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Final de Campanie de depunere 

 cereri unice de plată 2021 

La data de 11 iunie 2021, s-a încheiat 
Campania de primire a cererilor unice de 
plată aferente anului 2021, inclusiv cu 
penalități. 

Astfel, în perioada 01 martie – 11 iunie 
2021, la nivel național a fost depus un 
număr de 815.291 cereri pentru o supra-
față solicitată la plată de 9.941.867,01 
ha. 

Din analiza comparativă a datelor ex-
istente la nivelul APIA reiese că, prin 
raportare la Campania 2020 când a fost 
depus un număr de 826.964 cereri de 
plată, pentru o suprafață de 9.814.937,39 
ha, în Campania 2021 numărul de cereri 
depuse a scăzut cu 11.673, în vreme 
ce suprafața solicitată a crescut con-
sistent, respectiv cu 126.929,62 ha. 

La nivelul Centrului judetean Gorj, au 
fost depuse 17.238 cereri unice de plată, 
iar suprafața realizată a fost 
de 70.934,14  ha,  ceea  ce  re-
prezintă 101,49 % din suprafața pro-
gramată în anul 2021 de 69.873,93 ha. În 
Campania 2021, suprafața agricolă 
declarata a crescut cu 1.060,21 ha. 

Astfel, cifrele înregistrate indică trendul 
ascendent înregistrat în ultimii ani în ceea 
ce privește asocierea fermierilor și comas-
area  terenurilor pentru a dezvolta o agri-
cultură mai performantă și, implicit, mai 
profitabilă. 

APIA își reconfirmă totodată profesional-
ismul, coeziunea echipei și dedicarea, iar 
fermierii români ne dau încrederea că ag-
ricultura românească se află pe mâini re-
sponsabile, care o vor conduce către un 
viitor modern, eficient și productiv. 

Felicitări, echipa APIA!  

Felicitări, dragi fermieri! 

20 iulie 2021, termen limită de înscriere 
în Programul pentru susținerea 
producției de legume în spații 

protejate /2021 

Schema de ajutor de minimis se aplică pe 
întreg teritoriul României în anul 2021, 
pentru următoarele legume:  

Ardei gras și/sau ardei lung; 

Castraveți; 
Tomate; 
Vinete. 

Beneficiari: 

a) producătorii agricoli persoane fizice 
care dețin atestat de producător emis în 
temeiul Legii nr.145/2014 pentru stabilirea 
unor măsuri de reglementare a pieței 
produselor din sectorul agricol, cu 
modificările și completările ulterioare, 
valabil  pana la 31 decembrie 2021; 
b) persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale și întreprinderi 
familiale, constituite potrivit prevederilor 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
44/2008 privind desfășurarea activităților 
economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
182/2016; 
c) producătorii agricoli persoane juridice. 
 
Cererile de înscriere în Program, însoțite 
de documentele obligatorii, se depun 
personal sau se transmit prin mijloace 
electronice, fax, poștă sau e-mail la 
centrul județean / local / al municipiului 
București unde solicitantul a depus cererea 
unică de plată pentru anul 2021 sau unde 
are domiciliul / sediul social sau în cadrul 
unității administrativ teritoriale unde are 
suprafața cultivată cea mai mare, până la 
20 iulie 2021, inclusiv. 

 

Cuantumul ajutorului de minimis 

Valoarea ajutorului de minimis este de 
2.000 de euro și se acordă în lei, la 
cursul de schimb valutar de 4,8725 lei 
pentru un euro, beneficiarilor care 
îndeplinesc condițiile de eligibilitate, 

file:///C:/Users/Stela%20Tanase/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/silvia.stefan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656670/00166481.htm
file:///C:/Users/Stela%20Tanase/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/silvia.stefan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656670/00111453.htm
file:///C:/Users/Stela%20Tanase/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/silvia.stefan/sintact%204.0/cache/Legislatie/temp656670/00181181.htm


numai pentru o singură cultură în anul de 
cerere și numai pentru o suprafață de 
1000 mp. 

 

Valoarea totală a ajutoarelor de minimis 
care se acordă unei întreprinderi / 
întreprinderi unice nu poate depăși suma 
de 20.000 euro pe durata a trei exerciții 
financiare. 

Calcul sumă maximă de 2000 E ce poate fi 
încasată:  

Beneficiarul poate primi valoarea maxima 
de 2.000 euro, după ce s-a scăzut din 20.000 
euro suma tuturor ajutoarelor de minimis 
primite (conform datelor transmise de către 
DAJ)  pe durata a trei exerciții financiare, 
respectiv ajutoarele acordate în cele două 
exerciții financiare precedente și în 
exercițiul financiar în cauză, pentru:  

- susținere a crescătorilor de ovine pentru 
comercializarea lânii; 
- susținere a crescătorilor de porci din rasele 
Bazna și/sau Mangalița;  
- susținere a produsului tomate în spații 
protejate“ pentru anul 2019; 
- susținerea producției de usturoi; 
-compensarea efectelor fenomenelor 
hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie-mai 2019 , 
respectiv  martie-mai 2020, asupra 
sectorului apicol; 
- susținere a produsului tomate în spații 
protejate" pentru anul 2020; 
- susținere a crescătorilor de porci de 
reproducție din rasele Bazna și/sau 
Mangalița", pentru perioada 2020-2022;  
- orice alte sume acordate prin scheme 
de ajutor de minimis primite până la 
data acordării ajutorului de minimis 
prevăzut de HG nr. 651/2021. 
 

Documente atașate cererii de înscriere 
în program: 

a) copie a B.I./C.I. solicitant sau al/a 
reprezentantului legal daca cererea este 
depusă prin reprezentant 
legal/imputernicit; 
b) copie a atestatului de producător valabil 
până la 31 decembrie 2021; 
c) împuternicire/procură notarială și o copie 
a B.I./C.I a unui reprezentant, după caz; 
d) copie a certificatului de înregistrare la 
Oficiul Național al Registrului 
Comerțului/Registrul național al asociațiilor 
și fundațiilor sau a actului în baza căruia își 
desfășoară activitatea; 
e) dovadă cont activ bancă/trezorerie; 
f) adeverința în original, din Registrul 

agricol conform înscrisurilor aferente anului 
2021,  care atestă suprafața de teren cu 
spații protejate utilizată de solicitant în 
baza oricărui act juridic care conferă 
dreptul de folosință asupra terenului în 
cauză. 
 
Criterii de eligibilitate pentru obținerea 
ajutorului de minimis: 

a) sa fie înregistrați în registrul unic de 
identificare, denumit în continuare RUI  și să 
dețină cod unic de înregistrare atribuit de 
către APIA;  
b) să solicite ajutorul de minimis prevăzut 
de HG nr. 651/2021; 
c) să utilizeze o suprafață cumulată de 
minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu 
una dintre culturile: ardei gras și/sau ardei 
lung, castraveți, tomate, vinete; 
d) să obțină producțiile minime 
corespunzătoare culturii înființate; 
e) să fie înregistrați în evidențele Registrului 
agricol deschis la primăriile în a căror rază 
administrativ-teritorială se află suprafețele 
cultivate cu legume în spațiile protejate, în 
anul 2021; 
f) să dețină Registrul de evidență a 
tratamentelor cu produse de protecție a 
plantelor, completat începând cu data 
înființării culturii și avizat de oficiul 
fitosanitar județean; 
g) să facă dovada valorificarii producției 
minime realizate, prin documente 
justificative în funcție de forma de 
organizare. 
 

Producțiile minime: 

1) în sere: 
2900 kg/1000 mp pentru ardei gras 
și/sau lung; 
5000 kg/1000 mp pentru 
castraveți; 
8500 kg/1000 mp pentru tomate; 
3000 kg/1000 mp pentru vinete; 

2) în solarii: 
1600 kg/1000 mp pentru ardei gras și /sau 
lung; 
3000 kg/1000 mp pentru castraveți; 
3200 kg/1000 mp pentru tomate; 
2000 kg/1000 mp pentru vinete; 
 

Cu 10 zile înainte de recoltare, beneficiarii 
au obligația notificării, în scris, a centrelor 
județene / locale unde au depus cererea de 
înscriere în Program,în vederea efectuării 
controlului la fața locului. Verificările la 
fața locului se efectuează de către echipe 
mixte formate din reprezentanți ai APIA și 
DAJ în termen de 7 zile de la notificare – 
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APIA confirmă suprafața și cultura pentru 
care se solicită ajutor de minimis, iar 
reprezentanții DAJ efectuează evaluarea 
producției. 

Pentru obținerea sprijinului, după 
efectuarea verificărilor în teren, urmare a 
notificării, fermierii au obligația să depună 
la centrele județene / locale APIA și 
respectiv al municipiului București unde au 
depus cererea de înscriere, documentele 
justificative prevăzute la art. 9 alin. (3) din 
HG nr. 651/2021, precum și copia 
Registrului de evidență a tratamentelor cu 
produse de protecție a plantelor, completat 
la zi și avizat de oficiul fitosanitar 
județean, până la data de 3 decembrie 
2021, 
 
Valorificarea producției se realizează în 
perioada 02 noiembrie-02 decembrie 
2021. 

Dovada valorificării producției de legume 
în spații protejate o constituie bonul 
fiscal/ factura / fila din carnetul de 
comercializare. 

 
Mai multe informații referitoare la 
aplicarea măsurii  prinvind susținerea 
producției de legume în spații protejate 
pentru anul 2021, Ghidul solicitantului, 
modelul cererii - tip și legislația, se 
r e g ă s e s c  p e  s i t e -u l  A P I A : 
www.apia.org.ro, accesând următorul link:  
http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-
specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-
bugetul-national/legume-in-spatii-
protejate-20211624359084 

 
 

30.06.2021, termen limită pentru 
depunerea cererilor de inscriere în 

Programul pentru susținerea producției 
de plante aromatice anul 2021 

 
APIA primește cereri de înscriere în 
Programul pentru susținerea producției 
de plante aromatice anul 2021.  
Valoarea/suprafață a ajutorului de 
minimis este de : 
a) 2600 euro/ha, dar nu mai puțin de 
minimum 0,5 ha pentru busuioc; 
b) 3400 euro/ha, dar nu mai puțin de 
minimum 0,5 ha pentru cimbru; 
c) 100 euro/ha pentru coriandru; 

d) 200 euro/ha pentru fenicul; 
e) 150 euro/ha pentru muștar. 
Producțiile minime: 
a) 4000 kg plantă proaspătă/0,5 ha sau 650 
kg plantă uscată/0,5ha pentru busuioc; 
b) 4000 kg plantă proaspătă /0,5ha sau 
1000 kg plantă uscată/0,5ha pentru 
cimbru; 
c) 800 kg  samanta/ha pentru coriandru; 
d) 650 kg samanta/ha pentru fenicul; 
e) 950 kg samanta/ha pentru muștar. 
 
Cererile de înscriere în Program, însoțite 
de documentele obligatorii, se depun 
personal sau se transmit prin mijloace 
electronice, fax, poștă sau e-mail la centrul 
județean / local / al municipiului București 
unde solicitantul a depus cererea unică de 
plată pentru anul 2021 sau unde are 
domiciliul / sediul social sau în cadrul 
unității administrativ teritoriale unde are 
suprafața cultivată cea mai mare, până la  
data de 30 iunie 2021, inclusiv . 
 
Înainte de recoltare cu 10 zile  fermierul 
are obligatia notificarii centrului județean/
local unde a depus cererea , pentru a se 
efectua verificarea la fața locului.  
 
Documentele justificative care atestă 
obținerea producției, o reperzintă 
contractul de vânzare însoțit de factura sau 
carnetul de comercializare.  
Termenul limită de depunere a acestor 
documente este 15 octombrie 2021. 
   
Mai multe informații referitoare la 
aplicarea măsurii privind susținerea 
producției de plante aromatice pentru 
anul 2021, Ghidul solitantului, modelul 
cererii - tip și legislația, se regăsesc pe site
-ul APIA: www.apia.org.ro, accesând 
următorul link:  

http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-
specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-
bugetul-national/plante-aromatice-
20211624359274 

 
 
 
 
 
 
 
 

31 iulie 2021— termen depunere cereri de 
plată pentru măsurile PNA 2021   

 
Până la data de 31 iulie 2021, se pot 
depune cereri de plata pentru accesarea 
Programului Național Apicol (PNA) . 
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Scopul PNA 2020-2022 este de 
îmbunătățire a producției și 
comercializării produselor apicole prin 
acordarea de sprijin financiar apicultorilor 
pentru decontarea analizelor fizico-
chimice care să ateste calitatea mierii și 
pentru achiziționarea de: medicamente 
pentru tratarea varoozei și nosemozei, 
cutii noi în vederea reformării cutiilor 
uzate în urma deplasării acestora în 
pastoral, colectoare de polen, colectoare 
de propolis, uscător de polen, încălzitor 
miere, topitor de ceară, maturator, 
echipament de protecție apicol, afumător, 
daltă apicolă, furculiță pentru descăpăcit, 
cuțit pentru descăpăcit, sită filtrare miere, 
remorci/pavilioane apicole, mijloace fără 
autopropulsie de încărcare-descărcare a 
stupilor în pastoral, mătci și/sau familii de 
albine, precum și prin acordarea de sprijin 
deținătorilor de stupine de multiplicare/
elită pentru achiziționarea de produse 
proteice solide, incubator de creștere a 
mătcilor, incubator de transport botci și 
kit de inseminare care conține cel puțin 
microscop, butelie CO2, aparat de 
inseminare și seringă de inseminare, 
precum și prin acordarea de sprijin 
financiar formelor asociative apicole legal 
constituite pentru consultanță în 
apicultură, promovarea apiculturii și a 
produselor apicole, organizarea de cursuri 
de perfecționare în apicultură, achiziția de 
echipament pentru procesarea cerii și 
echipament pentru ambalarea mierii. 
 

Beneficiarii Programului 

a) apicultori, persoane fizice și juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale și întreprinderi familiale 
constituite potrivit Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 44/2008 privind 
desfășurarea activităților economice de 
către persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
182/2016; 

b) asociații, federații, cooperative 
agricole, uniuni, constituite din apicultori 
conform legislației în vigoare, respectiv 
Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații, aprobată cu 
modificări și completări prin Legea nr. 
246/2005, cu modificările și completările 
ulterioare, Legea cooperației agricole nr. 
566/2004, cu modificările și completările 
ulterioare, numai pentru acțiunea de 
asistență tehnică pentru apicultori și 
organizațiile de apicultori prevăzută la 

cap. IX subcap. I.A, denumite în 
continuare forme asociative apicole legal 
constituite.  

 

Solicitanții  / Acțiunile Programului: 

1. Formele asociative apicole legal 
constituite, pentru acțiunea: 

A. Asistență tehnică pentru apicultori și 
organizațiile de apicultori. 

2. Apicultorii, persoane fizice și juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale și întreprinderi familiale, 
pentru acțiunile: 

B. Combaterea agresorilor și a bolilor 
specifice stupilor, în special a varoozei; 

C. Raționalizarea transhumanței; 

D. Măsuri de asistență pentru repopularea 
șeptelului apicol din Uniune. 

E. Îmbunătățirea calității produselor în 
vederea unei mai bune valorificări a 
produselor pe piață. 

 

 Documentul de informare privind PNA 
2021 poate fi accesat urmând link-ul: 

http://www.apia.org.ro/files/pages_files
/INFORMARE_PNA_2021.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectorul 
bovin /2021, în contextul Covid 19 

 

Până la data de 09 august 2021 inclusiv, 
APIA primește cereri de solicitare a 
ajutorului de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectorul 
bovin, în anul 2021, în contextul crizei 
economice generate de pandemia COVID-
19, în conformitate cu OUG 58/2021,  
publicată în Monitorul Oficial nr. 
632/28.06.2021. 
Beneficiari sunt crescătorii care dețin 
animale din speciile bovine (taurine și 
bubaline), respectiv, persoane fizice, 
persoane juridice, întreprinderi 
individuale, întreprinderi familiale, 
persoane fizice autorizate, care au în 
posesie permanentă animale înscrise în 
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RNE, în calitate de proprietar de animale și/
sau proprietar de exploatație. 

Cererile de solicitare a ajutorului de stat și 
documentele justificative pot fi depuse la 
Centrele APIA județene/locale /al 
Municipiului București sau transmise prin 
fax, poștă sau în format electronic ca 
document scanat, prin e-mail, cu condiția 
asumării prin semnătură de către 
reprezentantul legal al beneficiarului pe 
fiecare pagină a documentului transmis. 

Plafonul total alocat este de 
225.537.713,79. 
  
Valoarea ajutorului de stat se calculează 
pentru fiecare beneficiar în funcție de 
numărul de capete de bovine eligibile la 
care se poate adăuga și valoarea calculată 
în funcție de cantitățile de lapte, în tone, 
produse și valorificate, eligibile până la 
concurența plafonului de 225.000 euro la 
cursul de schimb valutar stabilit de Banca 
Națională a României, valabil la data intrării 
în vigoare a ordonanței de urgență. 
 
Ajutorul de stat se cumulează, fără a 
depăși echivalentul în lei a 225.000 euro 
pentru același beneficiar, și cu  alte forme 
de sprijin acordate în conformitate cu 
secțiunea 3.1 din Comunicarea CE 
respectiv: 
 OUG nr.149/2020 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul bovin în contextul crizei 
economice generate de pandemia de 
COVID-19, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.19/2021; 

 OUG nr. 150/2020 privind aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul suin în contextul crizei 
economice generate de pandemia de 
COVID-19, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.20/2021; 

 OUG nr.151/2020 privind aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul avicol în contextul crizei 
economice generate de pandemia de 
COVID-19, aprobată cu modificări prin 
Legea nr.21/2021; 

 OUG nr. 205/2020 privind aprobarea 
Schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității producătorilor din 
sectorul vitivinicol în contextul crizei 
economice generate de pandemia de 
COVID-19, aprobată prin Legea 
nr.122/2021, 

sau cu  
 Măsura 21 - Măsură specifică de acordare 

a unui sprijin temporar cu caracter 
excepțional în cadrul FEADR ca răspuns la 

epidemia COVID-19 din cadrul PNDR 2014-
2020. 

Plata ajutorului de stat se efectuează 
până la data de 31 decembrie 2021. 

Nu se acordă plăți ulterior datei de 31 
decembrie 2021 dacă se constată că acestea 
nu au putut fi efectuate din cauze 
imputabile beneficiarului, respectiv 
nedeclararea unui cont valid la Agenția de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură. 

 
Criterii de eligibilitate 
1. Dețin minimum 3 capete bovine cu vârsta 
de minimum 16 luni la data de 31 ianuarie 
2021, la care se pot adăuga și bovine cu 
vârsta de minimum 7 luni la data de 31 
ianuarie 2021, în exploatația cu cod 
ANSVSA, înregistrate în RNE; 
2. Să fi produs și valorificat lapte în luna 
ianuarie 2021; 
3. Beneficiarul ajutorului de stat poate să 
fie diferit față de deținătorul animalelor la 
data de 31 ianuarie 2021 pentru 
următoarele cazuri, cu condiția ca data 
schimbării formei de organizare/radierii/
decesului să fie cuprinsă între 31 ianuarie 
2021 și data depunerii cererii de solicitare a 
ajutorului de stat în sectorul bovin: 
- Beneficiarul este persoană fizică 
autorizată – PFA, întreprindere individuală -  
II, întreprindere familială -  IF, iar animalele 
figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 
pe CNP reprezentant PFA / II / IF; 
- Beneficiarul persoană fizică (CNP 
reprezentant PFA / II / IF), iar animalele 
figurează în RNE la data de 31 ianuarie 2021 
pe CUI PFA / II / IF; 
- Beneficiarul este moștenitor, iar animalele 
figurează la data de 31 ianuarie 2021 pe 
CNP al persoanei decedate. 
4. Să fie înregistrați în registrul unic de 
identificare, denumit în continuare RUI și să 
dețină cod unic de înregistrare atribuit de 
către APIA; 
5. Să nu se afle în reorganizare, lichidare 
sau faliment, la data de 31 decembrie 2019, 
conform evidențelor Oficiului Național al 
Registrului Comerțului sau în cazul 
persoanei fizice nu a fost emisă o decizie 
definitivă a instanțelor judecătorești de 
constatare a falimentului până la data de 31 
decembrie 2019. 
6. Beneficiarii care solicită ajutor de stat 
pentru efectivul de bovine, pot solicita și 
ajutorul de stat pentru cantitatea de lapte 
produsă si valorificată; 
7. Ajutorul de stat pentru cantitatea de 
lapte livrată și valorificată se acordă dacă 
beneficiarii solicită și ajutor de stat pentru 
efectivul de bovine. 
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Documente 

a) documente generale: 
- copie de pe BI/CI a beneficiarului; 
- certificatul de înregistrare la Oficiului 

Național al Registrului Comerțului al 
beneficiarului; 

- împuternicire și o copie a BI/CI al/a 
reprezentantului legal, dacă este cazul; 

- coordonatele bancare/trezorerie; 
b) documente justificative specifice: 
-pentru efectivul de bovine: 

 documentul emis de utilizatorii Sistemului 
național de identificare și înregistrare a 
animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul 
de bovine cu vârsta de minimum 16 luni și / 
sau  efectivul de bovine cu vârsta de 
minimum 7 luni la data de 31 ianuarie 
2021, deținut de beneficiar în exploatația / 
exploatațiile cu cod atribuit de Autoritatea 
Națională Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranța Alimentelor, înscrisă /înscrise în 
cerere; 

 Documentul se va emite la solicitarea 
beneficiarului și va fi transmis în format 
electronic de către utilizatorii SNIIA către 
centrele locale / județene / al 
municipiului București APIA. 

-pentru cantitatea de lapte produsă și 
valorificată: 

 copie de pe contractul încheiat pe o 
perioadă de minimum 6 luni cu un prim-
cumpărător, valabil la data de 31 ianuarie 
2021, însoțit de copii de pe factură / 
facturi sau de pe fila / filele din carnetul 
de comercializare al produselor din 
sectorul agricol pentru producătorul care 
a produs și valorificat lapte în luna 
ianuarie 2021; 

 copie de pe atestatul de producător, emis 
înainte de 1 ianuarie 2021 și valabil cel 
puțin până la data de 30 iunie 2021, 
însoțit de copie de pe fila / filele din 
carnetul de comercializare al produselor 
din sectorul agricol pentru producătorul 
persoană fizică, din care rezultă 
cantitatea de lapte produs și valorificat în 
luna ianuarie 2021; 

 copie de pe avizul de însoțire a mărfii și 
de pe dispoziția de încasare a valorii/ 
documente fiscale aferente laptelui 
comercializat pentru producătorul care a 
efectuat valorificarea laptelui în luna 
ianuarie 2021 prin automatele de lapte, 
indiferent de forma de organizare 
juridică; 

 copie de pe factură/bonuri fiscale de 
valorificare a laptelui în luna ianuarie 
2021 pentru PFA, II, IF și SC; 

 copie de pe avizele de însoțire a mărfii 
care atestă livrarea și copie de pe notele 

de intrare-recepție în unitatea de 
procesare, din care să rezulte livrarea și 
recepția laptelui la unitatea proprie de 
procesare, în luna ianuarie, precum și 
copie de pe certificatul constatator emis 
de ONRC din care să reiasă obiectul de 
activitate, respectiv procesare lapte. 

Legislație: 

OUG nr. 58/2021 privind instituirea unei 
scheme de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul bovin, în anul 2021, în contextul 
crizei economice generate de pandemia 
COVID-19. 

 
30 august 2021, 
termen limită 
pentru vizarea 
carnetelor de 
rentier agricol 

 
 
Reamintim celor interesati că, până la 30 
august 2021, se pot depune spre vizare 
carnetele de rentier agricol.  
   
Viza anuală a carnetelor de rentier pentru 
anul 2020 poate fi obținută și pe baza 
informațiilor transmise de către rentieri si 
prin mijloace electronice, poștă / curier,  ca 
urmare a restricțiilor impuse/condițiilor 
specifice din acest an, cauzate de pandemia 
Covid 19. 

 Documente necesare: 

1) carnetul de rentier agricol; 

2)  actul de identitate al solicitantului; 

3) decizia de la comisia de expertiză 
medicală - pentru solicitanții pensionați pe 
caz de boală gradele I  și II / decizia de la 
comisia de expertiză medicală și decizia de 
pensionare la limită de vârstă - pentru 
solicitanții pensionați pe caz de boală gradele 
I  și II a cărei pensie de invaliditate devine 
pensie pentru limită de vârstă; 

4) procură notarială autentificată/ 
curatelă/ hotărâre judecătorească definitivă 
și 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 și 
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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 opțional); 

7) declarația pentru obținerea 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 
proprietății și justiției, precum și unele 
măsuri adiacente, norme aprobate prin 
Ordinul nr. 1272/2005. 

Renta viageră agricolă încetează la data 
decesului rentierului. În cazul decesului 
rentierului, renta datorată acestuia în anul 
2020 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 
15.10.2021, 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,  

împuternicire/declaraţie notarială din 
care să reiasă acordul celorlalţi 
moştenitori privind solicitarea şi încasarea 
rentei viagere agricole datorată rentierului 
(original-dacă e cazul),  

extras de cont pe numele 
moștenitoruluiTermenul final de plată pen-
tru anul 2020 este de 30 noiembrie 2021. 
În cazul în care sumele virate de APIA către 
rentieri, sunt returnate în contul agenției 
din diverse motive, APIA poate relua plata 
acestora în termen de 3 ani de la data-

limită anuală de plată (30 noiembrie al 
fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al 
rentierului, către moștenitorii legali ai aces-
tora având la bază documentele justifica-
tive aferente.  
 
Reamintim!!  

 

ECOCONDITIONALITATEA, 

 cerință obligatorie pentru toți fermierii 
care accesează schemele de plăți 

derulate prin APIA 

  

ECOCONDIȚIONALITATEA(conformitatea 
încrucișată) ca parte componentă a 
Politicii Agricole Comune, este un 
mecanism care condiționează acordarea 
sprijinului financiar din fonduri europene 
și naționale (plăți directe, ajutoare 
naționale tranzitorii, plăți prin măsurile de 
dezvoltare rurală și măsuri de piață), de 
respectarea unor norme obligatorii 
privind mediul, siguranța alimentară, 
sănătatea animalelor și a plantelor, 
bunăstarea ani-malelor, precum și 
menținerea terenurilor în bune con-diții 
agricole și de mediu.  

Potrivit art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 
1306 /2013 „Statele membre se asigură că 
toate terenurile agricole, în special cele 
care nu mai sunt exploatate în scopul 
producției, sunt menținute în bune condiții 
agricole și de mediu. Statele membre 
definesc, la nivel național sau regional, 
cerințele minime pentru bunele condiții 
agricole și de mediu (GAEC), în baza 
cadrului stabilit în Anexa III, ținând seama 
de caracteristicile zonelor în cauză, în 
special de condițiile pedologice și 
climatice, de tipurile de exploatații 
existente, de gradul de utilizare a 
terenurilor în cauză, de rotația culturilor, 
de practicile agricole și de structura 
exploatațiilor”.  
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Potrivit art. 93 și 94, respectiv Anexei II 
din Regulamentul nr. 1306/2013, fermierii 
care solicită sprijin financiar trebuie să 
respecte:  

* Cerințele legale în materie de gestionare 
(13 SMR-uri) * Standardele privind Bunele 
condiții agricole și de mediu ale 
terenurilor (7 GAEC-uri), referitoare la 
urmă-toarele domenii:  

· Mediu, schimbări climatice și bune 
condiții agri-cole ale terenurilor;  

· Sănătatea publică, sănătatea animalelor 
și sănă-tatea plantelor;  

· Bunăstarea animalelor.  

Nerespectarea de către fermieri a 
normelor de ecocondiționalitate 
conduce la reducerea plăților sau 
excluderea de la plată, la una sau mai 
multe scheme de sprijin, pentru unul sau 
mai mulți ani (conform art. 91, 97 și 99 
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 și în 
conformitate cu Ordinului MADR nr. 
999/2016 privind aprobarea sistemului de 
sancțiuni privind ecocondiționalitatea, cu 
excepția cazurilor de forță majoră sau 
circumstanțe excepționale care au 
împiedicat respectarea acestor norme 
potrivit art. 2, alin. (2) din Regulamentul 
(UE) nr. 1306/2013 și anume:  

· decesul agricultorului;  

· incapacitatea profesională de lungă 
durată a agriculto-rului;  

· o catastrofă naturală de proporții care 
afectează grav suprafețele agricole ale 
exploatației;  

· distrugerea accidentală a clădirilor 
destinate creșterii animalelor, aflate pe 
exploatație;  

· o epizootie care afectează parțial sau 
integral șeptelul agricultorului.  

· exproprierea întregii exploatații agricole 
sau a unei părți a acesteia, dacă 
exproprierea respectivă nu ar fi putut fi 
anticipată.  

Constatarea respectării sau nerespectării 
cerințelor de ecocondiționalitate se 
realizează prin acțiunile de control 
(administrativ și control clasic ) 
desfășurate de inspectorii APIA, respectiv 
ANSVSA/ANF, sau prin teledetecție, 
conform prevederilor legislației europene.  

Potrivit legislației europene și naționale, 
orice fermier care solicită plăți în 

cadrul schemelor și măsurilor de sprijin, 
trebuie să respecte aceste norme pe tot 
parcursul anului, pe toate parcelele 
agricole din cadrul exploatației, 
indiferent de mărimea acestora (inclusiv 
pe cele nesolicitate la plată și pe cele 
care nu mai sunt folosite în scopul 
producției).  

Raportul de control întocmit de inspector 
cuprinde o evaluare a cazurilor de 
neconformitate (nerespectare) pentru 
fiecare dintre cerințele / normele 
aplicabile, pe baza criteriilor de 
„gravitate”, „amploare”, „persistență” și 
„repetare” a neconformităților (art. 99 din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013).  

Conform art. 3. (1) din Ordinul 
nr.352/636/54/2015, normele privind 
ecocondiționalitatea, sunt obligatorii 
pentru:  

a) fermierii care solicită plăți directe și 
fermierii care solicită ajutoare naționale 
tranzitorii în sectorul vegetal;  

b) beneficiarii primelor anuale în cadrul 
măsurilor pentru împădurirea și crearea de 
suprafețe împădurite, plăți de agromediu și 
climă, sprijin pentru conversia la metodele 
de agricultură ecologică, sprijin pentru 
menținerea practicilor de agricultură 
ecologică, plăți pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau cu 
alte constrângeri specifice, plăți pentru 
angajamente de silvomediu și măsuri de 
sprijin în sectorul pomicol;  

c) fermierii care solicită sprijin prin măsura 
de restructurare/reconversie plantații 
viticole cu soiuri de struguri pentru vin;  

d) fermierii care solicită plăți prin alte 
scheme și măsuri de sprijin din fonduri 
europene sau din bugetul național pentru 
care trebuie respectate normele de 
ecocondiționalitate, în conformitate cu 
reglementările în vigoare.  

Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA 
nr.352/636/54/2015 definește normele de 
ecocondiționalitate ce trebuie respectate 
de fermierii români, încadrate pe domeniile 
: apă, sol, stoc de carbon, biodiversitate, 
peisaj, nivel minim de întreținere, 
siguranța alimentară, identificarea și 
înregistrarea ani-malelor, produse de 
protecția plantelor, bunăstarea animalelor.   

 

 

Page 9  Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.6,  IUNIE 2021  



 

Noutăți legislative:     

            

 Ordonanță de urgență nr. 58/2021 privind 
instituirea unei scheme de ajutor de stat 
pentru susținerea activității crescătorilor din 
sectorul bovin, în anul 2021, în contextul 
crizei economice generate de pandemia de 
COVID-19, 

 Hotărârea nr. 651/2021 pentru aprobarea 
programului de susținere a producției de 
legume în spații protejate pentru anul 2021  

 Hotărârea nr. 652/2021 privind aprobarea 
programului de susținere a producției de 
plante aromatice pentru anul 2021  

 Ordinul MADR nr. 118/2021 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind 
condițiile de punere în aplicare a măsurii de 
recoltare înainte de coacere, eligibilă 
pentru finanțare în cadrul Programului 
național de sprijin în sectorul vitivinicol 
2019-2023. 

 
 
Proiecte de acte normative 
 
 ORDIN privind modificarea Ordinului 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale  
nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de 
eligibilitate, condițiilor specifice și a 
modului de implementare a schemelor de 
plăți prevăzute la art. 1 alin. (2) și (3) și art. 
35 alin. (3) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea 
schemelor de plăți și a unor instrumente de 
garantare care se aplică în agricultură în anii 
2021 și 2022  

 HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 alin. 
(11) și (8) din Hotărârea Guvernului nr. 
1174/2014 privind instituirea unei scheme 
de ajutor de stat pentru reducerea accizei la 
motorina utilizată în agricultură  

 ORDIN al MADR pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale nr. 1353/2018 pentru instituirea schemei 
de ajutor de minimis ”Împrumuturi cu 
partajarea riscului la nivel de portofoliu 
finanțate din PNDR”. 

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. :                   Mihai VERSIN 

 

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 - relatii cu publicul:        Maria  SEMENESCU   

 

Programul de lucru : luni – vineri: 8.00 – 16.00 

 

Programul de audiente : 

Marti, 10.00-12.00 – director executiv  

Joi,  10.00-12.00 – director executiv adj.  

Realizat de:  
 Director executiv:   Traian CRĂC 
 Director executiv adj.  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 
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