audit Dolj – 1 dosar 

9. Rezolvare sesizări – In anul 2020, au fost verificate pe 
teren s i solut ionate 6 sesiza ri pentru 6 exploatat ii.  

Pregătirea și primirea dosarelor de control presupune: 
− î ntocmirea graficelor de control, precum s i a ordinelor 

de control pentru toate tipurile de control efectuate; 
− solicitarea documentat iilor necesare Centrului 

Judet ean Gorj, altor centre judet ene s i centrelor locale 
pentru î ntocmirea dosarelor predate inspectorilor de 
teren; 

− primirea s i verificarea masuratorilor GPS s i a 
fotografiilor rezultate î n urma controlului; 

− completarea rapoartelor de control cu datele primite 
de la inspectorii de teren pentru un numa r de 589 
fermieri; 

− introducerea s i aprobarea î n sistemul informatic a 
unui numa r de 726 rapoarte de control aferente 
campaniei 2020; 

− importarea î n SIVGIS a unui numa r de 281 parcele 
controlate la care au fost identificate neconformita ti 
privind cultura, suprafat a sau pozitionarea.  

Centralizatorul activitatilor desfășurate de Serviciul 
Controale pe teren 
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Tipuri de controale pe teren efectuate Numărul 
controalelor 

efectuate 

Control clasic - Campania 2020 
202 fermieri cu 
2.361 parcele 

Control clasic esantion M 21 
5 fermieri cu 7 
parcele 

Total  fermieri selectati pentru control clasic 
207 fermieri  cu 
2.368 parcele 

Control prin teledetecție Campania 2020 
1.969 fermieri 
selectati 

Supracontrol  AFIR 9 fermieri 

Supracontrol teledetect ie 3 fermieri 

Supracontol clasic 2 fermier 

Control cerint e specifice agromediu + 
ecocondit ionalitate + ta na r fermier 

387 fermieri cu 
1.540 parcele 

Control ferme dispersate Hunedoara s i 
Bucuresti. 

3 fermieri cu 34 
parcele 

Control GAEC 4 127 fermieri 

Control privind digitizarea parcelelor   (Anexa 
17) 

449 fermieri 

Rezolvare sesiza ri 6 exploatat ii 

Importul parcelelor controlate clasic î n  LPIS GIS 
aferente Campaniei 2020 

281 parcele 

Total controale efectuate 1.194 



Activitatea Serviciului economic, recuperarea debi-

te, resurse umane 

 
La nivelul SERD-RU, pe langa activitatile 

financiar-contabile, se deruleaza si activitati privind 

gestiunea resurselor umane, achizitii publice, 

administrare patrimoniu si recuperare debite. 

I n 2020, SERDRU a efectuat plata subvent iior pentru 
schemele platite din bugetul nat ional, respectiv: 

Ava nd î n vedere ca APIA CJ Gorj este institut ie pilot, 
pa na la data de 20 a fiecarei luni se î ntocmesc s i transmit 
pe site-ul Ministerului de Finant e, î n aplicatia Forexebug, 
situat iile financiare lunare/trimestriale, bugetul init ial/
rectificativ. 
Finanțarea instituției se realizeaza  integral din bugetul 
MADR, prin Agent ia de Pla t i s i Intervent ie pentru 
Agricultura , la toate capitolele de cheltuieli, s i  anume: 
Cheltuieli de personal  - buget  12672740 lei s i pla t i efec-
tuate = 12.660.402 lei ; 
− Cheltuieli cu bunuri s i servicii - buget  985000 lei s i 

pla t i efectuate = 901654,25 lei ;  
− Cheltuieli privind subvent iile acordate din B.N. - buget 

1225000 lei s i pla t i efectuate 1222976,31 lei. 
− Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu ha ndi-

cap neincadrate) - buget 36000 lei s i pla t i efectuate 
35435 lei 

− Alte cheltuieli (Despa gubiri civile)-buget 2600 lei, 
pla t i 2.214 lei  

− Proiecte cu finant are din fonduri externe nerambur-
sabile aferente cadrului financiar 2014-2020 - buget 
552950 lei, pla t i 551.594 lei 

 
Activitatea de recuperare debite -  
La nivelul centrului judet ean, î n conformitate cu situat ia 
centralizata  a GMGRC primita  de la APIA aparat central la 
data de 15.12.2020, î nregistra m un numa r total de 11.861 
debite î n cuantum de 24.820.423 lei,  din care debite 
constituite FEADR î n suma  de 18.303.873,85 lei,   
procentul FEADR pe debitele constituite fiind de 73,75%. 
La data de 31.12.2020, la nivelul APIA CJ Gorj sunt 
î nregistrate un numa r de 11.867 debite î n cuantum de 
24.822.550,15 lei, din care s-a recuperat suma de 
17.342.589,79 lei,  procentul de recuperare fiind de 69,87 
%. 
 I n anul 2020, Serviciul  economic recuperare debite s i 
resurse umane a î nregistrat î n Registrul debitorilor 

europeni un numa r de 671 procese-verbale de constatare 
a neregulilor s i de stabilire a creant elor bugetare, î n 
valoare de 746.695,70  lei.  
In anul 2020, au fost transmise la ANAF, spre  executare 
silita, un numa r  de 123 debite (Procese-verbale de 
constatare a neregulilor s i de stabilire a creant elor 
bugetare, Procese-verbale de stabilire a neregulilor 
rezultate din aplicarea dobanzii datorate s i Procese-

verbale de accesorii) î n valoare de 298.897,56  lei. 

De asemenea, au fost î ntocmite s i transmise catre 
Administrat ia Judet eana  a Finant elor Publice Gorj s i ca tre 
Serviciile Fiscale Ora s enes ti adrese privind stadiul 
ma surilor de recuperare a creant elor bugetare pentru 
toate debitele transmise la ANAF î n vederea executa rii 
silite pentru care nu a intervenit achitarea integrala  prin 
compensare s i/sau plata  voluntara . Totodata , au fost 
analizate dosarele de debit, fiind î ntocmite diferite 
documente care fac parte componenta din dosarele de 
debit, respectiv certificate de recuperare debite/dobanda, 
PV doba nda /accesorii, notifica ri privind sumele restante 
de restituit, registrul debitorilor centralizat s i alte 
documente privind corespondent a dintre institut ia 
noastra  s i ANAF cu privire la stadiul recupera rii . 

 
Activitatea Compartimentului Inspecții, 

Supracontrol 

 
In anul 2020, Compartimentul Inspect ii, supracontrol a 

efectuat, activitat i de inspect ii/verificare/control/supracontrol la 

fat a locului î n baza cererilor de inspect ie/verificare formulate de 

ca tre structurile tehnice ce primesc s i administreaza  cereri de 

plata  s i  de ca tre SIS – APIA central. 

 

Acțiunea de supraveghere privind acțiunile de control 
delegate altor organisme. 
 
   1) I n baza Acordului de delegare nr. A109/24.09.2015 
APIA /15365/01.10.2015 ANSVSA modificat și completat, 
privind verificarea respectării de către agricultori a 
cerințelor legale în materie de gestionare (SMR 4, 5 și 9,  
SMR 6-8, respectiv, SMR 11-13) și a bunelor condiții agricole 
și de mediu (GAEC). 
Astfel s-a procedat la : 

− verificarea documentara  referitoare la modul cum 
au fost î ndeplinite prevederile  Acordului de dele-
gare, pentru î ntreg es antionul ce a fa cut obiectul 
controlului executat de ca tre DSVSA – Gorj, cu scop 
control SMR 4,5 s i 9, SMR 6-8 respectiv, SMR 11-13.  
Es antion de control ECO  – 41 fermieri. 

− verificarea modului de î ntocmire a rapoartelor de 
control (fis elor de inspect ie), anexele aferente s i 
î nregistra rile din aplicat ia electronica  pentru 
cerint ele legale î n materie de gestionarea SMR 4 , 5 
s i 9, SMR 6-8,  respectiv,  SMR11-13, pentru 
es antionul selectat. Es antion de verificare ECO 
selectat- 1 (unu ) fermier/un raport control/fis a  de 
inspect ie. 

Perioada de verificare se refera  la campania 2020, î n 
care es antionul de control, a cuprins un numa r de 41 de 
fermieri.  Au fost î ntocmite note de constatare, ret inute 
s i consemnate concluzii, propuse masuri privind î ndrep-
tarea eventualelor neconformitati/ inconsistente. 

 
2) I n baza Acordului de delegare nr.163/28.02.2017-APIA și 
nr. 755/F/03.03.2017-ANF, modificat și completat, privind 
aplicarea prevederilor legislației europene și naționale de 
respectare de catre fermierii care solicita pla t i directe pe 
suprafata, sprijin pentru masurile compensatorii de dez-
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Nr. crt. Categorie plăți  Suma plățita (lei) 

  Total din care : 1.222.976,31 

1. Acciza motorina s i 
ameliorare rase 

1.112.433,00 

2. Subventie bovine 
OUG 149/2020 

110.543,31 



voltare rurala  aplicabile pe terenuri agricole din PNDR 
2014-2020( Ma sura 10 - Agromediu s i Clima , Ma sura 11- 
Agricultura  ecologica , Masura 13- Pla t i pentru zone care 
se confrunta  cu constra ngeri naturale sau alte constra nge-
ri specifice), pla t i pentru prima î mpa durire a terenurilor 
agricole, sprijin pentru sectorul vitivinicol, precum s i alte 
scheme s i ma suri de sprijin financiar din fonduri eu-
ropene sau din bugetul de stat, a cerinței legale în materie 
de gestionare – Introducerea pe piață a produselor de pro-
tecție a plantelor (SMR 10) și a cerințelor minime de baza 
privind protecția plantelor aplicabile măsurilor de dezvol-
tare rurală. 
 
I n acest context legal s-a procedat la 
− verificarea î ndeplinirii de ca tre Oficiul Fitosanitar 

Gorj a prevederilor  din acordul de delegare enunt at 
anterior; 

−  verificarea modului de realizare unei inspect ii la fata 
locului s i de î ntocmire la documentelor aferente; 

Es antioanele de control privind 
Ma sura  SMR -10, aferente campaniei 
2020, au cuprins un numa r de 151 
fermieri. 
 
 3) In  baza Acordului de delegare nr. 
A148/08.03.2016 
APIA/3477/15.03.2016 ANZ privind 
verificarea respectării de către fermieri a condițiilor pri-
vind ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic 
pentru speciile ovine/caprine și a ajutoarelor privind spri-
jinul cuplat în sectorul zootehnic, precum și sprijinul fi-
nanciar comunitar și național acordat sectorului apicol 
prin Planul Național Apicol (PNA) 
S-a efectuat controlul pe teren, pentru: 

A)  solicitant ii ajutoarelor nat ionale tranzitorii (ANT) 
pentru speciile de ovine s i caprine s i a ma surilor pri-
vind sprijinul cuplat (SCZ) î n zootehnie, î n cadrul 
schemelor s i ma surilor de sprijin pentru fermieri, 
derulate prin APIA, conform OUG 3/2015. 
S-a procedat la: 
− verificarea documentara  referitoare la modul î n 

care au fost î ndeplinite prevederile Acordului, 
privind î ndeplinirea condit iilor de eligibilitate a 
fermierilor din es antionul selecatat, pentru 
acordarea formelor/schemelor de sprijin î n sec-
torul zootehnic (ANTZ/SCZ).Es antionul de con-
trol sector zootehnic, campania 2020 a cuprins 
un numa r de  42 de fermieri. 

− verificarea  modului de î ntocmire  a rapoartelor de 
control pentru es antionul selectat s i verificarea î n 
aplicat ia electronica  a conformita t ii datelor intro-
duse cu cele î nscrise î n documentele prezentate.  
Es antion de verificare rapoarte - 2(doi) fermieri. 

B)  solicitant ii  de sprijin comunitar s i nat ional acor-
dat pentru sectorul apicol, anul de cerere 2020. 
− Es antionul de control PNA - 6 fermieri,  
Pentru toate cele 3 acorduri, inspectorii au efectuat 

verifica ri privind respectarea procedurile specifice, au 
consemnat neconformitati, au fost propuse ma suri, au 
fost î ntocmite Note de verificare/constatare s i trans-
mise APIA central. 

 
 

Acțiuni de inspecție / control la fata locului în 

vederea confirmării  sumelor la plată 

Programul Național Apicol  
Obiectivul inspect iilor/controalelor la fat a locului  

este destinat verifica rii respecta rii condit iilor de 
eligibilitate preva zute î n actul normativ care 
reglementeaza  acordarea sprijinului financiar prin P.N.A., 
precum s i condit iile de eligibilitate din ghidul 
solicitantului aferente anului 2020.  

Astfel, î n anul î n curs, es antionul de control 
aferent PNA  a fost format din 6 fermieri, din care un 
apicultor a fost selectat cu scop control ”monitorizarea 
respectării angajamentului de pastrare a accesoriilor 
apicole”. 

Sprijin financiar solicitat/confirmat la plata  [lei],  
aferent es antionului de control - cererea î n curs 

Sprijin financiar solicitat/verificat [lei]- respectarea 

angajamentelor – anul de cerere 2020  

−Sumele totale solicitate, pentru cererile es antionate la 
control sunt: 49,025.77 ron, anul de cerere 2020, sumele 
aprobate la plata  s i decontate fiind sintetizate de ca tre 
serviciul de specialitate din cadrul institut iei. 
−I n urma verifica rilor, init ial,  documentare, privind 
î ndeplinirea condit iilor de eligibilitate, urma te de 
verificarea veridicita t ii datelor declarate î n cererea de 
plata , cu realitatea din stupina apicultorului au fost 
confirmate la plata  5 cereri, una fiind propusa  pentru 
excluderea de la plata , data  fiind prezentarea unui 
document de autorizare sanitar veterinara , lipsit de 
valabilitate, î n conformitate cu prevederile legislatiei 
specifice î n vigoare. 

 

Programul pentru școli al României 

 
In anul s colar 2019-2020, Programul pentru s coli al 
Roma niei s-a desfas urat prin Consiliul judet ean Gorj î n 
calitate de organism de implementare s i, î n consecint a , 
solicitant de ajutor financiar din Fondul European de 
Garantare Agricola  (FEGA) pentru furnizarea fructelor, 
legumelor, laptelui s i produselor lactate î n unita t ile de 
î nva ta ma nt. 
Sumele repartizate judet ului Gorj î n  vederea imple-
menta rii Programului pentru scoli, î n anul s colar 2019-
2020, prin Hota ra rea Guvernului nr. 559/2019 privind  
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123,84 440,34 394,96 959,14 



stabilirea bugetului pentru implementarea Programului 
pentru şcoli al Roma niei î n perioada 2017-2023 pentru 
anul s colar 2019-2020, precum s i pentru modificarea s i 
completarea Hota ra rii Guvernului nr. 640/2017 pentru 
aprobarea Programului pentru s coli al Roma niei î n pe-
rioada 2017-2023 s i pentru stabilirea bugetului pentru 
implementarea acestuia î n anul s colar 2017-2018: 
 
− distribut ia de fructe = sem I -546 mii lei, sem II – 759 

mii lei,  
− distribut ia de lapte = sem I – 1201 mii lei, sem II – 

1671  mii lei 
− implementarea ma surilor educative( î nsot itoare) 

distribut iei de fructe s i de lapte 1266 mii lei;  
I n anul şcolar 2019-2020, î n judet ul Gorj,  Programul a 
fost implementat prin: 
− furnizarea de fructe proaspete (mere); 
− furnizarea de lapte î n instituţiile şcolare acreditate la 

nivelul judet ului. 
Referitor la implementarea ma surilor educative 
(î nsoţitoare) distribut iei de produse, conditie obligatorie 
pentru decontarea sumelor din FEGA, Consiliul judet ean 
Gorj a ales ma sura de ore educat ionale, fa ra  a utiliza sume 
din cele alocate prin hota ra re de guvern, î n consecint a , nu 
au fa cut obiectul verifica rilor la fat a locului. 
I n vederea punerii î n aplicare a Programului pentru şcoli 
Consiliul Judeţean Gorj a î ncheiat contracte de servicii, 
prin achizitie publica, potrivit legislatiei specifice.  
Ava nd î n vedere instituirea sta rii de urgent a  
pe teritoriul Roma niei, prin Decretul 
Președintelui României nr. 195/2020 privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul 
României, în contextul Pandemiei Coronavirus -
2019,  î ncepa nd cu data 13.03.2020 a fost 
suspendata  ativitatea de control la fat a locului 
(contactul direct cu grupul t inta ), motiv pentru 
care verificarea respecta rii angajamentelor 
asumate de ca tre organismul de 
implementare, Consiliul judet ean Gorj, 
totodata , verificarea s i confirmarea 
veridicita tii distribuirii produselor ca tre elevii beneficiari, 
î n institut iile s colare.  
I n urma verifica rilor au fost consemnate: 
Consemna ri semestrul I: 
Fructe proaspete-mere calitatea I, minim 100gr/port ie 

Numa r porţii eligibile – 832277; 
Cantitatea de fructe confirmata  la plata  –91550,47 kg; 
Suma  aferenta  eligibila  la plata –457752,35 lei; 

Lapte UHT 1,8 % gra sime 
Numa r portii eligibile= 1254593; 
Cantitatea de lapte confirmata  la plata  = 250918.60 

litri; 
Suma aferena a elegibila  la plata  = 1003674,40 lei 

Suma totală, fara TVA, confirmată la plată = 1461426,72 
 

Consemna ri semestrul II 
Fructe proaspete-mere calitatea I, minim 100 gr/port ie 

Numa r porţii eligibile – 427170 
Cantitatea de fructe confirmata  la plata  –46988,70 kg 
Suma  aferenta  eligibila  la plata –234943,50 lei 

Lapte UHT 1,8 % grasime 
Numa r portii eligibile= 750303 

Cantitatea de lapte confirmata  la plata  = 150060,60 
litri 

Suma aferenta elegibila  la plata  = 600242,40lei 
Suma totală, fara TVA, confirmată la plată = 835185,90 lei 
Total sume confirmate la plată, an școlar 2019-2020 
=2.296.912,62 lei 
 

Masura21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și IMM -urilor care au fost afectati 

în mod deosebit de criza COVID- 19 
 
Sprijinul a constat î n acordarea unei sume forfetare rapor-
tata  la dimenisiunea fermei, la o anumita  data  de referint a , 
respectiv, 01/07/2020. I n baza cererilor formulate de 
ca tre fermierii potent iali beneficiari ai Ma surii, au fost 
efectuate inspect ii/controale la fat a locului, î n vederea 
confirma rii exactita t ii datelor declarate î n cererile de 
acordare a sprijinului fianciar. 
 
Inspect iile la fat a locului, pentru cererile formulate î n baza 
M-21 - sector zootehnic au fost î n competent a structurii 
de Inspect ii, supracontrol, potrivit ROF î n vigoare. 
 
La nivelul judet ului au fost es antionate pentru control un 
numa r de 50 de exploatații agricole – sector zootehnic, 
pentru care s-a fa cut verificarea conformita t ii datelor 
declarate cu cele prezentate la fat a locului s i raportate la 
datele oficiale existente î n bazele de date ANSVSA, respec-
tiv, Registrul Nat ional al Exploatat iilor 

I n urma verifica rilor a fost propusa  spre excludere de la 
plata  o exploatatie de ovine, urmare a sca derii numa rului 
de animale sub limita de eligibilitate prevazuta  î n fis a 
Ma surii (50 ovine/caprine). Modificarea numa rului de 
animale declarate, nu a fost justificata  legal, prin docu-
mente de mis care. 

 

Activități de supracontrol 
 

Sprijin financiar acordat în  sectorul zootehnic,  ANTZ- 
ajutor național tranzitoriu în  zootehnie , respectiv, SCZ
- sprijin cuplat în  sectorul zootehnic,  măsuri accesate 
prin cererea unică de plată _ campania 2020 
I n cadrul cererilor unice de plata , campania 2020, pentru 
schemele s i ma surile  de sprijin acordate î n sectorul zoo-
tehnic, controlul la fat a locului a fost executat de ca tre 
Agent ia Nat ionala  de Zootehnie,  prin institut iile sale te-
ritoriale, Oficiile judet ene de zootehnie, î n baza Acorduri-
lor de delegare. 
Acțiunea de supracontrol î n vederea confirma rii la plata  a 
sumelor solicitate,  a fost efectuata  de ca tre APIA, prin 
structurile de inspect ii, supracontrol . 
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Es antion  de  supracontrol  - doua  exploatat ii agricole 
I n cadul verifica rilor la fat a locului au fost verificate confor-
mitatea angajamentele asumate şi a datelor î nscrise î n cere-
rea de sprijin, ambele cereri fiind confirmate 

 
Acțiuni de supraveghere (conformitate a procedurilor 
specifice) privind ma surile delegate ANZ. I n anul 2020 au  
fost efectuata  verificarea comparativa  a rezultatelor 
consemnate î n rapoartele de control, respectiv, rapoartele 
de supracontrol,  aferente schemelor de sprijin  î n  sectorul 
zootehnic, ANTZO s i SCZO. 
 

 

Activitatea Compartimentului Juridic 

  

Pe parcursul anului 2020, î n  cadrul Compartimentului juri-
dic s-a asigurat conformitatea cu prevederile legale î n  vi-
goare a actelor emise de structurile Centrului Judet ean Gorj 
al APIA. I n  acest sens, au fost acordate avize de legalitate î n  
conformitate cu legislat ia î n  vigoare, î n  vederea asigura rii 
derula rii operat iunilor financiare legate de gestionarea fon-
durilor alocate, pentru: 

- 102 decizii ale directorului executiv - au fost 
analizate s i avizate pentru legalitate deciziile privind î n-
cheierea, modificarea, suspendarea sau î ncetarea raporturi-
lor de serviciu ale personalului din institut ie, precum s i pri-
vind diverse aspecte ale organiza rii activita t ii la nivelul Cen-
trului Judet ean Gorj; 

- 36 contracte s i acte adit ionale care au angajat 
fonduri din bugetul institut iei (contracte de achizitii, con-
tracte de presta ri servicii, contracte de î nchiriere, furnizare 
de energie electrica , apa , gaze etc.); 

Totodata , Compartimentul juridic: 
-a asigurat apa rarea drepturilor s i intereselor legitime 

ale Centrului Judet ean Gorj î n fat a instant elor de judecata , 
in 20 litigii î n care Centrul Judet ean Gorj al APIA a avut 
calitate procesuala  s i s-a asigurat reprezentarea A.P.I.A 
aparat central î n trei dosare penale aflate pe rolul 
instant elor de judecata , pe fond s i î n apel, 

- Compartimentul juridic a procedat la legalizarea 
sent intelor, precum s i la obt inerea titlurilor executorii î n  
litigiile ava nd ca obiect recuperarea sumelor acordate necu-
venit.  

De asemenea, a colaborat cu structurile A.P.I.A Gorj, 
acorda nd consultant a juridica  pe aspecte ce privesc dosarele 
de subvent ii sau alte forme de sprijin destinate sust inerii 
agriculturii derulate de institut ie, finant ate de la bugetul de 
stat s i din bugetele comunitare. 

 S-au redactat s i transmis ra spunsuri la corespon-
dent a specifica  activita t ii juridice, s-au transmis raporta rile 
trimestriale s i anuale ale litigiilor catre APIA Central,  s-a 
verificat completitudinea, corectitudinea s i aspectele de 
forma  ale raspunsurilor elaborate de compatrimentele de 
specialitate la petit iile depuse la nivelul institut iei. 

S-au efectuat verifica ri s i s-a acordat avizul  de le-
galitate din punct de vedere al formei pentru 671 procese-

verbale de constatare a neregulilor s i stabilire a creant elor 
bugetare aferente cererilor unice de plata  depuse î n  Cam-
pania 2019 s i a cererilor de plata  depuse î n  campaniile an-
terioare.  

 

Alte activități realizate în cadrul 
compartimentului juridic: 
− Colaborare cu structurile institut iei î n vederea 
coordona rii, î ndruma rii metodologice s i 
monitoriza rii implementa rii prevederilor OSGG nr. 
600/2018 privind aprobarea Codului de control intern 
managerial al entităților publice, asigurare 

Secretariat Tehnic al Comisiei de monitorizare; 
− Elaborarea s i monitorizarea stadiului de indeplinire a  

obiectivelor /programelor de masuri s i actiuni privind acti-
vitatea APIA-CJ Gorj î n   2020, elaborarea raportului anual 
de activitate al institut iei, î ntocmire materiale privind evo-
lutia indicatorilor statistici cu privire la activitatea APIA 
Gorj î n  anii 2018-2019;  

−Elaborarea rapoartelor/situatiilor solicitate de catre 
directiile de specialitate din cadrul APIA (Directia de Audit 
Intern, Directia Metodologie, Monitorizare, Raportare s i 
Relatii Institutionale, Directia Managementul Resurselor 
Umane, Directia juridica),  

− Activita t i ce decurg din atribut iile consilierului pentru 
etica ; 

−activita t i de comunicare – promovare s i formulare 
raspunsuri la solicitari de informatii de intere s public.  

 
 
 01 februarie 2021—termen limită pentru 

depunerea cererii de rambursare pentru motorina 
utilizată în agricultura aferenta trimestrului IV 
2020 

 
Pa na  la data de 01 februarie 2021 inclusiv, se depun Ce-

rerile de plata  pentru rambursarea ajutorului de stat 

pentru cantita ţile de motorina  achiziţionate şi utilizate î n 

agricultura , aferente perioadei 01 octombrie - 31 decem-

brie 2020 (trim. IV al anului 2020). 

Conform HG nr.1084/2020 a fost prelungita perioada de 

aplcabilitate a HG.1174/2014, pa na  la data de 

31.12.2023. 

Cererile se depun la Centrele Judet ene ale Agent iei de 

Pla t i s i Intervent ie pentru Agricultura , respectiv al 

Municipiului Bucures ti, de ca tre administrator/

reprezentantul legal sau î mputernicitul acestuia, caz î n 

care î mputernicirea este emisa  de ca tre administra-

torul /reprezentantul legal şi este î nsoţita  de copia ac-

tului de identitate al persoanei î mputernicite. 

Ajutorul de stat se acorda  sub forma  de rambursare a 

diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei re-

duse (stabilita  la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina 

utilizata  la efectuarea lucra rilor  mecanizate î n agricul-

tura  a ca rui valoare unitara  este de 1,5258 lei/litru.  
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Depunere cereri de sprijin pentru Schema de ajutor de 
stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafețe împădurite”, aferentă submăsurii 8.1 
„Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, 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 și crearea de suprafețe împădurite”, 

aferenta  Ma surii 8 „Investit ii î n dezvoltarea zonelor 

î mpa durite s i î mbuna ta t irea viabilita t ii pa durilor”, 

Subma sura 8.1 „I mpa duriri s i crearea de suprafet e 

î mpa durite” din cadrul PNDR 2014 – 2020,  

In prezent este in derulare cea de a 5-a sesiune de 

depunere a cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de 

stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafețe împădurite”, aferenta  subma surii 8.1 „Împăduriri 

și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-

2020,  Aceasta a fost demarata  î n 2020 si a fost 

prelungită până la data de 26 februarie 2021 

(inclusiv). 

Prima etapa  î n accesarea sprijinului este cea de 
identificare a terenurilor care urmeaza  a fi î mpa durite. I n 
acest sens, MADR invita  potent ialii beneficiari sa  solicite 
eliberarea Notei de constatare la Centrele judet ene ale 
Agent iei de Pla t i s i Intervent ie pentru Agricultura  (APIA). 

Potent ialii beneficiari trebuie sa  aiba  î n vedere ca  
Proiectul tehnic de împădurire nu poate fi depus la 
Garda Forestiera , î n vederea aviza rii, cu mai put in de 10 
zile î nainte de î ncheierea perioadei de depunere a 
cererilor de sprijin la APIA. 

Versiunea aprobata  a Ghidului solicitantului pentru 
Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire 
și crearea de suprafețe împădurite” pentru aceasta  sesiune, 
care detaliaza  modul de accesare a sprijinului financiar, 
precum s i documentele relevante pentru implementarea 
schemei de ajutor de stat sunt postate pe site-ul APIA - 
http://www.apia.org.ro, la sect iunea Măsuri de sprijin și 
IACS, respectiv Măsuri delegate din PNDR. 

Prin aceasta  schema  se acorda  sprijin financiar pentru 
î nfiint area de plantat ii forestiere, respectiv realizarea de 
trupuri de pa dure s i perdele forestiere de protect ie. 

Beneficiarii schemei pot fi det ina torii publici s i privat i de 
teren agricol s i formele asociative ale acestora. 

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixa , este reprezentat 
de costuri standard pe hectar pentru î mpa durirea de 
terenuri agricole s i neagricole, sub forma a doua  prime, 
dupa  cum urmeaza : 

Primă de înființare a plantațiilor forestiere (Prima 
1), care acopera  inclusiv costurile de elaborare a 
proiectului tehnic de î mpa durire - acordata  pentru tot i 
beneficiarii schemei, 

Primă anuală (Prima 2), pentru o perioada  de 12 ani, 
pentru acoperirea costurilor de î ntret inere s i î ngrijire 
a plantat iei forestiere s i pentru compensarea 
pierderilor de venit agricol ca urmare a î mpa duririi – 

acordata  î n funct ie de categoria de beneficiar s i tipul 
de teren. 

Valoarea maxima  a sprijinului public pentru o cerere de 
sprijin acordat î n baza prezentei scheme este de 
7.000.000 euro, valorile costurilor standard acordate 
fiind prezentate î n tabelul din ghidul aprobat ........., cu 
precizarea ca  valorile din paranteza  sunt aplicabile 
beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform 
legislat iei nat ionale aplicabile.   

 

 Noutăți legislative 

REGULAMENTUL (UE) 2020/2220 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN S I AL CONSILIULUI din 23 decembrie 2020 de 
stabilire a anumitor dispozit ii tranzitorii privind sprijinul 
acordat din FEADR s i din FEGA î n anii 2021 s i 2022 s i de 
modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013, (UE) nr. 
1306/2013 s i (UE) nr. 1307/2013 î n ceea ce prives te 
resursele s i aplicarea regulamentelor respective î n anii 
2021 s i 2022 s i a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 î n 
ceea ce prives te resursele s i repartizarea unui astfel de 
sprijin pentru anii 2021 s i 2022 (regulament tranzitoriu) 

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013  - Pentru programele 
sprijinite de Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurala  (FEADR), perioada stabilita  la articolul 26 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 se prelungește 
până la 31 decembrie 2022. 

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013  - Modificarea 
perioadelor de angajament, astfel:  

− Pentru noile angajamente care urmeaza  sa  fie asumate 
î ncepa nd din 2021, pentru Agro-mediu și climă:, 
Agricultură ecologică, Bunăstarea animalelor 
statele membre stabilesc î n programele lor de 
dezvoltare rurala  o perioada  mai scurta  cuprinsa  î ntre 
unul s i trei ani.  

Daca  statele membre preva d o prelungire anuala  a 
angajamentelor dupa  î ncheierea perioadei init iale î n 
conformitate cu primul paragraf, î ncepa nd din 2022 
prelungirea nu depa s es te un an.  

Prin derogare de la al doilea paragraf, pentru noile 
angajamente care urmeaza  sa  fie asumate î n 2021 s i 2022, 
statele membre pot stabili o perioada  mai lunga  de trei ani 
î n programele lor de dezvoltare rurala  pe baza naturii 
angajamentelor s i a obiectivelor de mediu s i climatice 
urma rite.”  

− Plăți pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice: La articolul 31 alineatul (5), al doilea 
paragraf se î nlocuies te cu urma torul text: „I n anii 
2021 s i 2022 pentru programele prelungite î n 
conformitate cu articolul 1 din Regulamentul (UE) 
2020/2220 al Parlamentului European s i al 
Consiliului, î n cazul î n care pla t ile degresive nu au fost 
acordate de statele membre pe durata maxima  de 
patru ani pa na  î n 2020, statele membre respective pot 
decide sa  continue pla t ile respective pa na  la sfa rs itul 
anului 2022, dar nu pentru o perioada  totala  mai 
lunga  de patru ani. I n acest caz, pla t ile din anii 2021 s i 
2022 nu depa s esc 25 EUR pe hectar.”  
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− Acordarea sprijinului temporar cu caracter ex-
cepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au 
fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 
(Articolul 39b): ”Sprijinul ia forma unei sume forfetare 
care urmeaza  sa  fie pla tita  pa na  la 31 decembrie 2021, 
pe baza cererilor de sprijin aprobate de autoritatea 
competenta  pa na  la 30 iunie 2021. Rambursarea ulter-
ioara  de ca tre Comisie se efectueaza  î n conformitate 
cu creditele bugetare s i sub rezerva finant a rii dis-
ponibile. Nivelul pla t ilor poate fi diferent iat pe catego-
rii de beneficiari, î n conformitate cu criterii obiective 
s i nediscriminatorii.” 

 
− Includerea unor resurse pentru redresarea 

sectorului agricol și a zonelor rurale ale Uniunii 
(Instrumentul de recuperare) (art. 58b) - Se 
introduce urma torul articol: (1)Articolul 1 alineatul 
(2) litera (g) din Regulamentul (UE) 2020/2094 al 
Consiliului  este pus î n aplicare î n conformitate cu 
prezentul articol prin ma suri care sunt eligibile î n 
cadrul FEADR s i care vizeaza  abordarea impactului 
crizei provocate de COVID-19, cu un cuantum de 8 070 
486 840 EUR î n pret uri curente din cuantumul 
ment ionat la articolul 2 alineatul (2) litera (a) punctul 
(vi) din respectivul regulament, sub rezerva 
articolului 3 alineatele (3), (4) s i (8) din acesta.  

(4)Un procent de cel put in 37 % din resursele 
suplimentare ment ionate la alineatul (2) de la prezentul 
articol este rezervat î n fiecare program de dezvoltare 
rurala  pentru ma surile ment ionate la articolul 33 
(buna starea animalelor) s i la articolul 59 alineatele (5) s i 
(6), î n special pentru: 

− agricultura ecologica ; 
− atenuarea schimba rilor climatice s i adaptarea la 

acestea, inclusiv reducerea emisiilor de gaze cu efect 
de sera  din agricultura ;  

− conservarea solului, inclusiv sporirea fertilita t ii 
solului prin sechestrarea carbonului;  

− î mbuna ta t irea utiliza rii s i a gestiona rii apei, inclusiv 
economisirea apei;  

− crearea, conservarea s i refacerea habitatelor 
favorabile biodiversita t ii;  

− reducerea riscurilor s i a efectelor utiliza rii 
pesticidelor s i a antimicrobienelor;  

− buna starea animalelor;  
− activita t ile de cooperare î n cadrul LEADER.  
Pentru operat iunile care primesc finant are din resursele 
suplimentare ment ionate la articolul 58a alineatul (1), 
contribut ia maxima  a FEADR este de 100 %. Statele 
membre pot stabili o rata  unica  s i specifica  a contribut iei 
FEADR, aplicabila  tuturor acestor operat iuni. 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013  -  menținerea 
rezervei pentru situații de criză: „Pentru fiecare dintre 
anii 2021 s i 2022, cuantumul rezervei este de 400 de 
milioane EUR (la pret urile din 2011) s i este inclus la 
rubrica 3 din cadrul financiar multianual, astfel cum este 
preva zut î n anexa la Regulamentul (UE) 2020/2093 al 
Consiliului”.   

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013  - reducerea plăților 
(art. 11 alineatul 6): „Statele membre notifica  Comisiei 
deciziile luate î n conformitate cu prezentul articol, precum 
s i orice produs estimat al reducerilor, pa na  la data de 19 

februarie 2021 pentru anul 2021 s i pa na  la data de 1 
august 2021 pentru anul 2022.”  

− menținerea flexibilității între piloni (art. 14): 
Articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 
permite statelor membre sa  transfere fonduri î ntre 
pla t ile directe s i dezvoltarea rurala  î n ceea ce prives te 
anii calendaristici 2014-2020. Pentru a se asigura 
faptul ca  statele membre î s i pot urma propria 
strategie, flexibilitatea dintre piloni se ment ine s i 
pentru anul calendaristic 2021 (exercit iul financiar 
2022) s i pentru anul calendaristic 2022 (exercit iul 
financiar 2023). Respectiva decizie este notificata  
Comisiei pa na  la data de 19 februarie 2021 pentru 
anul calendaristic 2021 s i pa na  la data de 1 august 
2021 pentru anul calendaristic 2022 s i stabiles te 
procentajul ales.  

− Prelungirea aplicării SAPS: Articolul 36 din 
Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 prevede aplicarea 
schemei de plata  unica  pe suprafat a  pa na  la 31 
decembrie 2020. Art. 9 punctul 8 din Regulamentul 
tranzitoriu prevede prelungirea aplica rii schemei de 
plata  unica  pe suprafat a  î n 2021 s i 2022.  

− Stabilirea termenului de notificare a deciziei de 
majorare a plafonului SAPS cu 3% (în cazul în care 
statul membru face uz de opțiunea prevăzută la 
art. 36 alin 4) până la data de 19 februarie 2021.  

− Prelungirea acordării ajutoarelor naționale 
tranzitorii: Articolul 37 se modifica  dupa  cum 
urmeaza : (a) la alineatul (1) se adauga  urma torul 
paragraf: „Statele membre care acorda  ajutoare 
nat ionale tranzitorii î n perioada 2015-2020 pot decide 
sa  acorde ajutoare nat ionale tranzitorii în 2021 și 
2022.”; (b) la alineatul (4), a s asea liniut a  se 
î nlocuies te cu urma torul text: „— 50 % î n 2020, 2021 
s i 2022.” 

− Plata redistributivă: La articolul 41, alineatul (1) se 
î nlocuies te cu urma torul text: „(1)[...] Statele membre 
care aplica  deja plata redistributiva  î s i pot revizui 
decizia de a acorda o astfel de plata  sau detaliile 
schemei pa na  la data de 19 februarie 2021 pentru 
anul calendaristic 2021 s i pa na  la data de 1 august 
2021 pentru anul calendaristic 2022. Statele membre 
notifica  Comisiei orice astfel de decizie pa na  la data 
relevanta  ment ionata  la primul paragraf.” 

− Plata pentru tinerii fermieri: La articolul 51 
alineatul (1), primul paragraf se î nlocuies te cu 
urma torul text: „(1)I n vederea finant a rii pla t ii pentru 
tinerii fermieri, statele membre utilizeaza  un procent 
care nu poate fi mai mare de 2 % din plafonul nat ional 
anual preva zut î n anexa II. Statele membre notifica  
Comisiei, pa na  la 1 august 2014, procentul estimat 
necesar pentru finant area pla t ii respective. Pa na  la 
data de 19 februarie 2021, statele membre notifica  
Comisiei procentele estimate pentru finant area 
respectivei pla t i pentru anii calendaristici 2021s i 
2022.” 

− Menținerea sprijinului cuplat facultativ (art. 52) și 
notificările aferente (art. 53): La articolul 52, 
alineatul (10) se î nlocuies te cu urma torul text: „(10)
Comisia este î mputernicita  sa  adopte acte delegate î n 
conformitate cu articolul 70 pentru a completa 
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dezechilibrele structurale ale piet ei dintr-un sector. Respectivele acte 
delegate pot permite statelor membre sa  decida  plata î n continuare a 
sprijinului până în 2022 pe baza unita t ilor de product ie pentru care s-a 
acordat sprijin cuplat facultativ î ntr-o perioada  de referint a  din trecut.” 

I n total, Roma nia beneficiaza  de o alocare totala  de 3 811 168 000 euro 
pentru anii 2021 s i 2022.  

 

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013  - Sunt menținute:  

− Programele operaționale în sectorul fructelor și legumelor: La 
articolul 33 alineatul (1), se adauga  urma toarele paragrafe: 
„Programele operat ionale pentru care, dupa  29 decembrie 2020, 
urmeaza  sa  fie aprobata  o prelungire î n conformitate cu durata 
maxima  de cinci ani ment ionata  la primul paragraf pot fi prelungite 
numai pa na  la 31 decembrie 2022.  

− Prin derogare de la primul paragraf, programele operat ionale noi 
care sunt aprobate dupa  29 decembrie 2020 au o durată maximă de 
trei ani.” 

− Ajutorul pentru sectorul apicol: La articolul 55 alineatul (1) se 
adauga  urma torul paragraf: „Prin derogare de la primul paragraf, 
programele nat ionale elaborate pentru perioada 1 august 2019-31 
iulie 2022 se prelungesc pa na  la 31 decembrie 2022. Statele 
membre î s i modifica  programele nat ionale pentru a t ine seama de 
respectiva prelungire s i notifica  Comisiei programele modificate spre 
aprobare.” 

− Gestionarea sistemului de autorizații de plantări de viță-de-vie: 
La articolul 62 alineatul (3) se adauga  urma toarele paragrafe: „Prin 
derogare de la primul paragraf, valabilitatea autorizat iilor acordate î n 
conformitate cu articolul 64 s i cu articolul 66 alineatul (1), care 
expira  î n anul 2020, se prelunges te pa na  la data de 31 decembrie 
2021.[…] 

− Drepturile de plantare: Articolul 68 se modifica  dupa  cum urmeaza : 
(a) la alineatul (1), al doilea paragraf se î nlocuies te cu urma torul text: 
„Aceasta  conversie are loc î n urma unei cereri care este depusa  de 
produca torii respectivi anterior datei de 31 decembrie 2015. Statele 
membre pot decide sa  permita  produca torilor sa  depuna  astfel de 
cereri de conversie a drepturilor î n autorizat ii pa na  la 31 decembrie 
2022.”;  

− Modificarea limitelor bugetare aferente programelor de sprijin 
în sectorul vinicol: ANEXA VI se modifica , pentru Roma nia sunt 
preva zute urma toarele sume, î ncepa nd cu 2021: 45 844 mii de euro 
pe exercit iu bugetar.  

 

Proiecte de acte normative -In dezbatere publica pe site-ul madr.ro 

 

− ORDIN pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploatat ii de 
suine pe teritoriul Roma niei.  

− ORDONANT A  DE URGENT A  pentru aprobarea schemelor de pla t i s i a 
unor instrumente de garantare care se aplica  î n agricultura  î n anii 
2021 s i 2022 

− ORDONANT A  DE URGENT A  pentru punerea î n aplicare a prevederilor 
Regulamentului (UE) 2020/2220  al Parlamentului European s i al 
Consiliului. 
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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 
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