
 

ACTIVITĂȚILE  APIA—C.J. GORJ ÎN  LUNILE 

APRILIE –MAI 2021 

 

 Stadiul primirii cererilor unice de plată—2021—pg.2 

 Schemele de plăți accesibile în anul 2021 prin cererea 

unică de plată (II) - PLATILE COMPENSATORII - PNDR 2014-

2020—pg.2  

 Măsura 10 – agro-mediu și climă (M.10) - pg.3 

 Măsura 11 – agricultură ecologică (M.11) - pg.4 

 Măsura 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu cons-

trângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice (M.13) 

- pg.5 

  Continua eliberarea adeverințelor pentru beneficiarii 

Campaniei 2021—pg.6 

 

 SubMăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020—pg.6 

 04.05.2021, termen pentru depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în 

agricultura aferenta trimestrului I, 2021—pg.6 

 Depunerea cererii de plata pentru solicitarea ajutorului de stat in sectorul 

cresterii animalelor aferenta trimestrului I-2021—pg.7 

 Depunere  cerere de sprijin pentru accesarea SubMăsurii 8.1 „Împăduriri și 

crearea de suprafețe împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020—pg.7 

 APIA a demarat autorizarea la plată a Ajutoarelor Naționale Tranzitorii (ANT) 

aferente Campaniei 2020  - pg.7  

 Stadiul autorizării la plătă în Campania 2020—pg.8 

 INFORMARE privind planificarea sesiunilor de instruire organizate în anul 2021 la nivelul 

Direcțiilor Agricole județene și al Agenției Naționale a Zonei Montane pentru dobândirea de 

către beneficiarii M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020 a competențelor necesare implementării 

angajamentelor—pg. 8-9 

 Noutăți legislative—pg.10 

 Proiecte de acte normative - pg.10 

 Consultare publică realizată de Comisia Europeană despre politica de promovare a Uniunii 

Europene pentru produsele agricole și alimentare—pg.10 

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură—Centrul Județean Gorj  
Nr.4, APRILIE 2021  

Buletin Informativ 

 



Page 2  Bulet in  informativ  a l  APIA  -  GORJ  Nr.4,  APRILIE  2021  
 

 
Stadiul primirii cererilor unice de plată în anul 

2021 

În cadrul Campaniei de primire a Cererilor 
Unice de Plată în anul 2021,  în perioada 
01.03.2021-28.04.2021, la nivelul APIA Gorj au 
fost depuse 13.818 cereri unice de plată, ceea 
ce reprezintă 95,63% din programat la ziua 
curenta, respectiv 77,79% din total programat  
aferent  Campaniei 2021, adică un număr de 
17.764 fermieri. Suprafața programată este de 
69.873,93 ha, iar până în prezent a fost reali-
zată o suprafață de 44.654,21 ha, ceea ce re-
prezintă 63,91% din suprafața programată în 
anul 2021. 

Având în vedere că siguranța, în contextul 
pandemiei Covid 19, este extrem de importantă 
pentru instituția 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, până la data de 17 mai 2021, 
conform OMADR nr. 46/2021. 

Centrele locale ale APIA Gorj si localitatile 
arondate se regasesc in harta de mai jos: 

Completarea Cererilor unice de plată se 
realizează pe site-ul APIA www.apia.org.ro, 
accesând link-ul aplicației IPA-Online http://
lpis.apia.org.ro, iar documentele care se 
atașează la dosarul Cererii unice de plată sau la 
modificările aduse acesteia (copie CI/BI/
pașaport/certificatul de înregistrare la ONRC/
certificatul de înregistrare fiscală, dovadă cont 
bancar activ) se transmit prin mijloace 
electronice, către Centrele județene/locale APIA 
și al Municipiului București de care aparțin 
fermierii. 

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

Ca în fiecare an APIA este alături de fermieri pe 

tot parcursul Campaniei și acordă tot sprijinul 
necesar pentru parcurgerea cu succes a etapelor 
necesare pentru accesarea fondurilor europene și 
de la bugetul de stat. 

Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei 
scheme de plată/măsuri de sprijin, inclusiv 
hărțile și listele cu UAT eligibile pentru măsurile 
de dezvoltare rurală, dar și ghidurile adresate 
fermierilor, pot fi consultate la Centrele APIA și 
pe site-ul Agenției: www.apia.org.ro . 
 

 
Schemele de plăți accesibile în anul 2021 prin 

cererea unică de plată (II) — plățile 
compensatorii—pndr 2014-2020 

 
Ca urmare a aprobării Regulamentului de 
tranziție (UE) nr. 2220 din 2020, au fost 
stabilite regulile de implementare a măsurilor din 
PNDR 2014-2020 în perioada de tranziție, 
reglementată pentru următorii 2 ani: 2021 și 
2022. 
 
Prin urmare, în perioada 2021-2022, UE susține în 
continuare din fonduri europene adresate 
agriculturii și dezvoltării rurale, posibilitatea 
Statelor Membre de a acorda plăți compensatorii 
fermierilor care furnizează societății servicii 
publice prin adoptarea unor practici agricole 
prietenoase cu mediul. Conform Regulamentului 
de dezvoltare rurală nr. 1305/2013, minimum 
30% din alocarea Fondului European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) este rezervată 
măsurilor care contribuie la atingerea 
obiectivelor de mediu și climă. 
 

http://www.apia.org.ro
http://lpis.apia.org.ro/
http://lpis.apia.org.ro/
http://www.apia.org.ro


De asemenea, în perioada 2021-2022 sunt alocate 
fonduri pentru redresarea economică și socială 
necesară ca urmare a efectelor negative 
provocate de manifestarea pandemiei COVID-19, 
prin Instrumentul de Redresare al UE (EURI) care 
este reglementat prin Regulamentul (UE) nr. 
2094/2020. Cel puțin 37% din fondurile EURI 
trebuie să fie adresate măsurilor de bunăstare a 
animalelor, LEADER și operațiunilor benefice 
pentru mediu și climă. 
  
În acest fel se continuă și în perioada de tranziție 
susținerea sistemelor extensive de agricultură 
(bazate pe reducerea inputurilor și utilizarea 
durabilă a resurselor naturale),  pentru a putea 
face față competiției atât cu presiunea de 
adoptare de sisteme agricole intensive, cât și într-
un context mai larg, cu alte activități economice 
emergente cu care agricultura se va putea afla în 
competiție din perspectiva utilizării terenurilor 
agricole. În același timp, este încurajată 
continuarea activităților agricole în zonele cu o 
valoare de mediu ridicată, dar în special în zonele 
care se confruntă cu constrângeri naturale și în 
zonele montane, precum și evitarea abandonului 
acestor zone. 
 
Măsurile de mediu și climă ale PNDR 2014-2020 vor 
fi implementate în continuare în perioada de 
tranziție, atât în cazul pajiștilor permanente 
naturale și semi-naturale, cât și în cazul livezilor 
tradiționale utilizate extensiv sau al terenurilor 
arabile, acestea promovând practicarea unei 
agriculturi care presupune evitarea sau limitarea 
utilizării utilajelor grele și evitarea chimizării 
alături de aplicarea tehnicilor agricole 
tradiționale folosite (ce se reduc în fond la un 
pășunat non-intensiv și la stabilirea unor date și 
metode de aplicare a cositului) și favorizând 
menținerea habitatelor prioritare și a speciilor 
importante, a fondului cultural tradițional, 
precum și o utilizare rațională a resurselor 
naturale.  
 

MĂSURILE DE MEDIU ȘI CLIMĂ FINANȚATE PRIN 
PNDR 2014-2020 

Măsurile de mediu și climă aplicabile pe terenurile 
agricole, finanțate prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) în cadrul PNDR 
2014-2020 și implementate în România în anul 
2021, sunt: 
Măsura 10 – agro-mediu și climă (M.10), 
Măsura 11 – agricultura ecologică (M.11), 
Măsura 13 – plăți pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice (M.13). 

 
Pentru fiecare dintre aceste măsuri a fost elaborat 
câte un ghid informativ adresat beneficiarilor. 
Ghidurile informative sunt puse la dispoziția 
fermierilor gratuit, la sediile APIA unde depun 
cererile unice de plată și se regăsesc în format 
electronic pe site-urile APIA www.apia.org.ro - la 
secțiunea Materiale de informare (http://
www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare) și 
MADR  www.madr.ro – la secțiunea Dezvoltare 
Rurală – Măsuri de Mediu și Climă (https://
www.madr.ro/pndr-2014-2020/implementare-
pndr-2014-2020/masuri-de-mediu-si-clima.html  
 
Informare: Modificările PNDR 2014-2020 privind 
continuarea implementării M.10, M.11 si M.13  în perioada 
de tranziție, conform Regulamentului (UE) nr. 2220/2020, 

se află în procedură de negociere în vederea aprobării de 
către Comisia Europeană, iar sprijinul compensatoriu din 
FEADR pentru această măsură se acordă numai după 
aprobarea modificărilor și în forma aprobată de Comisia 
Europeană în ceea ce privește durata angajamentului. 
 

MĂSURA 10 – AGRO-MEDIU ȘI CLIMĂ (M.10)  
 

Beneficiarii plăților compensatorii pentru M.10 
sunt: 
 fermierii care utilizează terenuri agricole în 

cazul pachetelor aplicate pe suprafață (P1-P7 
și P9-P11) ale M.10, 

 fermierii care cresc femele adulte de 
reproducție de rasă pură din rasele locale în 
pericol de abandon, în cazul pachetului 
aplicat pe UVM (P8) al M.10. 

Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă 
fixă pe unitatea de suprafață (ha) sau pe UVM 
(pentru pachetul 8 din măsura de agro-mediu și 
climă, calculat pentru femelele adulte de 
reproducție de rasă pură), fiind acordată în urma 
asumării unor angajamente voluntare: 
 pe o perioadă de 5 ani în cazul 

angajamentelor asumate înainte de anul 2021; 
 pe o perioadă de 2 ani pentru pachetele 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 9 și 11 în cazul angajamentelor 
asumate în anul 2021; 

 pe o perioadă de 1 an pentru pachetele 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 9 și 11 în cazul angajamentelor 
asumate în anul 2022;  

 pe o perioadă de  5 ani pentru pachetele 7, 8 
și 10  în cazul angajamentelor asumate în anii 
2021 și 2022. 

 
     La nivelul judetului Gorj, sunt 16 localitati 
eligibile pentru masura M 10 sunt: Arcani, Baia 
de Fier, Bumbesti-Pitic, Crasna, Lelesti, 
Musetesti, Bumbesti-Jiu, Novaci, Tismana, Pades, 
Pestisani, Polovragi, Runcu, Schela, Stanesti, 
Turcinesti. 
 

Valoarea plăților compensatorii pentru M.10 

Plățile compensatorii care se acordă beneficiarilor 
M.10 vizează compensarea costurilor suplimentare 
și pierderilor de venit rezultate în urma aplicării 
unor măsuri de management extensive pe 
terenurile agricole, orientate spre atingerea unor 
obiective de mediu (conservarea biodiversității, 
protecția apelor și a solului). 
Valorile plăților compensatorii sunt următoarele: 
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 MĂSURA 11 – AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ (M.11) 
DIN PNDR 2014-2020 

Sprijinul prin măsura 11—Agricultura ecologică 
este acordat în două direcții: conversia la 
metodele de agricultură ecologică și menținerea 
practicilor de agricultură ecologică. Prin urmare 
sunt implementate două sub-măsuri:  
  11.1 sprijin pentru conversia la practicile și 
metodele de agricultură ecologică, 
  11.2 sprijin pentru menținerea practicilor și 
metodelor de agricultură ecologică. 
 
Beneficiarii plăților compensatorii din cadrul 
M.11 Agricultură Ecologică sunt fermierii activi 
care utilizează terenuri agricole și sunt 
înregistrați în sistemul de agricultură ecologică. 
 
Plata compensatorie este plătită anual, ca 
sumă fixă pe unitatea de suprafață (ha), fiind 
acordată în urma asumării unor angajamente 
voluntare: 
* pe o perioadă de maximum 2 ani (pentru 
culturi anuale) și maximum 3 ani (pentru 
culturi perene) pentru pachetele care vizează 
sM.11.1 conversia la agricultura ecologică, cu 
menținerea certificării suprafețelor care au 
făcut obiectul angajamentului pe o perioadă de 
cel puțin 5 ani de la semnarea angajamentului, 
* pe o perioadă de 5 ani pentru pachetele care 
vizează menținerea agriculturii ecologice în 
cazul angajamentelor asumate înainte de anul 
2021 (sM.11.2);  
* pe o perioadă de 2 ani pentru pachetele care 
vizează menținerea agriculturii ecologice în 
cazul angajamentelor asumate în anul 2021 
(sM.11.2); 
* pe o perioadă de 1 an pentru pachetele care 
vizează menținerea agriculturii ecologice în 
cazul angajamentelor asumate în anul 2022 
(sM.11.2). 
 
 
Criterii de încadrare în zonele eligibile pentru 
M.11 
 
Pachetele 1-5 ale sM 11.1 și sM 11.2 din M.11 – 
agricultură ecologică se aplică la nivel național 
pe terenurile agricole aflate în conversie/
certificate în sistem ecologic: 
pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutreț), 
pachetul 2 – legume, 
pachetul 3 – livezi, 
pachetul 4 – vii, 
pachetul 5 – plante medicinale și aromatice. 
 
Pachetul 6 - pajiști permanente se poate aplica 
pe terenurile agricole aflate în conversie/
certificate în sistem ecologic după cum urmează: 
la nivel național pe suprafețe fără angajament  
M.10 – agromediu și climă – varianta 6.1,  

 în zonele eligibile și numai împreună cu un 
angajament M.10 - agromediu și climă (P1, P2, 
P3.1, P3.2, P6, P9.2, P11.2) – varianta 6.2. 

 
Valoarea plăților compensatorii pentru M.11 

Plățile compensatorii care se acordă 
beneficiarilor M.11, vizează compensarea 
costurilor suplimentare și a pierderilor de venit 
rezultate din aplicarea practicilor specifice 
agriculturii ecologice. 
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Sub-măsura 10.1 – agro-mediu și climă Valoarea 
plății 

Pachetul 1 – pajiști cu înaltă valoare naturală (HNV) 142 €/ha/an 

Pachetul 2 – practici agricole tradiționale (aplicat numai 
în combinație cu Pachetul 1) - 

varianta 2.1 – lucrări manuale pe pajiști permanente 
utilizate ca fâneţe 100 €/ha/an 

varianta 2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe pajiști 
permanente utilizate ca fâneţe 21 €/ha/an 

Pachetul 3 – pajiști importante pentru păsări - 

sub-pachetul 3.1 – Crex crex - 

varianta 3.1.1 – lucrări manuale 310 €/ha/an 

varianta 3.1.2 – lucrări cu utilaje ușoare 231 €/ha/an 

sub-pachetul 3.2 – Lanius minor și Falco vespertinus - 

varianta 3.2.1 – lucrări manuale 159 €/ha/an 

varianta 3.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare 80 €/ha/an 

Pachetul 4 – culturi verzi 128 €/ha/an 

Pachetul 5 – adaptarea la efectele schimbărilor climatice 125 €/ha/an 

Pachetul 6 – pajiști importante pentru fluturi (Maculinea 
sp.) - 

varianta 6.1 – lucrări manuale 410 €/ha/an 

varianta 6.2 – lucrări cu utilaje ușoare 331 €/ha/an 

Pachetul 7 – terenuri arabile importante ca zone de 
hrănire pentru gâsca cu gât roșu (Branta ruficollis) 250 €/ha/an 

Pachetul 8 – creșterea animalelor de fermă din rase locale 
în pericol de abandon - 

Ovine 87 €/UVM/an 

Caprine 40 €/UVM/an 

Bovine: taurine și bubaline 200 €/UVM/an 

Ecvidee 200 €/UVM/an 

Porcine 176 €/UVM/an 

Pachetul 9- terenuri agricole importante ca zone de 
hrănire pentru acvila țipătoare mică (Aquila pomarina) - 

sub-pachetul 9.1 – terenuri arabile importante ca 
zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică 200 €/ha/an 

sub-pachetul 9.2 – pajiști permanente importante 
ca zone de hrănire pentru acvila tipătoare mică - 

varianta 9.2.1 – lucrări manuale pe pajiști 
importante pentru acvila tipătoare mică 269 €/ha/an 

varianta 9.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe 
pajiști importante pentru acvila tipătoare 
mică 

190 €/ha/an 

Pachetul 10 - refugii ecologice pe terenuri arabile pentru 
speciile de păsări comune asociate terenurilor agricole 92 €/ha/an 

Pachetul 11 - terenuri agricole importante pentru dropie 
(Otis tarda) - 

sub-pachetul 11.1 – terenuri arabile importante 
pentru dropie - 

varianta 11.1.1 – conversia terenurilor arabile 
în pajiști 255 €/ha/an 

varianta 11.1.2 – zonă de protecţie pentru 
dropie pe teren arabil 100 €/ha/an 

sub-pachetul 11.2 – pajiști importante pentru 
dropie - 

varianta 11.2.1 – lucrări manuale pe pajiști 
importante pentru dropie 269 €/ha/an 

varianta 11.2.2 – lucrări cu utilaje ușoare pe 
pajiști importante pentru dropie 190 €/ha/an 

varianta 11.2.3 – lucrări cu utilaje grele pe 
pajiști importante pentru dropie 169 €/ha/an 



Valorile plăților compensatorii sunt următoarele: 

MĂSURA 13 – PLĂȚI PENTRU ZONE CARE SE CON-
FRUNTĂ CU CONSTRÂNGERI NATURALE SAU CU 

ALTE CONSTRÂNGERI SPECIFICE (M.13) DIN 
PNDR 2014-2020 

 
Beneficiarii plăților compensatorii pentru M.13 
sunt fermierii activi care utilizează terenuri 
agricole. 
 
Plata compensatorie este plătită anual, ca sumă 
fixă pe unitatea de suprafață (ha), fiind acordată 
în urma asumării unor angajamente voluntare 
anuale pentru continuarea activităților agricole în 
zonele desemnate cu constrângeri naturale sau 
cu alte constrângeri specifice (M.13).  
 
Sprijinul aferent M.13 poate fi solicitat numai 
împreună cu SAPS. 
 
Valoarea plăţilor compensatorii pentru M.13 și 
aplicarea degresivității sprijinului financiar la 
nivel de angajament 
 Plățile compensatorii care se acordă 
beneficiarilor M.13 vizează compensarea 
costurilor suplimentare și a pierderilor de venit 
pe care fermierii le suportă datorită 
constrângerilor naturale și a celor specifice care 
se manifestă în zonele cu influență asupra 
producției agricole. 

Valorile plăților compensatorii sunt următoarele: 

În cazul fermelor cu suprafețe agricole mai 
mari de 50 ha (prag de la care începe aplicarea 
degresivității), valoarea plății scade pentru acele 
suprafețe agricole care depășesc această valoare, 
astfel: 
Sub-măsura 13.1 – plăți compensatorii în zona 
montană (ANC ZM): 
 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar - 

97 euro/ha/an, 
 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe 

hectar – 73 euro/ha/an, 
 100,01-300 ha - 50% din prima acordată pe 

hectar - 30 euro/ha/an, 
 peste 300 ha - 35% din prima acordată pe 

hectar - 25 euro/ha/an. 
 

Sub-măsura 13.2 – plăți com-
pensatorii pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri na-
turale semnificative (ANC 
SEMN) 
1-50 ha - 100% din prima 
acordată pe hectar - 62 
euro/ha/an, 
50,01-100 ha - 75% din prima 
acordată pe hectar - 46 
euro/ha/an, 
peste 100 ha - 50%/35% din 
prima acordată pe hectar - 25 
euro/ha/an3. 
Pentru UAT-rile care au fost 

eligibile în perioada 2015-2018 în cadrul sM.13.2, 
dar care au devenit neeligibile începând din anul 
2019 în urma actualizării procesului de fine 
tuning (a se vedea Capitolul Criterii de încadrare 
în zonele eligibile pentru M.13), în perioada 
2021-2022 nivelul plății compensatorii este de 
25 euro/ha/an. 
 
Sub-măsura 13.3 – plăți compensatorii pentru 
zone care se confruntă cu constrângeri specifice 
(ANC SPEC) 
 1-50 ha - 100% din prima acordată pe hectar - 

75 euro/ha/an, 
 50,01-100 ha - 75% din prima acordată pe 

hectar - 56 euro/ha/an, 
 peste 100 ha - 50%/35% din prima acordată pe 

hectar - 25 euro/ha/an3. 
La nivelul judetului Gorj, sunt 16 localitati 
eligibile pentru masura M 13, dintre care 12 
localitati pentru M.13.1 ( Baia de Fier, Crasna,  
Musetesti, Bumbesti-Jiu, Novaci, Tismana, Pades, 
Pestisani, Polovragi, Runcu, Schela, Stanesti) si 6 
pentru M.13.2( sunt: Bustuchin, Capreni, 
Hurezani, Licurici, Prigoria, Rosia de Amaradia). 

 
 

 

Continua eliberarea adeverințelor pentru 
beneficiarii Campaniei 2021 

 
APIA a încheiat convenții pentru finanțarea 
capitalului de lucru cu instituții bancare și 
nebancare și, începând din 15.03.2021, 
eliberează adeverințe pentru beneficiarii 
schemelor de plăți directe (schema de plată 
unică pe suprafață (SAPS), plata redistributivă, 
plată pentru practici agricole benefice pentru 
climă și mediu) și pentru beneficiarii măsurilor 
de mediu și climă (Măsura 10 – Agromediu și 
climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 
13 Plăți pentru zone care se confruntă cu 
constrângeri naturale), implementate de APIA în 
cadrul Campaniei 2021.  
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Măsura 11 – agricultură ecologică – pachete 
Valoarea plății 

Sub-măsura11.1 
conversie 

Sub-măsura 11.2 
certificat 

Pachetul 1 – culturi agricole pe terenuri arabile 
(inclusiv plante de nutreț) 293 €/ha/an 218 €/ha/an 

Pachetul 2 – legume 500 €/ha/an 431 €/ha/an 

Pachetul 3 – livezi 620 €/ha/an 442 €/ha/an 

Pachetul 4 – vii 530 €/ha/an 479 €/ha/an 

Pachetul 5 – plante medicinale și aromatice 365 €/ha/an 350 €/ha/an 

Pachetul 6 – pajiști permanente - - 
varianta 6.1 (aplicabilă la nivel național pe 
suprafețe fără angajament M.10) 143 €/ha/an 129 €/ha/an 
varianta 6.2 (aplicabilă în zonele eligibile și numai 
împreună cu un angajament M.10) 39 €/ha/an 73 €/ha/an 

Măsura 13 – zonele care se confruntă cu 
constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice – sub-măsuri 

Valoarea 
plății 

sub-măsura 13.1 – plăți compensatorii în zona montană 
(ANC ZM) 

97 
€/ha/an 

sub-măsura 13.2 – plăți compensatorii pentru zone 
care se confruntă cu constrângeri naturale 
semnificative (ANC SEMN) 

62 
€/ha/an 

sub-măsura 13.3 – plăți compensatorii pentru zone 
care se confruntă cu constrângeri specifice (ANC SPEC) 

75 
€/ha/an 



Valoarea creditului va fi de până la 90% din va-
loarea sumei calculate conform adeverinței elibe-
rate de APIA, iar dobânda aferentă acordării credi-
telor va fi de RON-ROBOR 6M + maxim 2%. 
Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA 
(FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului 
pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA 
(FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci 
fermierilor. 
Toate convențiile încheiate între APIA, instituțiile 
bancare și nebancare și FGCR/ FNGCIMM vor fi pos-
tate pe site-ul instituției, la adresa: 
www.apia.org.ro, în secțiunea Con-
venții, Acorduri, Protocoale.  

 
SubMăsura 15.1 „Plăți pentru 

angajamente de silvomediu” din 
cadrul PNDR 2014 – 2020 

 
Reamintim ca, în conformitate cu 
prevederile Ordinului MADR nr. 
54/2021, până la 17 mai 2021 inclusiv, la Centrele 
județene/locale APIA și al Centrului Municipiului 
București, se primesc Cererile de sprijin pentru 
accesarea schemei de ajutor de stat „Servicii de 
silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor”, sesiunea 4/2021, aferente Măsurii 15, 
Submăsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de 
silvomediu”, din cadrul  PNDR 2014 – 2020. 
Alocarea financiară pentru sesiunea 4/2021 este 
de 22.318.866 euro.  
 
Sprijinul financiar prin schema de ajutor de stat se 
acordă anual, ca sumă fixă pe unitatea de 
suprafață (hectar), proprietarilor (inclusiv Unităților 
Administrativ Teritoriale) de păduri din fondul 
forestier național, în baza unui angajament 
încheiat pentru o perioadă de 5 ani și vizează 
compensarea pierderilor de venit şi a costurilor 
suplimentare suportate de beneficiar ca urmare a 
implementării unuia sau a celor două pachete ale 
schemei de ajutor de stat: 
Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște, pentru 
care beneficiarul primește 38 euro/an/ha pentru 
întreaga suprafață inclusă în angajament;  
Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea 
lemnului din rărituri, pentru care beneficiarul 
primește 137 euro/an/ha pentru suprafața anuală 
pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2 
(Acest pachet poate fi accesat numai împreună cu 
Pachetul 1). 
Intensitatea sprijinului public nerambursabil 
acordat în baza schemei de ajutor de stat este de 
100%. 
Pentru suprafețe mai mari de 500 ha se aplică de-
gresivitatea sprijinului financiar, astfel că nivelul 
plăților va fi ajustat. 
Suprafaţa minimă pentru care se încheie un angaja-
ment pentru pachetul 1 este de 100 ha. Proprieta-
rii de terenuri forestiere care dețin suprafețe mai 
mici și/sau care nu îndeplinesc condițiile de acce-
sare se pot asocia pentru a aplica în cadrul schemei 
de ajutor de stat. 
 
Informații detaliate pentru accesarea sesiunii 
4/2021 aferentă Schemei de ajutor de stat „Servicii 
de silvomediu, servicii climatice și conservarea 
pădurilor” se regăsesc postate pe site-ul APIA: 
www.apia.org.ro, la adresa: 
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-
sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr. 

*** 
Totodată, reamintim că în intervalul 01 martie – 
17 mai 2021 inclusiv, se depun la Centrele 
județene/locale APIA și al Centrului Municipiului 
București, Cererile de plată aferente sesiunii 
1/2017, anul 5 de angajament, sesiunii 2/2019, 
anul 3 de angajament și sesiunii 3/2020, anul 2 de 
angajament pentru Schema de ajutor de stat 
„Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor”, aferentă Măsurii 15, 
SubMăsura 15.1, informații relevante regăsindu-se 
pe site-ul APIA. 

Până prezent, în Campania 2021 de 
primire cereri, la nivelul APIA CJ Gorj, a 
fost depusă o cerere de plată aferentă 
sesiunii 2/2019, an 3 de angajament, 
pentru o suprafaţă de 913,7 ha cu 202.8 ha 
suprafață de liniște, pentru o sumă solic-
itată de 3.2362,52 euro. 

 
04.05.2021, termen limita solicitare 

sprijin pentru motorina utilizată în agricultura 
aferenta trimestrului I- 2021 

APIA primește cereri de plată pentru rambursarea 
ajutorului de stat pentru cantităţile de motorină 
achiziţionate şi utilizate în agricultură, aferente 
perioadei 01.01. – 31.03.2021 (trim. I al anului 
2021), în conformitate cu HG nr.1174/2014 și 
OMADR 1727/2015 cu modificările și completările 
ulterioare. 

Având în vedere faptul că ultima zi de depunere al 
cererilor de plată este 30.04.2021,iar aceasta este 
zi nelucrătoare, termenul de depunere se 
prelungește până pe data de 04.05.2021 inclusiv, 
în conformitate cu prevederile art.12 din 
Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi ale Codului 
de Procedură Civilă. 

Cererile se transmit prin mijloace electronice  la 
Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi 
Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al 
Municipiului Bucureşti, de către administratorul/
reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia, 
însoţite de următoarele documente: 

Pentru sectorul vegetal: 
 situația centralizatoare a cantităților de 

motorină utilizate la lucrări mecanizate, aferente 
perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de 
stat prin rambursare, întocmită conform modelului 
prevăzut în anexa nr.9(OMADR nr.1727/2015 cu 
modificările și completările ulterioare); 
 copie a facturilor/bonurilor fiscale de 

cumpărare a motorinei emise de vânzător pe 
numele solicitanților; 

 documente care dovedesc cantitatea de 
ciuperci produsă, după caz; 

Documente justificative dacă au intervenit 
modificări față de cererea de acord pentru 
finanțare. 
Pentru sectorul zootehnic: 
1. situația centralizatoare a cantităților de 

motorină utilizate pentru sectorul zootehnic, 
aferentă perioadei pentru care solicită 
acordarea ajutorul de stat prin rambursare, 
întocmită conform modelului prevăzut în anexa 
nr. 9 (OMADR nr.1727/2015 cu modificările și 
completările ulterioare; 

2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de 
cumpărare a motorinei emise de vânzător pe 
numele solicitanților; 
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3. situația privind calculul efectivului 
rulat/efectivului mediu realizat, întocmită de 
beneficiar și vizată de medicul împuternicit de 
liberă practică, după caz, întocmită conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 10 ( OMADR 
nr.1727/2015 cu modificările și completările 
ulterioare);  

4.  copie de pe cererea depusă de către apicultori 
la consiliul local în vederea asigurării acestora 
de vetre de stupină temporare sau permanente; 

5. documente justificative dacă au intervenit 
modificări față de cererea de acord pentru 
finanțare. 

Pentru sectorul îmbunătățiri funciare: 
1. situația centralizatoare a cantităților de 

motorină utilizate pentru irigații, aferentă 
perioadei pentru care solicită acordarea 
ajutorul de stat prin rambursare, întocmită 
conform modelului prevăzut în anexa nr.9 ( 
OMADR nr.1727/2015 cu modificările și 
completările ulterioare); 

2. copie a facturilor/bonurilor fiscale de 
cumpărare a motorinei emise de vânzător pe 
numele solicitanților; 

3. situația centralizatoare a cantităților de apă 
pentru irigații, întocmită conform modelului 
prevăzut în anexa nr. 11 ( OMADR nr.1727/2015 
cu modificările și completările ulterioare); 

4. copie a facturilor de apă din care să reiasă 
volumul de apă consumat de către 
beneficiar/procesul-verbal de confirmare a 
volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit 
de către orice furnizor de apă de irigații; 

5. situația suprafețelor irigate, pe structuri de 
culturi, aferentă perioadei pentru care se 
solicită ajutorul de stat; 

6. documente justificative dacă au  intervenit 
modificări față de cererea de acord pentru 
finanțare. 

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate 
pentru conformitate cu originalul de către 
solicitantul sprijinului, însușite prin semnatură și vor 
purta sintagma “conform cu originalul”. 
Precizăm că în conformitate cu HG nr. 409/2021 
“Pentru anul 2021, diferenţa dintre nivelul de 
1.674,55 lei/1.000 litri al accizei prevăzut la nr. 
crt.12 din Anexa nr. 1 de la titlul VIII "Accize şi alte 
taxe speciale" din Codul fiscal aprobat prin Legea 
nr. 227/2015, cu modificările și completările 
ulterioare, actualizat conform art. 342 alin. (1) din 
acelaşi act normativ și rata accizei reduse prevăzută 
la alin. (21), care este în cuantum unitar de 1,572 
lei/litru se acordă ca ajutor de stat sub formă de 
rambursare”. 

Depunerea cererii de plata pentru solicitarea 
ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor 

aferenta trimestrului I,  2021 

In conformitate cu prevederilor HG nr. 1179/ 2014, cu 
modificările și completările ulterioare, in perioada 01–
28.04.2021 inclusiv, se depun cererile de plata tri-
mestriale de solicitare a ajutorului de stat în sectorul 
creșterii animalelor aferente trimestrului I al anului 
2021.  

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru serviciile 
de determinare a calității genetice a raselor de 
animale, completată de către prestatorii serviciilor se 
poate depune lunar/trimestrial, conform opțiunii 
menționate în cererea inițială, la centrele județene 
ale APIA, respectiv al municipiului București, în termen 
de 20 de zile lucrătoare următoare încheierii 
lunii/trimestrului pentru care se solicită ajutorul de 
stat, însoțită de documentele aferente perioadei 
pentru care s-au efectuat serviciile. 

 Depunere  cerere de sprijin pentru accesarea 
SubMăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe 
împădurite” din cadrul PNDR 2014 – 2020 
Reamintim !  
APIA primește Cereri de plată aferente anului 2021 
pentru schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima 
împădurire și crearea de suprafeţe împădurite” 
aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și 
crearea de suprafeţe împădurite”, din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

În conformitate cu prevederile Ordinului MADR nr. 
48/01.03.2021, Cererile de plată se primesc la 
Centrele Județene APIA și al Municipiului București, 
până la data de 17 mai 2021, de către beneficiarii 
care au depus Cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 
1/2016, 2/2017, 3/2018, 4/2019 sau/și 5/2020. 
Informații detaliate pentru accesarea Schemei de 
ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și 
crearea de suprafeţe împădurite” se regăsesc postate 
pe site-ul APIA www.apia.org.ro, la adresa: 
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-
i-iasc/masuri-delegate-din-pndr  

 

APIA a demarat autorizarea la plată a Ajutoarelor 
Naționale Tranzitorii (ANT) aferente Campaniei 

2020 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) 
aduce la cunoștința opiniei publice că astăzi, 19 aprilie 
2021, a demarat autorizarea la plată a Ajutoarelor 
Naționale Tranzitorii (ANT-uri), sector vegetal și 
zootehnic, aferente Campaniei 2020. 
 
În conformitate cu HG nr. 434/2021 pentru aprobarea 
plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii în 
sectorul zootehnic, specia bovine, respectiv specia 
ovine/caprine pentru anul de cerere 2020 și HG nr. 
435/2021 pentru aprobarea plafoanelor alocate 
ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal 
și zootehnic, speciile ovine și caprine pentru anul de 
cerere 2020, Agenția a stabilit cuantumurile 
prezentate în tabelele de mai jos: 

VEGETAL 

ZOOTEHNIC 

Plățile se fac în lei, la cursul valutar de 4,8725 lei 
pentru un euro, valoare stabilită de Banca Centrală 
Europeană la data de 30 septembrie 2020, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 323 
din 01 octombrie 2020.  
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Stadiul autorizării la plătă în Campania 2020 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
(APIA)  - Centrul judetean Gorj a continuat  
autorizarea plății regulare pentru Campania 2020, 
până la data de 13.04.2021 suma totală autorizată la 
plată fiind de  20.315.660 euro, din care:  

    - 12.055.866 euro din Fondul European de Ga-
rantare Agricolă (FEGA); 

    - 8.259.794 euro din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) + cofinanțare de 
la Bugetul Național (BN1). 

 
Plățile finanțate din FEGA se efectuează la cursul 

de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, iar plățile 
finanțate din FEADR la cursul de schimb de 4,7830 
lei pentru un euro. 

Totodată, vă informăm că până la data de 13 
aprilie 2021, suma totală autorizată la plată pentru 
sprijinul cuplat în sectorul zootehnic la nivelul 
judetului Gorj,  se ridică la 1.377.069 euro, din 
care: 

 351.884,31  euro  - Sprijin cuplat în sectorul 
zootehnic - Vaci de lapte; 

 172,184.81 euro - Sprijin cuplat în sectorul 
zootehnic - Taurine de carne; 

 853.000 euro  - Sprijin cuplat în sectorul 
zootehnic - Ovine/Caprine. 

 

INFORMARE 

privind planificarea sesiunilor de instruire 
organizate în anul 2021 la nivelul Direcțiilor 

Agricole județene și al Agenției Naționale a Zonei 
Montane pentru dobândirea de către beneficiarii 

M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020 a competențelor 
necesare implementării angajamentelor 

 

 Beneficiarii Măsurii 10 – Agro-mediu și climă (M.10) 
și Măsurii 11 – Agricultura ecologică (M.11) trebuie să 
demonstreze că dețin cunoștințele și informațiile 
relevante (au urmat o formă de instruire) sau că 
beneficiază de expertiza tehnică necesară 
(consiliere sau consultanță) pentru implementarea 
angajamentelor, în conformitate cu Programul 
Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020.  

Acestea trebuie să acopere cel puțin aspectele 
legate de identificarea parcelelor agricole, 
completarea și depunerea angajamentelor și 
cererilor unice de plată, măsurile de management 
aplicabile la nivelul fermei necesare pentru 
conformarea la cerințele de bază și la cerințele 
specifice ale angajamentelor.  

I. Planificarea sesiunilor de instruire în anul 2021  

În anul 2021 Direcțiile pentru agricultură județene și 
Agenția Națională a Zonei Montane au planificat 
instruiri adresate beneficiarilor M.10 și M.11, cu 
respectarea măsurilor aprobate prin hotărârile 
Guvernului pentru prevenirea și combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19, astfel:  

1. Direcțiile pentru agricultură județene (DAJ) 

 DAJ organizează cursuri la solicitarea beneficiarilor 
M.10 și M.11, atât cu prezența fizică a 
participanților cât și online. Planificarea organizării 
cursurilor în anul 2021 – link http://www.apia.org.ro/
files/news_files/Informare-beneficiari-M10-M11-
organizare-cursuri-competente-2021.pdf 

La nivelul judetului Gorj, cursurile se vor organiza in 
august 2021. Date de contact: DADR GORJ, Str. 
Victoriei nr. 2-4, Târgu Jiu dadr.gj@madr.ro 
0253/211018, in August 2021, pt. M.10 (nr. estimativ 
participant – 19) , pt  M.11 (nr. estimativ participant 
–15) 

2. Agenția Națională a Zonei Montane (ANZM) 

 Începând cu data de 15.01.2021, Agenția Națională 
a Zonei Montane organizează cursuri de formare 
profesională în sistem online, gratuit, pentru 
fermierii din zona montană, conform Ordinului 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al 
ministrului dezvoltării regionale și administrației 
publice nr. 97/1.332/2019 privind aprobarea 
criteriilor de încadrare și a listei localităților din 
zona montană. Cursurile sunt adresate beneficiarilor 
M.10 și M.11 din PNDR 2014-2020.  

Cursurile au o durată de 24 de ore, se derulează 
pe parcursul a 4 zile și se acordă un atestat de 
participare. 

 Informații privind înscrierea la curs și documentele 
necesare înscrierii se regăsesc pe site-ul agenției: 
http://azm.gov.ro/.  
 
La nivelul judetului Gorj, ANZM ODM Tismana  
județul Gorj - Locații: - Primăria Polovragi - Primăria 
Peștișani, marian.diaconescu@azm.gov.ro,  
Pantelimon Marian DIACONESCU, 0720411409, 
Permanent, în funcție de solicitări și organizarea 
grupei/ grupelor. 

 

II. Precizări privind momentul depunerii 
documentului justificativ 

 Momentul la care trebuie depus documentul 
care demonstrează că fermierul deține cunoștințele 
și informațiile relevante (a urmat o formă de 
instruire) sau că beneficiază de expertiza tehnică 
necesară (consiliere sau consultanță) pentru 
implementarea angajamentelor este stabilit prin 
prevederile fișelor tehnice ale măsurilor M.10 și 
M.11 din PNDR 2014-2020, după cum urmează:  

✓ înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți de către 
fermierii cu angajamente M.10 pe suprafețe mai 
mari de 300 ha sau, în cazul pachetului 8 (P8), 
pentru un număr de animale mai mare decât 
echivalentul a 100 UVM,  

✓ înainte de efectuarea celei de-a III-a plăți de 
către fermierii cu angajamente M.10 pe suprafețe 
de până la 300 ha sau, în cazul P8, pentru un număr 
de animale de cel mult echivalentul a 100 UVM, 

 ✓ înainte de efectuarea primei plăți de către 
fermierii cu angajamente M.11 pe suprafețe mai 
mari de 300 ha, 

 ✓ înainte de efectuarea celei de-a II-a plăți de 
către fermierii cu angajamente M.11 pe suprafețe 
de până la 300 ha. 

 Pentru stabilirea anului de angajament în care 
trebuie dovedită deținerea cunoștințelor și 
informațiilor necesare în raport cu pragul de 
suprafață prevăzut de fișa M.10, suprafața angajată 
se calculează la nivel de pachet/ sub-pachet/ 
variantă. Sintagmele „prima plată”, „cea de-a II-a 
plată” și „cea de-a III-a plată” menționate în fișele 
tehnice ale M.10 și/sau M.11 se raportează la prima 
plată efectuată către beneficiar (plata în avans sau 
plata regulară). În cazul angajamentelor deschise în 
cadrul sM11.2 care urmează angajamentelor 
deschise în cadrul sM11.1 după finalizarea perioadei 
de conversie, termenul de depunere a documentului 
justificativ se calculează ținând cont de anul de 
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deschidere a angajamentului sM11.1, sintagma „cea 
de-a doua plată” raportându-se la primul an de 
angajament în cadrul sM11.1.  

Prin urmare, în anul 2021, dovada deținerii 
competențelor sau a obținerii cunoștințelor și 
informațiilor necesare implementării angajamentelor 
M.11 se prezintă la APIA până la 11 octombrie, inclusiv, 
astfel:  

✓ pentru angajamentele M.10 deschise în 2019, dacă 
suprafața angajată (determinată în primul an de 
angajament) pe cel puțin unul din pachetele M.10 este 
de maxim 300 ha (pentru un număr de animale de 
maxim echivalentul a 100 UVM pentru P8); 

 ✓ pentru angajamentele M.10 deschise în anul 2020, 
dacă în campania curentă, suprafața angajată pe cel 
puțin unul din pachetele M.10 depășește 300 ha 
(pentru un număr de animale mai mare decât 
echivalentul a 100 UVM pentru P8);  

✓ pentru angajamentele M.11 deschise în 2020, dacă 
suprafața angajată (determinată în primul an de 
angajament) pe cel puțin unul din pachetele 
submăsurilor (sM) 11.1/11.2 este de maxim 300 ha; ✓ 
pentru angajamentele M.11 deschise în anul 2021: 

 - în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe cel 
puțin unul din pachete depășește 300 ha; 

 - în baza sM11.2 care nu urmează unui angajament 
asumat în baza sM11.1, dacă suprafața angajată pe 
cel puțin unul din pachete depășește 300 ha; 

- în baza sM11.2 care urmează unui angajament 
asumat în baza sM11.1 deschis în anul 2020 în 
ultimul an de conversie, dacă suprafața angajată 
este de maxim 300 ha;  

✓ pentru angajamentele M.10 și M.11 ale fermierilor 
care nu au putut beneficia de 
cursuri/instruire/pregătire din cauza pandemiei COVID-
19 și pentru care depunerea documentului justificativ 
privind deținerea competențelor necesare 
implementării angajamentelor a fost amânată în anul 
2020 până la data de depunere aplicabilă pentru anul 
următor (2021) în condițiile Ordinului MADR nr. 
259/2020 privind unele măsuri aplicate în anul 2020 în 
contextul efectelor pandemiei COVID-19 asupra 
angajamentelor aferente măsurilor de mediu și climă și 
măsurii de bunăstare a animalelor din cadrul 
Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.  

De asemenea, dacă documentele nu au fost depuse 
în termenul reglementat, pentru a se evita aplicarea 
sancțiunilor pentru neconformitate repetată / 
intenționată, acestea se depun până la 11 octombrie 
2021 și în următoarele situații: 

 ✓ pentru angajamentele M.10 deschise în 2017 și 2018, 
indiferent de mărimea suprafeței, respectiv indiferent 
de numărul de animale pentru P8, 

 ✓ pentru angajamentele M.10 deschise în 2019, dacă 
suprafața angajată pe cel puțin unul din pachetele 
M.10 este mai mare de 300 ha, respectiv pentru un 
număr de animale mai mare decât echivalentul a 100 
UVM pentru P8.; 

 ✓ pentru angajamentele M.11 deschise în 2018, dacă 
suprafața angajată pe cel puțin unul din pachetele 
sM11.1/11.2 este de maxim 300 ha,  

✓ pentru angajamentele M.11 deschise în 2019, 
indiferent de mărimea suprafeței angajate, 

 ✓ pentru angajamentele M.11 deschise în 2020, dacă 
suprafața angajată pe cel puțin unul din pachetele 
sM11.1/11.2 este mai mare de 300 ha,  

✓ pentru angajamentele sM11.1 a căror perioadă de 
conversie s-a încheiat anterior anului 2021 și pentru 

care fermierul nu a deschis un angajament sM11.2, 
dacă: 

 - angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2019 
pentru suprafețe mai mari de 300 ha, 

 - angajamentele sM11.1 au fost deschise în 2018 
pentru suprafețe mai mici de 300 ha. 

 - angajamentele deschise în baza sM11.2 care 
urmează unui angajament în baza sM11.1 a cărui 
perioadă de conversie s-a finalizat, conform tabelului 
următor: 

 

Așa cum prevăd ghidurile informative pentru 
beneficiarii M.10 și M.11, aprobate prin OMADR nr. 
49/2021, beneficiarii care au avut anterior 
angajamentului curent un angajament pentru aceeași 
măsură și același pachet și care au demonstrat anterior 
conformarea la aceste cerințe, iar pe perioada de 
implementare a vechiului angajament nu au avut 
aplicate sancțiuni pentru cerințele specifice și pentru 
cerințele de bază (verificările se efectuează cu 
maximum 5 ani în urmă), nu trebuie să demonstreze 
deținerea de cunoștințe necesare și informații 
relevante sau asigurarea expertizei necesare pentru 
noul angajament. Totuși, dacă pe lângă măsura și 
pachetul (pachetele) pentru care beneficiarul a avut 
angajament anterior fără sancțiuni, angajamentul din 
anul curent vizează și altă măsură/alt(e) pachet(e), 
atunci este necesară demonstrarea deținerii 
competențelor.  

Având în vedere cele precizate mai sus, sunt 
invitați să se adreseze Direcțiilor pentru agricultură 
județene și Agenției Naționale a Zonei Montane, la 
datele de contact prezentate în tabelele anterioare în 
vederea participării la sesiunile de instruire 
organizate, beneficiarii M.10 și M.11 care, în 
conformitate cu fișele tehnice ale măsurilor din PNDR 
2014-2020 și cu ghidurile beneficiarilor aprobate prin 
OMADR nr. 49/2021, au obligația depunerii 
documentului justificativ privind dobândirea 
competențelor necesare implementării angajamentelor 
în anul 2021. 

Documentul integral – link - 
http://www.apia.org.ro/files/news_files/Informare-
beneficiari-M10-M11-organizare-cursuri-competente-
2021.pdf 

Noutăți legislative: 

 Hg nr.409/2021 pentru completarea Hotărârii 
Guvernului nr. 1.174/2014 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei 
la motorina utilizată în agricultură  

 HG nr.434/2021 pentru aprobarea plafoanelor 
alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectorul 
zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 
2020 

 HG nr. 435/2021 pentru aprobarea plafoanelor 
alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în 
sectoarele vegetal și zootehnic, speciile ovine și 
caprine, pentru anul de cerere 2020. 

 Cuantumurile  ANT in sectoarele zootehnic( bovine, 

ovine, caprine) si vegetal sunt sunt prezentate in 

pagina 7. 
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Realizat de:  
Director executiv:      Traian CRĂC 
 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 

Noutati legislative (continuare) : 

 H.G.  492/2021 privind 
plafoanele acordate  pentru 
sprijinul cuplat  din sectorul 
vegetal, pentru anul de 
cerere  2020  

Cuantumul pe unitatea de măsură 
pentru fiecare măsură de sprijin 
cuplat în sectorul vegetal, se cal-
culează de către Agenția de Plăți 
și Intervenție pentru Agricultură 
prin raportarea plafoanelor finan-
ciare aprobate prin HG 492/2021la 
suprafețele eligibile pentru anul 
2020. 
 

Proiecte de acte normative 

  in consultare publica pe 

 www.madr.ro 

 

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

normative.html 

 

 HOTĂRÂRE pentru completarea 

Hotărârii Guvernului nr. 868/2018 

privind stabilirea modului de 

acordare a sprijinului financiar din 

partea Uniunii Europene pentru 

producătorii din sectorul vitivinicol 

în perioada 2019-2023  

 ORDIN privind modificarea Anexelor 

nr.1 și 2 ale Ordinului ministrului 

agriculturii și dezvoltării rurale 

nr.194/2019 privind aprobarea 

sistemelor de sancțiuni aplicabile 

cererilor de plată depuse începând 

cu anul 2019 pentru măsurile 10 

"Agromediu și climă", 11 "Agricultura 

ecologică" și 13 "Plăți pentru zone 

care se confruntă cu constrângeri 

naturale sau cu alte constrângeri 

specifice" prevăzute în Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-

2020.  

 HOTĂRÂRE privind modificarea 

anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului 

nr. 108/2019 pentru aprobarea 

schemei "Ajutor de minimis pentru 

aplicarea programului de susținere a 

producției de usturoi", precum și 

pentru stabilirea unor măsuri de 

verificare și control al acesteia  

 HOTĂRÂRE pentru stabilirea datei 

până la care se aplică prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 1179/2014 

privind instituirea unei scheme de 

ajutor de stat în sectorul creșterii 

animalelor, precum și pentru 

completarea art.19 din Hotărârea 

Guvernului nr. 1179/2014 privind 

instituirea unei scheme de ajutor de 

stat în sectorul creșterii animalelor  

 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind 

instituirea unei scheme de ajutor de 

stat pentru susținerea activității 

crescătorilor din sectorul bovin, în 

contextul crizei economice generate 

de pandemia COVID 19.  

 HOTĂRÂRE pentru aprobarea 

programului de susținere a 

producției de plante aromatice 

pentru anul 2021  

 ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind 

executarea serviciilor de 

aerofotogrammetrie și de realizare a 

ortofotoplanurilor pe teritoriul 

României și executarea serviciilor de 

digitizare și actualizare a Sistemului 

de identificare a parcelelor agricole 

pentru Ministerul Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale în perioada 2021-

2030  

 HOTĂRÂRE pentru aprobarea 

plafoanelor financiare alocate 

măsurilor de sprijin cuplat în 

sectorul vegetal  pentru anul de 

cerere 2020.   

 

Consultare publică realizată de Comisia 

Europeană despre politica de promovare 

a Uniunii Europene pentru produsele 

agricole și alimentare 

În data de 31.03.2021 Comisia Europeană 

a lansat consultarea publică privind 

revizuirea politicii UE de promovare  a 

produselor agricole și alimentare care 

urmărește să adune puncte de vedere 

menite să asigure că viitoare politică de 

promovare agroalimentară a UE va 

sprijini tranziția către sisteme 

alimentare mai durabile și îi va conduce 

pe consumatori la diete echilibrate, 

consolidând totodată competitivitatea 

fermierilor din UE și a întreprinderilor 

agroalimentare. În plus, consultarea va 

oferi o oportunitate de a obține un 

feedback cu privire la diferite opțiuni 

privind implementarea politicii de 

promovare, făcând-o mai simplă și mai 

eficientă pentru beneficiari, organisme 

de implementare și autorități naționale. 

  

 Consultarea este deschisă în perioada 

31 martie - 23 iunie 2021 la 

adresa: https://ec.europa.eu/info/

law/better-regulation/have-your-say/

initiatives/12782-EU-farm-and-food-

products-review-of-policy-on-

promotion-inside-and-outside-the-EU. 
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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.Loc. 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 :                              Traian CRĂC 

Director executiv adj. 1:                    Mihai VERSIN 

Director executiv adj. 2:          Constantin NEGREA 

Sef Serv. Masuri Specifice:           Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati              Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Control pe Teren:        Corina DOROBANTU 

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 -                 Lavinia CHIRIAC 

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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