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Start Campanie de informare privind 

primirea Cererilor Unice de Plată în anul 
2021 

 
În data de 15 februarie, APIA a demarat 
Campania de informare a fermierilor cu 
privire la primirea Cererilor Unice de Plată 
în anului 2021, sub sloganul:  

― APIA în sprijinul fermierilor! 
Experiență, Implicare, Profesionalism 

Depune Cererea Unică de Plată în perioada 
01 Martie – 15 Mai 2021!” 

 

Deoarece siguranţa în contextul pandemiei 
Covid 19 este extrem de importantă pentru 
instituţia noastră, fermierii vor putea să-și 
înregistreze Cererile unice de plată în anul 
2021 fără a se prezenta la Centrele 
județene/locale APIA și/sau al Centrul 
Municipiului București, în perioada 01 
martie – 15 mai 2021. 

Se va completa o singură Cerere Unică de 
Plată, chiar dacă se utilizează suprafețe de 
teren în diferite localități sau județe. 

Fermierii îşi vor actualiza parcelele agricole, 
elementele ZIE (zone de interes ecologic) şi 
toate informaţiile din cerere, prin accesarea 
aplicaţiei IPA ONLINE din versiunea internet, 
conform Manualului de utilizare IPA-Online 
(accesibil în aplicaţie).  

De asemenea, fermierii trebuie să verifice 
împreună cu primăria pe raza căreia deţin 
terenul,  situaţia înscrierii în Registrul agricol 
a terenului şi să permită primăriei să 
transmită la APIA adeverinţa. 

Documentele care fac dovada că terenul 
agricol se află la dispoziţia fermierului trebuie 
să fie încheiate înaintea depunerii Cererii 
unice de plată şi să fie valabile la data 
depunerii Cererii. 

Astfel, toate documente care dovedesc că 
terenul utilizat se află la dispoziţia 
fermierului se transmit electronic pe adresele 
de e-mail ale Centrelor APIA ce se regăsesc la 
link-ul: http://www.apia.org.ro/ro/centre-
judetene-apia). Pentru APIA Gorj, adresele de 
e-mail sunt afişate pe ultima pagina a 
buletinului informativ sau accesand link-ul 
https://www.apiagorj.ro/centre-locale/, 
unde gasiti si tabelul cu functionarii ca 
gestionează cererile de plată pe localităţile 
din Gorj. 

Responsabilitatea privind legalitatea și 
valabilitatea documentelor aparține 
fermierului și/sau autorității care a 
emis/atestat aceste documente, după caz.  

În cazul în care fermierii deţin animale în 
exploatație, au obligaţia să se asigure că 
datele acestora sunt actualizate în Registrul 
Naţional al Exploataţiilor (RNE) (medic 
veterinar concesionar/asociaţie/propriile 
evidenţe, dacă sunteţi utilizator SNIIA) şi să se 
adreseze Centrului judeţean/local al APIA 
şi/sau al Centrul Municipiului Bucureşti în 
vederea completării declaraţiei sector 
zootehnic în aplicaţia dedicată sectorului 
zootehnic, înainte de accesarea IPA Online. 

Funcţionarii APIA vor contacta fermierii în 
vederea închiderii electronice a cererii şi 
pentru programarea acestora în vederea 
semnării Cererii şi declaraţiilor ataşate 
acesteia. 

Atragem atenţia ca înainte de semnarea 
Cererii unice de plată sector vegetal și 
zootehnic, să se verifice încă o dată datele 
înscrise și documentația depusă! 

Reamintim că, în calitate de stat membru al 
Uniunii Europene, România beneficiază de 
fonduri europene, prin aplicarea schemelor de 
plăţi/măsurilor de sprijin/ajutoarelor 
naţionale tranzitorii, ca mecanisme de 
susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:  

- schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), 
plata redistributivă, plata pentru practici 
agricole benefice pentru climă şi mediu, plata 
pentru tinerii fermieri, plata pentru micii 
fermieri, schema de sprijin cuplat în sectorul 
vegetal şi zootehnic,  

- măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: 
Măsura 10 - Agro-mediu şi climă, Măsura 11 - 
Agricultura ecologică, Măsura 13 - Plăţi pentru 
zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale sau alte constrângeri specifice (PNDR 
2014-2020), 
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- ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se 
acordă în sectorul vegetal şi zootehnic. 

Potrivit prevederilor legislaţiei europene şi 
naţionale, orice fermier care solicită plăți în 
cadrul schemelor de plată/măsurilor de 
sprijin/ajutoarelor naţionale tranzitorii 
aferente Campaniei 2021, are obligația să 
respecte normele de ecocondiționalitate, 
care cuprind Bunele Condiţii Agricole şi de 
Mediu (GAEC) şi Cerinţele Legale în Materie de 
Gestionare (SMR), pe tot pacursul anului, pe 
toate parcelele agricole din cadrul 
exploatației, indiferent de mărimea lor 
(inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu 
mai sunt folosite în scopul producţiei). 

Informaţiile detaliate pentru accesarea 
fiecărei scheme de plată/măsuri de sprijin, 
inclusiv hărţile şi listele cu UAT eligibile 
pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar şi 
ghidurile adresate fermierilor, pot fi 
consultate la Centrele APIA şi pe site-urile: 
www.apia.org.ro, www.madr.ro şi 
www.pndr.ro, www.apiagorj.ro. 
 
Centrul judeţean Gorj are în subordine 6 
centre locale (CL) cărora le sunt arondate 
cele 70 de localităţi ale judeţului, respectiv:  

1.CL Tg-Jiu - 20 localități– Tg-Jiu, Băleşti, 
Drăguţeşti, Dăneşti, Scoarţa, Bălăneşti, 
Bumbeşti-Jiu, Schela, Stăneşti, Turcineşti, 
Runcu, Arcani, Leleşti, Teleşti, Peştişani, 
Tismana, Bîlteni, Farcăşeşti, Negomir, 
Rovinari; 
2.CL Tg-Cărbunești –14 localități - Tg-
Cărbuneşti, Albeni, Prigoria, Bengeşti-
Ciocadia, Roşia de Amaradia,Jupîneşti, 
Berleşti, Ticleni, Barbatesti, Licurici, Saulesti, 
Vladimir, Aninoasa,  Turburea; 
3.CL Motru – 12 localități – Motru, Cîlnic, 
Ciuperceni, Cătunele, Godineşti, Padeş, 
Glogova, Mătătasari, Slivileşti, Samarineşti, 
Vagiuleşti, Drăgoteşti; 
4.CL Novaci –8 localități - Novaci, Muşeteşi, 
Crasna, Săcelu, Bumbeşti-Piţic, Alimpeşti, 
Polovragi, Baia de Fier; 
5.CL Turceni - 8 localități - Turceni, Ioneşti,  
Bolboşi, Urdari, Borăscu, Brăneşti, Tînţăreni, 
Plopşoru; 
6.CL Hurezani –8 localități - Hurezani, 
Bustuchin, Logreşti, Dănciuleşti, Stejari, 
Căpreni, Stoina, Cruşeţ. 

 
Informații generale și documente necesare 
la depunerea cererii unice de plată 2021 

 
In atenția fermierilor care intenționează să 
depună cererea unică de plată la APIA in 
anul 2021!! 
Trebuie să depuneți electronic, prin poștă 
sau, în situații excepționale să prezentați 
fizic, următoarele documente: 

obligatoriu:  

- copie de pe cartea de identitate/buletinul de 
identitate/ paşaport/certificatul de 
înregistrare la oficiul registrului comerţului/
certificatul de înregistrare fiscală, după caz, 
iar în cazul reprezentantului, copie de pe 
datele de identificare, respectiv carte de 
identitate/buletin de identitate/paşaport şi 
procură notarială (în cazul persoanelor fizice) 
sau delegaţie de împuternicire (în cazul 
persoanelor juridice); 

- dovada deţinerii unui cont bancar activ pe 
teritoriul României; 

- documentele necesare care dovedesc că 
terenul agricol, inclusiv zonele de interes 
ecologic, se află la dispoziţia lor, cu excepţia 
adeverinţelor conform înscrisurilor din 
registrul agricol, sau o copie a anexei nr. 24 de 
la starea civilă a unităţilor administrativ-
teritoriale, dacă este cazul. Documentele care 
fac dovada că terenul agricol se află la 
dispoziţia fermierului, inclusiv adeverinţa 
conform înscrisurilor din registrul agricol, 
trebuie să fie încheiate înaintea depunerii 
cererii unice de plată şi trebuie să fie valabile 
la data depunerii cererii; 

- documentele care fac dovada utilizării 
pajiştilor permanente; 

- documentele care fac dovada utilizării 
terenurilor agricole aparţinând Agenţia 
Domeniilor Statului.  

La depunerea cererii unice de plată sau a 
modificărilor aduse acesteia, trebuie să 
transmiteţi/prezentaţi documentele necesare 
care dovedesc utilizarea terenului agricol, 
inclusiv a terenurilor care conţin zone de 
interes ecologic, precum şi a animalelor.  

Vă informăm că suprafeţele declarate în 
cererile unice de plată pentru care nu se 
depun documentele care fac dovada utilizării 
terenului până la data-limită de depunere a 
cererilor unice de plată cu penalizări sunt 
neeligibile. 

Documentele pentru dovedirea calității de 
fermier activ: 

- fermierii persoane fizice, care se 
înregistrează la Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului ca PFA/II/IF sau ca persoane 
juridice, pentru dovedirea calităţii de fermier 
activ, pentru asigurarea trasabilităţii 
parcelelor şi, după caz, a angajamentelor 
asumate de către fermieri în cadrul măsurilor 
de dezvoltare rurală, depun iniţial cererea 
unică de plată ca persoană fizică. După 
înregistrarea ca persoane autorizate/
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întreprinderi individuale/întreprinderi familiale 
sau ca persoane juridice, fermierii persoane fizice 
depun formularul de transfer al exploataţiei, în 
condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, la 
depunerea notificării privind schimbarea formei 
de organizare, dar nu mai târziu de data de 31 
ianuarie a anului următor anului de cerere. 

Persoanele care nu au obligaţia să organizeze şi să 
conducă contabilitatea financiară conform art. 1 
alin. (1)-(4) din Legea nr. 82/1991 a contabilității 
– Republicată prezintă adeverinţa eliberată de 
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală privind 
veniturile totale realizate în cel mai recent an 
fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi 
şi, după caz, veniturile din activităţi agricole în 
cel mai recent an fiscal pentru care sunt 
disponibile astfel de dovezi.  

- persoanele juridice care au beneficiat în anul 
anterior de plăţi directe care depăşesc cuantumul 
de 5.000 de euro şi care sunt înregistrate la 
ONRC, prezintă cod CAEN din care rezultă 
activitatea agricolă sau actul de înfiinţare/actul 
constitutiv/statutul din care reiese că au 
activitate agricolă, după caz; 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul 
anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul 
de 5.000 de euro şi nu au cod CAEN pentru 
activitate agricolă,  prezintă la APIA dovezile 
verificabile din care să reiasă veniturile totale şi 
cele obţinute din activităţi agricole (copiile 
situațiilor financiare anuale depuse la ANAF). 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul 
anterior de plaţi directe care depăşesc cuantumul 
de 5.000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau 
din ale căror acte de înfiinţare/act constitutiv/
statut/regulament de organizare şi funcţionare al 
staţiunii de cercetare şi a celor aflate în 
subordinea universităţilor nu reiese activitatea 
agricolă (licee agricole, universităţi, staţiuni de 
cercetare agricolă, unităţi de cult, etc.) prezintă 
la APIA: 

a) bilanţul contabil conform Legii 82/1991 a 
contabilităţii;  

b) jurnalul de venituri şi cheltuieli; 

c) contul de execuţie a bugetului instituţiei 
publice şi al activităţilor finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii. 

Dovezile verificabile privind îndeplinirea 
condiţiilor de fermier activ pentru persoanele 
fizice / juridice se prezintă la APIA la depunerea 
cererii unice de plată şi nu mai târziu de data 
de 31 ianuarie 2022. 

după caz: 

- dacă sunteţi reprezentaţi la depunerea cererii 
de către un împuternicit, acesta va transmite/
prezenta documentul de împuternicire valid 
(procura notarială de împuternicire pentru 
persoanele fizice şi delegaţia de împuternicire 
pentru persoanele juridice) şi copiile CI/BI ale 
titularului de cerere şi împuternicitului 
(împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în 
scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă 
împuternicirea). 

- documentele specifice schemei/măsurii 

solicitate, în cazul în care acestea trebuie depuse 
odată cu cererea unică de plată. 

- copia cardului exploataţiei zootehnice în care 
sunt înregistrate animalele sau adeverinţa 
eliberată de către medicul veterinar de liberă 
practică împuternicit, din care să rezulte codul 
exploataţiei înscrisă în RNE valabil la data 
depunerii cererii unice de plată pentru solicitanţii 
de sprijin pentru pajişti permanente. 

 

Documente pentru accesarea măsurilor 
compensatorii de dezvoltare rurală (Măsuri de 
mediu și climă): 

în cazul în care solicitaţi sprijin pentru 
pachetele din Măsura 11 - Agricultură ecologică 
(submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la 
metode de agricultură ecologică şi submăsura 
11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor de 
agricultură ecologică): copia după fişa de 
înregistrare în agricultura ecologică a 
solicitantului de sprijin (cu registrul parcelar 
aferent) – se prezintă ulterior depunerii cererii 
unice de plată, (până la 15 octombrie inclusiv) 
odată cu documentul justificativ (certificat de 
conformitate/master certificat/certificat de 
confirmare a conversiei)  şi trebuie să fie vizată 
de DAJ şi valabilă pentru anul în curs.  

în cazul în care solicitaţi pachetul 5 - adaptarea 
la efectele schimbărilor climatice din Măsura 10 - 
Agro-mediu şi climă trebuie să depuneţi 
următoarele documente: certificatul oficial de 
calitate a seminţei, factura de achiziţionare a 
seminţei care să includă următoarele informaţii: 
hibridul, soiul, precocitatea acestuia (tardiv/semi
-tardiv şi timpuriu/semi-timpuriu) şi cantitatea de 
sămânţă achiziţionată şi certificatul oficial de 
calitate şi conformitate al furnizorului/
producătorului - se prezintă odată cu cererea 
unică sau cel târziu până la termenul limită de 
depunere a acesteia; 

în cazul în care solicitaţi sprijin pentru Măsura 
10 pachetul 8 - adeverinţa eliberată de Asociaţia 
care conduce registrul genealogic al rasei din care 
fac parte animalele pentru care se solicită plata, 
avizată de ANZ. Acest document se depune odată 
cu cererea unică de plată/la modificarea cererii 
unice de plată sau până la termenul limită de 
depunere a acestora. 

Alte documente - dacă utilizaţi apă pentru 
irigaţii trebuie să prezentaţi odată cu depunerea 
cererii (cel târziu până la termenul limită de 
depunere a cererii) documentele care dovedesc 
dreptul de utilizare a apei pentru irigaţii. 

Documentele specifice pentru accesarea 
schemelor de plată în sectorul zootehnic: 

I. Ajutor național tranzitoriu – schema 
decuplată de producție, specia bovine, în 
sectorul lapte (ANTZ 7)  

I.1 fermierii care au obținut un drept la plata 
ANTZ 7 în anii anteriori, vor solicita acest drept 
fără a mai prezenta documentele specifice în 
baza cărora a fost obținut dreptul la prima 
ANTZ7. 
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I.2 fermierii neînregistrați în sistemul de 
administrare a cotelor de lapte până la data 
de 1 aprilie 2015 și care NU au obținut un 
drept la plată pentru perioada de referinţă 
01.04.2015 - 29.02.2016/ 01.03.2016 - 
28.02.2017/ 01.03.2017 - 28.02.2018/ 
01.03.2018 - 28.02.2019/01.03.2019-
29.02.2020 pot solicita doar pentru perioada 
de referinţă 01.03.2020 - 28.02.2021:   

Documente din care rezultă comercializarea 
cantităţii de lapte pentru care se solicită 
ANTZ 7 în perioada de referinţă 01.03.2019 - 
29.02.2020 

a) copie de pe cel puţin un contract cu un 
prim cumpărător, valabil pe o perioadă de 
minimum 6 luni, însoţită de copii de pe 
factura/facturile sau de pe fila/filele din 
carnetul de comercializare a produselor din 
sectorul agricol, din care să rezulte 
comercializarea a minim 3 tone de lapte pe 
exploataţie cu cod ANSVSA, în perioada de 
referinţă 01.03.2020 - 28.02.2021, pentru 
producătorul care efectuează livrare de lapte;  

b) copie de pe fila/filele din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul 
agricol, din care să rezulte comercializarea a 
minim 3 tone de lapte pe exploataţie cu cod 
ANSVSA, în perioada de referinţă 01.03.2020 - 
28.02.2021, pentru producătorul, persoana 
fizică, ce efectuează vânzarea directă a 
laptelui; 

c) copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi de 
pe dispoziţia de încasare a valorii/documente 
fiscale, din care să rezulte comercializarea a 
minim 3 tone de lapte pe exploataţie cu cod 
ANSVSA, pentru producătorul care efectuează 
vânzarea directă a laptelui prin automatele de 
lapte, indiferent de forma de organizare 
juridică; 

d) copie de pe factura /bonuri fiscale de 
vânzare directă a laptelui din care să rezulte 
comercializarea a minim 3 tone de lapte pe 
exploataţie cu cod ANSVSA în perioada de 
referinţă 01.03.2020 - 28.02.2021, pentru PFA, 
II, IF şi SC. 

e) copie de pe avizele de însoţire a mărfii care 
atestă livrarea şi de pe notele de intrare-
recepţie în unitatea de procesare, din care să 
rezulte livrarea şi recepţia a minim 3 tone 
lapte la unitatea proprie de procesare, în 
perioada de referinţă 01.03.2020 - 28.02.2021, 
precum şi copie de pe certificatul constatator 
emis de ONRC din care să reiasă obiectul de 
activitate, respectiv procesare lapte. 

 

II.  Ajutor național tranzitoriu - schema 
decuplată de producție, specia bovine, în 
sectorul carne (ANTZ 8) 

copie de pe paşaportul fiecărui animal, 
existent în exploataţie, /copie de pe 
documentele care atestă ieşirile din efectiv 
pentru fiecare animal, ieşit din exploataţie, 
după caz, în cazul exploataţiilor înfiinţate în 
perioada 01.03.2020 - 28.02.2021 şi/sau 
pentru care nu s-a beneficiat de primă în anii 

anteriori. 

Fermierii care solicită ANTZ 8 și care au 
dobândit dreptul la primă în anul anterior/
anii anteriori, pot solicita ajutor național 
tranzitoriu pentru efectivul de animale 
pentru care au obținul dreptul la primă, 
fără a mai prezente pasapoartele pe  baza 
cărora a fost obținut dreptul la prima ANTZ 
8 in anii anteriori . 

 

Documente specifice accesării sprijinului 
cuplat în sectorul zootehnic (SCZ): 

III.  Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, 
în funcție de efectivul de animale 
determinate / kg gogoși crude de mătase 
determinate, solicitat/e de beneficiar, din 
următoarele categorii: 

- bivolițe de lapte 

-  copia de pe paşaportul fiecarei bivoliţe de 
lapte pentru care se solicită SCZ; 

- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia 
acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 
registrului genealogic al rasei, prin care se 
confirmă înscrierea/înregistrarea bivoliţelor 
pentru care se solicită sprijin cuplat în 
registrul genealogic al rasei*). 

- ovine / caprine (termenul limită de 
depunere al documentelor este 01.09.2021) 

- adeverinţa eliberată de asociaţia / agenţia 
acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 
registrului genealogic al rasei, prin care se 
confirmă înscrierea berbecilor / ţapilor, 
pentru care se solicită SCZ, în registrul 
genealogic al rasei, secţiunea principală şi 
înscrierea / înregistrarea oilor sau caprelor, 
pentru care se solicită SCZ, în registrul 
genealogic al rasei, secţiunea principală sau 
suplimentară şi respectarea raportului de 
maximum 35 de femele ovine/caprine, pentru 
care se solicită SCZ, la un berbec / ţap înscris 
în registrul genealogic al rasei, avizată de 
către ANZ prin oficiile pentru zootehnie 
judeţene, după caz  sau; *) 

- adeverinţa eliberată de oficiul pentru 
zootehnie judeţean, prin care se confirmă 
respectarea raportului de maximum 35 de 
femele ovine / caprine, pentru care se solicită 
SCZ, neînscrise şi neînregistrate într-un 
registru genealogic la un berbec / ţap cu 
certificat de origine. *). 

- taurine de carne  

- copia de pe paşaportul fiecarei taurine de 
carne pentru care se solicită SCZ; 

- adeverinţa eliberată de agenţia/asociaţia 
acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 
registrului genealogic al rasei, prin care se 
confirmă înscrierea/înregistrarea vacilor de 
carne în registrul genealogic al rasei, 
secţiunea principală sau suplimentară şi 
înscrierea taurilor de carne în registrul 
genealogic al rasei, secţiunea principală *). 

- vaci de lapte 
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- copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte 
pentru care se solicită SCZ; 

- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acre-
ditată pentru înfiinţarea şi menţinerea regis-
trului genealogic al rasei, prin care se confirmă 
înscrierea/înregistrarea vacilor de lapte, după 
caz, pentru care se solicită SCZ, în registrul ge-
nealogic al rasei, secţiunea principală sau 
suplimentară *); 

- în funcție de modul de comercializare a 
laptelui, prin livrare la procesator sau prin 
vânzarea directă a laptelui  

a) pentru comercializarea prin livrare: copie de 
pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, 
valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, 
însoţită  de copii de pe cel puţin o factură sau 
de pe cel puţin o filă din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 
pentru producătorul care efectuează livrare de 
lapte sau, dacă producătorul deține unitate de 
procesare proprie, copie de pe cel puțin un aviz 
de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-
recepție care atestă livrarea laptelui laptelui la 
unitatea proprie de procesare, precum și copie 
de pe certificatul constatator emis de ONRC din 
care să reiasă obiectul de activitate, respectiv 
procesare lapte; 

b) pentru comercializarea prin vânzare directă: 

- copia de pe fila/filele din carnetul de 
comercializare a produselor din sectorul agricol 
pentru producătorul persoana fizică ce 
efectuează vânzare directă a laptelui şi a 
produselor lactate, sau copia de pe avizul de 
însoțire a mărfii și de pe dispoziția de încasare a 
valorii aferente laptelui comercializat, în cazul 
în care producătorul efetuează vânzarea laptelui 
prin automatele de lapte, indiferent de forma 
de organizare juridică; 

- copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare 
directă a laptelui şi a produselor lactate pentru 
PFA, II, IF şi SC. 

- viermi de mătase 

- copia contractului de livrare cu o unitate de 
procesare/un operator din domeniu care are ca 
obiect de activitate comerţul gogoşilor de 
mătase şi/sau pregătirea fibrelor şi filarea 
fibrelor textile şi/sau producţia de ţesături, 
pentru minimum 15 kg gogoşi crude pentru 
fiecare cutie de 10 grame de ouă de viermi de 
mătase eclozionabile (doar în cazul procesării 
prin terţi). 

- documente specifice care se prezintă la 
depunere sau până la data de 2 decembrie 
2021: 

factura de achiziţie a cutiilor cu ouă de viermi 
de mătase şi copia autorizaţiei sanitar 
veterinare pentru unitatea de la care au fost 
achizitionate cutiile cu ouă de viermi de 
mătase/ documente contabile interne din care 
să reiasă cantitatea totală de ouă de viermi de 
mătase produse şi cantitatea de ouă de viermi 
de mătase transformate în gogoşi crude de 
mătase din cantitatea totală şi autorizaţia 
sanitar-veterinară pentru producerea 
materialului sericicol (ouă de viermi de mătase);  

factura de vânzare a gogoşilor crude de mătase 
către procesator/operator sau fila/filele din 
carnetul de comercializare a produselor din 
sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În 
situaţia în care fermierul are şi calitatea de 
procesator, acesta face dovada procesării 
producţiei proprii de gogoşi crude de mătase în 
unitatea proprie, prin documente contabile 
interne. 
ATENȚIE:*Adeverințele mai sus menționate, 
documente specifice pentru schemele de plată 
sector zootehnic, se pot transmite către 
Centrele Județene/Locale APIA și prin poșta 
electronică, poștă, curier sau prin alte 
mijloace de comunicare. Adeverințele pot fi 
transmise și de asociația/agenția acreditată 
pentru înființarea și menținerea registrului 
genealogic al rasei emitentă/ oficiul pentru 
zootehnie județean (adeverințele emise sau 
avizate pentru SCZ ovine, caprine) cu 
informarea fermierului. 

 

Pentru a beneficia de sprijinul aferent 
schemelor de plată/ajutoarelor naționale, 
trebuie să depuneți anual, la APIA, cererea 
unică de plată și să îndepliniți condițiile de 
eligibilitate conform legislației comunitare și 
naționale. În cazul măsurilor 10, 11, trebuie să 
respectați și cerințele specifice pachetelor 
solicitate la plată și cerințele de bază conform 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 
2014-2020. Informații privind zonele eligibile 
pentru M10, M11, M13 se regăsesc în PNDR 
2014-2020, pe site-ul APIA, http://
www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare 
și la Centrele Județene/Locale APIA. 

       Pentru M10 –  în campania 2021, atât 
fermierii care nu au avut în anul anterior (2020) 
un angajament în derulare (la nivel de pachet/
variantă şi la nivel de parcelă) în cadrul M.10 din 
PNDR 2014-2020, cât şi beneficiarii a căror 
perioadă de implementare a angajamentelor s-a 
finalizat în anul anterior (2020) şi care doresc să 
aplice în continuare vor putea deschide 
angajamente noi, după cum urmează: 

pentru o perioadă de 2 ani în cazul 
angajamentelor aferente pachetelor 
1,2,3,4,5,6,9,11; 

pentru o perioadă de 5 ani în cazul 
angajamentelor aferente pachetelor  7,8,10 

     Pentru M11 – în campania 2021, atât fermierii 
(pentru sM11.1)/operatorii certificaţi în 
agricultură ecologică (pentru sM11.2) care nu au 
avut în anul anterior (2020) un angajament în 
derulare (la nivel de pachet/variantă şi la nivel 
de parcelă)  în cadrul M.11 din PNDR 2014-2020 
cât şi beneficiarii a căror perioadă de 
implementare a angajamentelor (pentru sM11.1 
sau sM11.2) s-a finalizat în anul anterior (2020) 
şi care doresc să aplice în continuare vor putea 
deschide angajamente noi, după cum urmează: 

pentru o perioadă de 2 ani sau 3 ani  în cazul 
angajamentelor aferente pachetelor din sM11.1- 
conversie (în funcţie de perioada de conversie); 

pentru o perioadă de 2 ani în cazul 
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angajamentelor aferente pachetelor din sM11.2-
menţinere. 

Pentru angajamentele care se aplică la nivel de 
parcelă agricolă (P1, P2, P3, P6, P7, P9, P10, 
P11.2) din M10 care sunt în desfăşurare, se poate 
deschide angajament nou începând din anul 2021 
dacă suprafaţa parcelei se extinde cu peste 50% 
sau cu mai mult de 1 ha faţă de suprafaţa 
determinată în primul an de angajament 
(suprafaţa angajată) pentru o perioadă de 2 ani si 
respectiv 5 ani pentru pachetele 7 şi 10. 

Se poate solicita în anul 2021 pachetul 2 din M10 
adiţional unui angajament de pachet 1 din M10 
aflat în desfăşurare. 

Pentru angajamentele care se aplică la nivel de 
total suprafaţă angajată a pachetului (P4, P5, 
P11.1) din  M10 care sunt în desfăşurare se pot 
deschide angajamente noi începând din anul 2021 
pentru o perioadă de 2 ani dacă suprafaţa se 
extinde cu peste 50% sau cu mai mult de 1 ha din 
suprafaţa totală angajată a pachetului în primul 
an de angajament. 

Rotaţia pachetelor 1, 2 şi 5 din sM11.2 nu se 
consideră solicitare de pachet nou. 

Adaptarea angajamentelor (trecerea de la 
varianta 2.2 la varianta 2.1, de la 3.1.2 la 3.1.1, 
de la 3.2.2 la 3.2.1, de la 6.2 la 6.1, de la 9.2.2 
la 9.2.1, de la 11.2.3 la 11.2.2, de la 11.2.2 la 
11.2.1–M10 şi de la 6.2 la varianta 6.1-M11) nu se 
consideră solicitare de pachet nou. 

Veți depune o singură cerere, chiar dacă 
dețineți suprafețe de teren în diferite localități 
sau județe!  

În campania 2021, completarea declarației de 
suprafață se realizează electronic, folosind 
aplicația IPA-Online la adresa: 
http://lpis.apia.org.ro/. Puteţi accesa această 
aplicaţie folosind contul dumneavoastră de 
utilizator ID-ul unic de înregistrare şi parola 
utilizată la ultima logare. Pentru recuperarea 
parolei, în situaţia în care nu o mai cunoaşteţi, 
este necesar să aveţi deja înregistrată în sistemul 
informatic APIA adresa dvs. de e-mail. Prin 
accesarea link-ului ‖Resetare parolă” din 
interfața aplicației, aceasta va fi schimbată și 
transmisă la adresa dvs. de e-mail. Procedând 
astfel, vă puteți recupera ușor parola. 

În situaţia în care întâmpinaţi probleme la 
accesare, solicitaţi APIA la adresa de e-mail 
ipa.asistenta@apia.org.ro să vă furnizeze parola.  

În situaţia în care aveţi nevoie de parolă doar 
când vă prezentaţi la sediul APIA pentru 
depunerea cererii unice de plată, acesta vă va fi 
comunicată personal de către responsabilul de 
dosar. 

 

Atenție la mesajele de avertizare pe care le 
afișează programul IPA-Online în raportul 
”Controlul parcelelor digitizate”! 

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare 
rurală M10 şi M11 trebuie să utilizaţi codurile IPA-

Online incluse în tabelul nr. 9 din Anexa nr. 2 la 
Ordinul privind aprobarea formularului-tip al 
cererii unice de plată pentru anul 2021 
(numerotate de A1 la ... An).  

La depunerea electronică, închiderea cererilor 
unice de plată în aplicaţie se va realiza de către 
funcţionarii APIA cu acordul fermierului, 
exprimat online în aplicaţia IPA-Online sau pe 
baza confirmării telefonice, prin poşta 
electronică sau prin alte mijloace asumate de 
fermier, după ce au fost finalizate toate 
verificările şi nu mai sunt erori blocante.   

În cazul depunerii prin prezentarea dvs. la 
Centrele Județene/Locale APIA, închiderea 
cererii unice de plată în IPA-Online se face în 
prezenţa funcţionarului APIA responsabil cu 
primirea cererii, după verificarea acesteia şi a 
mesajelor din controlul parcelelor digitizate şi 
corectarea eventualelor probleme semnalate de 
către sistemul informatic, dar nu înainte de a vă 
asigura că datele aferente schemelor de plată 
pentru sectorul zootehnic (dacă veţi solicita şi 
sprijin pentru sector zootehnic) au fost operate 
în sistemul informatic pe baza informaţiilor din 
listele de animale/documentelor de 
identificare/documentelor de mişcare prezentate 
de către dumneavoastră. 

ATENȚIE!!! Dacă cererea unică de plată 
cuprinde și declarație privind sectorul 
zootehnic, solicitantul se va adresa prima dată 
Centrului Județean/Local APIA pentru 
completarea declarației privind sectorul 
zootehnic, înainte de accesarea IPA-Online. 
Ulterior se va putea completa și declarația 
privind sectorul vegetal, dacă este cazul. 

NU UITAȚI că trebuie să solicitați sprijinul 
aferent schemei de plată /ajutorului național / 
măsurii de sprijin dorite și să semnați toate 
paginile cererii unice de plată! La deschiderea 
angajamentelor din cadrul măsurii 10 şi/sau 
măsurii 11, trebuie să semnaţi şi partea din 
cererea unică de plată „V.3.1- Angajamente şi 
declarații*) – M 10 - Agro-mediu şi climă” şi/sau 
V.3.2/3.3 - Angajamente şi declarații*) – M 11- 
Agricultură ecologică”, după caz. 

ATENȚIE!!! Cererea unică de plată se consideră 
depusă numai după ce a fost închisă în aplicația 
IPA-Online și a fost înregistrată la APIA! 
Solicitaţi responsabilului de dosar numărul de 
înregistrare! Este dovada că aţi depus o cerere 
unică de plată pentru campania curentă. 

NU UITAȚI! Cererea unică de plată depusă 
electronic trebuie semnată la Centrul 
Județean/Local APIA. Veți fi înștiințat până la 
ce dată veți putea veni la APIA și semna 
cererea! 

 

Schemele de plăți care se aplică în agricultură 
în anii 2021 și 2022 

În şedinţa Guvernului din data de 24 februarie 
2021, a fost adoptată Ordonanţa de Urgenţă  nr. 
11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a 

Page 7  Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean 
GORJ  

Nr.2,  Februarie  2021  

http://lpis.apia.org.ro/
mailto:ipa.asistenta@apia.org.ro


unor instrumente de garantare care se aplică în 
agricultură în anii 2021 şi 2022, aceasta fiind 
publicata joi, 25 februarie 2021, în Monitorul 
Oficial. 

Având în vedere că perioada reglementată prin 
OUG nr. 3/2015, respectiv 2015-2020, s-a 
încheiat la 31 decembrie 2020, este necesară 
crearea unui cadru juridic la nivel naţional 
pentru continuarea efectuării de plăţi 
neîntrerupte către fermieri şi alţi beneficiari, 
din fondurile Uniunii Europene, în cuantumul 
alocat României. 
 
Astfel, actul normativ prevede: 

aprobarea schemelor de plăţi directe care se 
aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, 
respectiv schema de plată unică pe suprafaţă, 
plata redistributivă, plata pentru practici 
agricole benefice pentru climă şi mediu, plata 
pentru tinerii fermieri, schema de sprijin cuplat, 
schema simplificată pentru micii fermieri; 

aprobarea ajutoarelor naţionale tranzitorii în 
sectorul vegetal şi zootehnic; 

determinarea condiţiilor specifice de accesare 
a măsurilor compensatorii din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 
derulate prin APIA, respectiv: M10 - agromediu şi 
climă, M11- agricultură ecologică şi M13 - plăţi 
care se confruntă cu constrîngeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice; 

dispoziţii generale privind plafoanele pentru 
plăţile directe şi ajutoarele naţionale tranzitorii; 

stabilirea beneficiarilor şi a condiţiilor care 
trebuie îndeplinite pentru acordarea plăţilor în 
cazul fiecărei scheme de ajutor/sprijin; 

aprobarea măsurilor pentru care se instituie 
instrumente de garantare; 

specificarea cazurilor de forţă majoră şi a 
modului de notificare a APIA; 

reglementarea modului de asigurare în bugetul 
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 
sumelor necesare plăţilor directe şi ajutoarelor 
naţionale tranzitorii, precum şi a condiţiilor de 
efectuare a plăţilor către beneficiari. 
Impactul bugetar este de aproximativ 3,811 
miliarde euro din FEGA și aproximativ 1 
miliard euro din FEADR, fonduri alocate 
României pentru anii 2021 și 2022, sume ce 
pot fi accesate de circa 800 de mii de 
beneficiari ai schemelor/măsurilor de sprijin. 
 
Astfel, prin OUG nr.11/2021 s-au aprobat 
schemele de plăţi ca mecanisme de susţinere şi 
de garantare a protecţiei drepturilor beneficiari-
lor, respectiv schemele de plăţi directe şi aju-
toarele naţionale tranzitorii, care se aplică în 
agricultură în anii 2021 şi 2022. 
Schemele de plăţi directe sunt următoarele: 
a) schema de plată unică pe suprafaţă; 
b) plata redistributivă; 
c) plata pentru practici agricole benefice pentru 
climă şi mediu; 
d) plata pentru tinerii fermieri; 
e) schema de sprijin cuplat; 
f) schema simplificată pentru micii fermieri. 

Ajutoarele naţionale tranzitorii, ANT, se acordă 
în sectoarele vegetal şi zootehnic. 
 
Beneficiarii plăţilor sunt fermierii activi per-
soane fizice şi/sau persoane juridice care des-
făşoară o activitate agricolă în calitate de utili-
zatori ai suprafeţelor de teren agricol şi/sau 
deţinători legali de animale. În categoria benefi-
ciarilor de plăţi se încadrează şi cooperativele 
agricole prevăzute la art. 6 lit. e) din Legea 
cooperaţiei agricole nr. 566/2004 cu modificările 
şi completările ulterioare, precum şi grupurile 
de producători care desfăşoară activitate agrico-
lă. 
 

Depunere  cereri de sprijin pentru 
accesarea SubMăsurii 15.1 „Plăți pentru 
angajamente de silvomediu” din cadrul 

PNDR 2014 – 2020 
 

 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) anunţă 
lansarea sesiunii 4 
de depunere a 
Cererilor de sprijin 
pentru accesarea 
Schemei de ajutor 
de stat aferentă 
Măsurii 15 „Servicii 
de silvomediu, 
servicii climatice şi 
conservarea 

pădurilor‖, SubMăsura 15.1 „Plăţi pentru 
angajamente de silvomediu‖ din cadrul PNDR 
2014 – 2020. 

Schema de ajutor de stat contribuie la 
prioritatea Uniunii Europene în materie de 
dezvoltare rurală „Refacerea, conservarea şi 
consolidarea ecosistemelor legate de agricultură 
şi silvicultură‖. 

Alocarea financiară pentru sesiunea 04/2021 
este de  22.318.866 euro. Hotărâre privind 
stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor de 
animale pentru care se acordă sprijin cuplat în 
anii 2021 şi 2022  

Cererile de sprijin pentru schema de ajutor de 
stat pot fi depuse în intervalul 01 martie – 17 
mai 2021, ora 16:00, cu posibilitatea depunerii 
până în data de 11 iunie 2021, ora 16:00, cu 
aplicarea de penalităţi de 1% pentru fiecare zi 
lucrătoare de întârziere la sumele la care 
beneficiarul ar fi avut dreptul în cazul în care 
cererea ar fi fost depusă până în termenul de 17 
mai. 

Cererile de sprijin depuse în termenul 
menţionat, pot fi modificate până la data de 31 
mai 2021, cu posibilitatea depunerii până în 
data de 11 iunie 2021, ora 16:00, cu aplicarea de 
penalităţi de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de 
întârziere la sumele la care beneficiarul ar fi 
avut dreptul în cazul în care modificarea ar fi 
fost depusă până în termenul de 31 mai. 

După avizarea dosarului tehnic de către Garda 
Forestieră, solicitanţii pot depune, la Centrele 
Judeţene APIA, cererile de sprijin însoţite de 
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documentele specificate în Ghidul 
solicitantului. 

Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 
condiţiile prevăzute în schema de ajutor de stat 
şi detaliate, atât în Ghidul Solicitantului, cât şi 
în Procedura operaţională privind primirea, 
administrarea şi selecţia cererilor de sprijin, 
documente care urmează a fi publicate pe site-
ul APIA, secţiunea „Măsuri de sprijin şi IACS‖, 
subsecţiunea „Măsuri delegate din PNDR‖. 

Selecţia Cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se 
efectuează conform prevederilor 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
procesului de selecţie şi al procesului de 
verificare a contestaţiilor aprobat prin Ordinul 
Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 
362/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare şi este publicat pe site-ul APIA. 

Anunţarea rezultatelor selecţiei se va face prin 
notificarea beneficiarilor de către Centrele 
Judeţene APIA ca urmare a publicării pe site–ul 
APIA a Raportului de selecţie aprobat de către 
directorul general al DGDR – AM PNDR. 

 

         01 martie 2021,  
start vizare carnete de rentieri agricoli  

 
Pentru obținerea 
sumei de bani 
reprezentând 
renta viageră 
agricolă aferentă 
anului 2020, 
rentierii agricoli se 
pot prezenta 
pentru obținerea vizei anuale, începând cu 
data de 01 martie până la 31 august 2021, 
personal ori prin mandatar/curator/tutore, la 
oricare Centru judeţean al APIA, respectiv al 
Municipiului Bucureşti, cu următoarele 
documente, în original: 
1) carnetul de rentier agricol; 
2) actul de identitate al solicitantului; 
3) decizia de la comisia de expertiză medicală - 
pentru solicitanţii pensionaţi pe caz de boală 
gradele I  şi II / decizia de la comisia de 
expertiză medicală şi decizia de pensionare la 
limită de vârstă - pentru solicitanţii pensionaţi 
pe caz de boală gradele I  şi II a cărei pensie de 
invaliditate devine pensie pentru limită de 
vârstă; 
4) procură notarială autentificată/ curatelă/ 
hotărâre judecătorească definitivă şi 
irevocabilă din care să reiasă că solicitantul 
este tutore legal al rentierului agricol, în 
original, numai pentru cazurile în care 
solicitarea vizării carnetului de rentier agricol 
este făcută de un reprezentant legal; 
5) contractul/contractele de arendare 
încheiat/încheiate până la data de 30 
septembrie 2011, cu respectarea prevederilor 
Legii arendării nr. 16/1994 cu modificările şi 
completările ulterioare), sau încheiat/încheiate 

după data de 1 octombrie 2011, cu respectarea 
prevederilor Codului civil). Legea nr. 16/1994 a 
fost abrogată prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 
71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 
287/2009 privind Codul civil, publicată în 
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 
din 10 iunie 2011; 
6) extras de cont pe numele rentierului agricol, 
deschis la oricare bancă de pe teritoriul 
României, în lei. (extrasul se depune opţional); 
7) declaraţia pentru obţinerea vizei anuale 
conform modelului din Anexa la Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor 
„titlului XI Renta viageră agricolă‖ din Legea 
nr. 247/2005 privind reforma în domeniile 
proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri 
adiacente, norme aprobate prin Ordinul nr. 
1272/2005. 
Persoana desemnată din cadrul Centrului 
judeţean al APIA, respectiv al Municipiului 
Bucureşti, va verifica conformitatea 
documentelor originale cu copiile existente la 
dosar şi va certifica pe copiile documentelor 
―conformitatea cu originalul‖ . 
În cazul în care se constată neconcordanţe între 
datele declarate de solicitanţi şi datele din 
documentele ataşate la dosarul rentierului, 
dreptul de a primi rentă viageră agricolă se 
suspendă până la data clarificării/completării 
dosarului conform prevederilor legale în 
vigoare. 
Plata rentei viagere agricole, conform 
prevederilor art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 
247/2005 Titlul XI, se efectuează într-o 
singură rată anuală, până la data de 30 
noiembrie a anului următor celui pentru care 
aceasta este datorată, prin raportarea la cursul 
mediu de schimb valutar calculat de Banca 
Naţională a României din anul pentru care 
aceasta se datorează, prin mandat poştal sau 
virament bancar.Renta viageră agricolă 
încetează la data decesului rentierului. În 
cazul decesului rentierului, renta datorată 
acestuia în anul 2019 poate fi încasată de 
moştenitorii săi, cu condiţia respectării 
prevederilor art.8 din Legea 247/2005 Titlu 
XI, și a depunerii la oricare Centru judeţean al 
APIA, respectiv al Municipiului Bucureşti, până 
la data limită 15.10.2020, a cererii de 
moștenitor însoțită de următoarele documente 
justificative: 

carnetul de rentier al defunctului (obligatoriu 
în original),  

copie a certificatului de deces, copie a actului 
de succesiune (certificat de moştenitor sau 
certificat de calitate de moştenitor, certificat 
de legatar, hotărâre judecătorească de 
succesiune investită cu formula ‖definitivă‖), 

copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului,  
 imputernicire/declaraţie notarială din care să  
reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind 
solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole 
datorată rentierului (original-dacă e cazul),  
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extras de cont pe numele moștenitorului. 
 La depunere se prezintă documentele în original în baza cărora funcționarul APIA va certifica pe 
copia depusă la dosarul rentierului ―conform cu originalul‖. 

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata până la data de 30 noiembrie a anului următor 
celui pentru care aceasta este datorată, dar care nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată 
se poate relua și după acest termen până la 3 ani de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz 
de deces, către moștenitorii acestora.  

 
Depunere  cerere de sprijin pentru accesarea SubMăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe 

împădurite‖ din cadrul PNDR 2014 – 2020 
 

Perioada de depunere a Cererilor de plată aferente anului 2021 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 împădurite‖ din cadrul PNDR 2014 - 2020, care se va desfăşura în intervalul 1 
martie 2021 – 17 mai 2021. 

Noutăți legislative: 
 
1.Hotărârea pentru modificarea şi completarea HG 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru 
şcoli al României în perioada 2017-2023— adoptată în şedinţa Guvernului din data de 24 februarie 
2021.  
2. 
Noutăți privind Programul pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 
Prezentul act normativ stabilește modul de implementare a Programului pentru școli în 
contextul epidemiologic actual, având în vedere că în anul şcolar 2019-2020 derularea Programului 
a fost afectată din cauza pandemiei provocate de virusul SARS-CoV-2 prin suspendarea cursurilor în 
unităţile de învăţământ şi desfăşurarea acestora în sistem on-line. 
Prin prezenta Hotărâre se reglementează: 
- Posibilitatea înlocuirii produselor lactate și a celor de panificație, cu respectarea numărului 
de porţii pe parcursul săptămânii (exemplu: baton/corn cu biscuiţi, iaurt/lapte proaspăt cu lapte 
UHT); 

Posibilitatea distribuirii produselor în mod retroactiv după revenirea preșcolarilor/elevilor la 
cursuri sau ridicarea acestora de către părinţi/reprezentanţii legali; 

Metodologia de redistribuire a produselor contractate și nedistribuite în situaţia suspendării 
cursurilor în unităţile de învăţământ preuniversitar către organizaţii umanitare, unităţi sanitare, de 
asistenţă socială, de îngrijire şi asistenţă medico-socială etc. 
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Realizat de:  
Director executiv:      Mihai VERSIN 

Manager public:          Simona DOBRA 

Buletinul informativ poate fi accesat si pe website-ul APIA Gorj, la adresa: 
http://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/buletine-informative 

 

2. Ordonanţa de urgenţă nr. 11/2021 pentru aprobarea 
schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se 
aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022. Publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I nr. 191 din 25 februarie 2021—pe scurt in pagina 
8. 

3. Ordinul nr. 30/2021 pentru modificarea Ordinului ministrului 
agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2019 privind aprobarea 
modelelor cererilor de plată pentru Măsura 14 - "Bunăstarea 
animalelor" din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 
2014-2020 - pachetul a) - Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor şi 
pachetul b) - Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor. Publicat în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 128 din 08 februarie 2021.  

4. Ordin nr. 28/04.02.2021 pentru modificarea Anexei la 
OMADR nr. 1343/2018 privind aprobarea valorii tarifului datorat 
pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a 
terenurilor aflate în extravilan, precum și pentru introducerea 
terernurilor agricole în intravilan.  

 
Proiecte de acte normative 

In consultare publica pe www.madr.ro 
 

1. Hotărâre privind stabilirea sectoarelor, culturilor şi speciilor 
de animale pentru care se acordă sprijin cuplat în anii 2021 şi 
2022 

2. Ghidurile informative ale solicitantului pentru accesarea 
schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii 
climatice şi conservarea pădurilor‖, aferentă Măsurii 15 
„Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 
pădurilor‖, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de 
silvomediu‖, PNDR 2014 – 2020., precum si pentru beneficiarii 
măsurilor de mediu şi climă din Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020, respectiv Măsura 10 
,,Agromediu şi climă‖, Măsura 11 ,,Agricultură ecologică‖, 
Măsura 13 – ―Plăţi pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice‖.  

3. ORDIN pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor 
specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi 
prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului pentru aprobarea 
schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se 
aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022. 

4. ORDIN pentru stabilirea dimensiunilor tipurilor de exploataţii 
de suine pe teritoriul României.  

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Regulamentului (UE) 2020/2220  al Parlamentului 
European şi al Consiliului. 

6. ORDIN privind aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru 
măsura 14 – „Bunăstarea animalelor‖ pachet a) – plăţi în 
favoarea bunăstării porcinelor  şi pachet b) – plăţi în favoarea 
bunăstării păsărilor din cadrul Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală 2014-2020 aferente cererilor de plată 
depuse începând cu anul 2021. 

 
Termene și acțiuni în luna martie 2021 

01.03.2021– 17.05.2021—  

 Derulare  Campania 2021 de primire cereri unice de 
plată, fara penalizări 

 Depunere  cereri de sprijin pentru accesarea 
SubMăsurii 15.1 „Plăţi pentru angajamente de 
silvomediu‖ din cadrul PNDR 2014 – 2020  

 Depunere  cerere de sprijin pentru accesarea 
SubMăsurii 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafeţe 
împădurite‖ din cadrul PNDR 2014 – 2020 

01.03.2021– 31.08.2021— vizare carnete de rentieri agricoli  
 

Page 11  Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.2,  Februarie  2021  

 

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 -    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 
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