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Demararea controlului pe teren  - 

 Campania 2021 

 
Eșantionul de control extras din baza de 
date APIA, aferent schemelor de plată pe 
suprafață, măsurilor de dezvoltare rurală, 
schemelor de ajutor din sectorul 
zootehnic și ecocondiționalitate din 
cererea unică de plată, conține un număr 
total de 55.844 fermieri pentru care se 
vor verifica respectarea normelor de 
ecocondiționalitate, a cerințelor minime 
și specifice aferente schemelor de plată 
în sectorul vegetal și în sectorul 
zootehnic, după cum urmează: 

 pentru controlul pe teren prin metoda 
clasică – 13.035 fermieri; 

 pentru controlul pe teren prin metoda 
teledetecție – 39.016 fermieri; 

 pentru controlul schemelor de ajutor 
din sectorul zootehnic – 3.793 
fermieri. 

 
Suprafața totală controlată este de 
1.319.383,3 ha, respectiv: 

 pentru controlul pe teren prin 
metoda clasică – 748.797,54 ha; 

 pentru controlul pe teren prin 
metoda teledetecție – 570.585,76 
ha. 

 
Eșantionul de control aferent Campaniei 
2021 este mai mic cu un număr de 649 de 
fermieri față de Campania 2020. 
În conformitate cu Ordinul nr. 45/2021 
pentru aprobarea criteriilor de eligibili-
tate, 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 privind stabilirea mo-
dalității de coordonare a implementării 
schemelor de plăți directe și a ajutoare-
lor naționale tranzitorii care se aplică în 
agricultură, APIA  are obligația ca până 
la data de 15 octombrie 2021 să efec-
tueze controlul la fața locului pentru ce-
rerile unice de plată eșantionate în acest 
scop, iar controlul aferent al unor obli-
gații/cerințe specifice se va efectua, 
după caz, în iarna sau primăvara anului   
următor. 
 
La nivelul APIA GORJ, eșantionul de con-
trol conține un număr de 1.374 fermieri, 
din care: 
 pentru controlul clasic – 289 fermieri; 
 pentru controlul prin teledetecție – 

1051 fermieri, din care 118 cu scop 
agromediu, ecocondiționalitate, tineri 
fermieri și inverzire; 

 pentru controlul schemelor de ajutor 
din sectorul zootehnic – 34 fermieri. 

 
Suprafața totală de controlat este de 
9528,73 ha, respectiv: 
 pentru controlul clasic – 5.478,32 ha; 
 pentru controlul prin teledetecție 

4050,41 ha, din care 1059,70 ha— de 
controlat de inspectorii APIA Gorj. 

 
Număr de parcele de controlat - 4430 par-
cele, din care: 

 -pentru controlul clasic – 3703 
parcele; 

 pentru controlul prin teledetecție – 
727 parcele. 

 
Pana în prezent, APIA GORJ - Serviciul 
Control pe teren a  verificat  prin control 
calsic 80 fermieri cu 812 parcele. 

 
Colaborarea APIA— fermier eșantionat la 
control 
 
Ca în fiecare an, instituția noastră se 
bazează pe cooperarea și sprijinul 
fermierilor pentru ca această activitate să 
se desfășoare în mod corespunzător, 
ținând cont de situația specială și de 

Începând cu data de 09.07.2021, 
inspectorii APIA și cei ai instituțiilor 
de specialitate delegate au dema-
rat controlul la fața locului pentru 
cererile extrase în eșantionul de 
control aferent Campaniei 2021. 



normele de siguranță care trebuie 
respectate.  
          
La completarea solicitării de sprijin, 
fermierul a semnat un angajament prin 
care care si-a exprimat acordul cu 
efectuarea controalelor în ceea ce 
privește Cererea unică de plată . 
 
Inspectorii care efectuează controlul pe 
teren au dreptul să:  
- să solicite fermierului prezent la fața 
locului, identificarea pe teren a limitelor 
parcelelor declarate;  
- să solicite documentele legate de scopul 
controlului și efectuarea de fotocopii ale 
documentelor, în funcție de caz;  
- să solicite fermierului accesul în 
exploatație pentru a verifica: numărul de 
animale, depozitele de materiale 
(magaziile), existența platformei de gunoi 
de grajd, existența instalațiilor utilizate 
pentru irigat și a celor de administrare a 
pesticidelor, etc.  
 
Efectuarea controlului pe teren în vederea 
identificării/stabilirii suprafeței parcelelor 
declarate și a verificării culturilor 
declarate sau activității minime efectuate, 
se poate face  și în lipsa fermierului 
controlat, inspectorul având suficiente 
elemente pentru identificarea și 
determinarea suprafețelor declarate de 
fermieri în cererea de plată, sub 
semnătura acestuia.  
 
Totuși, anunțarea controalelor la fața 
locului se va face obligatoriu, în cazul 
controalelor pe teren care au ca scop de 
control verificarea cerințelor și 
standardelor relevante pentru 
ecocondiționalitate și a angajamentelor 
privind măsurile de dezvoltare rurală (M10, 
M11, M8 și M15), sau în cazul controalelor 
executate în urma selecțiilor manuale, la 
solicitare (sesizări/autosesizări, 
contestații, etc.).  
În cazul în care fermierul/beneficiarul, 
deși notificat, nu poate fi prezent, acesta 
este obligat să împuternicească o altă 
persoană în baza unei declarații pe propria 
răspundere și a unei copii după buletinul 
sau cartea de identitate a beneficiarului 
exploatației, documente care vor fi 
anexate dosarului de control.  
Odată cu anunțul controlului, fermierul va 
fi înștiințat că trebuie să prezinte 
documente necesare în funcție de scopul 
controlului, (ex. planul de fertilizare, 
caietul de agromediu/agricultura 
ecologică, documente de utlizare a apei 

pentru irigații, certificat de atestare 
profesională eliberat de unitățile 
fitosanitare care atestă activitatea de 
utilizare a produselor de uz fitosanitar 
pentru substanțele din lista I si II de 
toxicitate, evidența produselor folosite 
pentru tratamentul plantelor, raportul de 
control întocmit de OC, bonuri de consum, 
contracte si facturi pentru prestari 
servicii, etc).  

În contextul actual al pandemiei COVID-19, 
fermierii/beneficiarii pot transmite la 
solicitarea inspectorilor APIA, documentele 
mai sus mentionate în format electronic.  
Controlul realizat în prezența fermierului 
este la fel de important ca cel realizat în 
absența acestuia, însă dacă situația o 
impune, trebuie să fie luate toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că fermierul 
este prezent atunci când se realizează 
controlul.  
 

Așadar, fermierii selectați la control au 
obligația: 
 să permită accesul inspectorilor pe 

terenul fermei; 

 să prezinte inspectorilor informaţii şi 
documente legate de scopul  controlu-
lui;  

 să delimiteze parcelele, la faţa locului, 
dacă pe parcelele învecinate a fost înfi-
inţată aceeaşi cultură. 

 
În cazul în care fermierul refuză sau 
restricţionează accesul în exploataţie a 
reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea 
controlului la faţa locului, cererea prin 
care s-a solicitat sprijin devine neeligibil.  

 
 

2 august 2021 inclusiv, 
termen limită pentru 

depunerea cererilor de 
plată pentru Programul 
Naţional Apicol (PNA) 

 

Page 3  Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.7,  IULIE 2021  

APIA – Centrul județean Gorj 
reaminteste beneficiarilor că 
Cererile de plată pentru 
accesarea Programului Național 
Apicol (PNA)  se pot depune până 
la data de 2 august 2021 inclusiv, 
având în vedere că termenul limită 
de 31 iulie 2021 este zi 
nelucrătoare. 



 
Acțiunile finanţate prin Programul 

Naţional Apicol în anul 2021  
 

A. Asistenţă tehnică pentru apicultori şi 
organizaţiile de apicultori  

A.1.consultanță în apicultură; 
A.2.promovarea apiculturii şi a produselor 

apicole;  
A.3.organizarea de cursuri de perfecțio-

nare în apicultură; 
A.4.achiziția de către formele asociative 

de echipament pentru procesarea ce-
rerii; 

A.5.achiziția de către formele asociative 
de echipament pentru ambalarea 
mierii. 

 
B. Combaterea agresorilor şi a bolilor 

specifice stupilor, în special a va-
roozei- Achiziţionarea de medica-
mente pentru tratarea varoozei şi 
nosemozei.  

 
C. Raţionalizarea transhumanţei / 

stupăritului pastoral: 
 
C.1. Achiziţionarea de cutii în vederea 

înlocuirii cutiilor uzate în urma de-
plasării în pastoral; 

C.2. Achiziţionarea de accesorii apicole: 
colector polen, colector propolis, 
uscător polen, încălzitor miere, to-
pitor de ceară, maturator; 

C.3. Achiziţionarea de unelte apicole si 
echipamente de protecţie- 
echipament apicol de protecție, 
afumător, daltă apicolă, furculiță 
pentru descăpăcit, cuțit pentru 
descăpăcit, sită filtrare miere; 

C.4. Achiziţionarea de mijloace de 
transport apicol fără autopropulsie -–
remorci/pavilioane apicole şi mijlo-
ace fără autopropulsie de încărcare–
descărcare a stupilor în pastoral. 

 
D. Măsuri de asistenţă pentru repopu-

larea şeptelului apicol din Uniune:  
 

D.1. Achiziţionarea de mătci şi/sau familii 
de albine; 

D.2. Achiziţionarea de produse proteice 
solide pentru familii de albine de 
către stupinele de elită și de multipli-
care; 

D.3. Achiziţionarea de accesorii apicole 
de către stupinele de elită și de mul-
tiplicare. 

 
E. Îmbunătăţirea calităţii produselor în 

vederea unei mai bune valorificări a 
produselor pe piaţă -Decontarea 
analizelor fizico-chimice/reziduuri 
care să ateste calitatea mierii. 

Numai solicitanții care au depus cererea 
de intenție până la data de 31 mai 2021, 
respectiv formele asociative apicole legal 
constituite pentru măsura A ―Asistență 
tehnică pentru apicultori și organizațiile 
de apicultori‖, și apicultorii pentru 
acțiunile C.4. „Achiziționarea de mijloace 
de transport apicol fără autopropulsie – 
remorcă apicolă/pavilion apicol și 
mijloace fără autopropulsie de încărcare–
descărcare a stupilor în pastoral‖, 
respectiv D.3. ―Achiziționarea de accesorii 
apicole de către stupinele de 
elită/multiplicare‖ au dreptul să depună 
cererea de plată prin care vor solicita 
sprijin pentru același produs/produse din 
cererea de intenție.  

Valoarea sprijinului financiar alocat anului 
2021 pentru Programul Național Apicol 
este de 59.215 mii lei. 

Program Național Apicol pentru perioada 
2020 – 2022 are drept scop îmbunătățirea 
producției și comercializării produselor 
apicole prin acordarea apicultorilor de 
sprijin financiar. 

Plata sprijinului financiar se va efectua de 
către APIA  după controlul tuturor 
cererilor de plată și după centralizarea 
sumelor eligibile pentru verificarea 
încadrării în plafonul alocat pentru fiecare 
măsură.   

Până la data de 27.07.2021, la nivelul 
APIA Gorj, s-au depus 110 cereri, cu o 
valoare solicitată de 328.030,8 lei, din 
care 19.881,06 lei pentru accesarea 
acţiunii C4. 
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2 august 2021, inclusiv, termen limita  
pentru depunerea Cererii de plată 

pentru motorină utilizată în agricultură  
in trimestrul II, 2021. 

În conformitate cu prevederile art.12 din 
Regulament Delegat UE nr. 640/2014 şi 
ale Codului de Procedură Civilă: „În cazul 
în care data limită de depunere a unei 
cereri de ajutor, a unei cereri de sprijin, 
a unei cereri de plată sau a altor 
declarații sau a oricăror documente 
justificative sau contracte sau data 
limită pentru modificări aduse cererii 
unice sau cererii de plată este o zi de 
sărbătoare legală, o sâmbătă sau o 
duminică, termenul limită se prelungeşte 
până în prima zi lucrătoare care 
urmează.”  

Cererile se transmit prin mijloace 
electronice, dar si pe suport de hârtie,  
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: 
1. 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); 

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

3. documente care dovedesc cantitatea 
de ciuperci produsă, după caz; 

4. 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; 

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 
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APIA primește Cereri de plată pentru 
rambursarea ajutorului de stat pentru 
cantităţile de motorină achiziţionate şi 
utilizate în agricultură, aferente 
perioadei 01.04. – 30.06.2021 (trim. II al 
anului 2021), în conformitate cu HG 
nr.1174/2014 și OMADR 1727/2015 cu 
modificările și completările ulterioare. 

Ultima zi de depunere al cererilor de plată 
este 31.07.2021,însă aceasta fiind zi 
nelucrătoare, termenul de depunere se 
prelungește până pe data de 02.08.2021 
inclusiv. 

https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055140&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055140&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055128&d=2017-09-2
https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055160&d=2017-09-2


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. 

 
În prezent, APIA a început să efectueze 

plățile aferente ajutorului de stat pentru 

motorina utilizată în agricultură, 

perioada 01.01 – 31.03.2021 (trimestrul 
I/2021).  

 

Valoarea ajutorului de stat acordat sub 
formă de rambursare este de 

87.413.469,00 lei pentru un număr de 

10.925 beneficiari. 

 
Valoarea nominală a ajutorului de stat 

pentru reducerea accizei la motorină 

pentru anul 2021 este de  1,572 lei/litru 
în conformitate cu art.2,  alin (33 ) din  

H.G.nr.409/2021. 

 
In conformitate cu OMADR nr. 176/2021, s-

au aprobat cantitatile de mototina 

aferente perioadei 01.01-2021-31.03.2021, 

determinate la plata si nedecontate de 
APIA. 

 

La nivelul judetului Gorj, s-au depus si 
aprobat 19 cereri de plata pentru 

rambursarea cantitatii de motorina 

utilizata in agricultura, aferente 

trimestrului I 2021, din care: 

 5 cereri in sector zootehnic, pentru o 

cantitate de 1926,236 litri motorina, 

cu o valoare aprobata de 3.028 lei; 

 14 cereri in sector vegetal, pentru o 

cantitate de 29.415,965 litri 

motorina, cu o valoare de 46.197 lei. 
 
 
 

 
09 august 2021 inclusiv, termen limita 
pentru solicitarea  ajutorului de stat 
pentru bovine, în context COVID-19 

Schema de ajutor de stat în sectorul bovin 
aprobată prin OUG nr. 58/2021 se aplică 
pe întreg teritoriul României în anul 2021. 

 

Până in prezent, la nivelul APIA GORJ au 
fost depuse 1900 cereri pentru 18.729 
capete bovine. 

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 
RNE, în calitate de proprietar de animale 
și/sau proprietar de exploatație. 

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 
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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. Cererile și 
documentele justificative se depun la 
Centrele APIA județene/locale /al 
Municipiului București sau se transmit 
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. 

https://lege5.ro/App/Document/g4ztgmrxge/procedurile-specifice-de-implementare-si-control-precum-si-formularistica-necesara-aplicarii-schemei-de-ajutor-de-stat-pentru-reducerea-accizei-la-motorina-utilizata-in-agricultura-din-10072015?pid=81055160&d=2017-09-2


cursul de schimb valutar stabilit de Banca 
Națională a României, valabil la data 
intrării în vigoare a Ordonanței de Urgență. 

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. 

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 / judeţene / 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 
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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. 

În termen de 30 de zile lucrătoare de la 
expirarea termenului de depunere a 
cererilor de solicitare a ajutorului de 
stat, centrele județene/locale ale APIA, 
respectiv al municipiului București 
efectuează controlul administrativ al 
tuturor solicitărilor și stabilesc efectivul 
de bovine care îndeplinește criteriile 
prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a) și c) și 
cantitatea totală de lapte care 
îndeplinește criteriile prevăzute la art. 4 
alin. (1) lit. b), întocmesc și transmit la 
APIA central situația centralizatoare cu 
beneficiarii și efectivele/cantitățile 
eligibile, conform modelului prevăzut în 
anexa nr. 2. la OUG 58/2021.  

 

Mai multe informații referitoare la 
accesarea ajutorului de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul bovin pentru anul 2021, Ghidul 
solicitantului, modelul cererii - tip și 
legislația aferentă, se regăsesc pe site-ul 
APIA: www.apia.org.ro, la secțiunea: 

 http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-
specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-
la-bugetul-national/ajutor-de-stat-bovine
-covid19-2021 

 

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

 
 
Instituită prin Legea 247/2005, cu 
modificările și completările ulterioare, 
renta viageră agricolă constă în suma de 
bani plătită rentierului agricol care 
înstrăinează sau arendează terenurile 
agricole extravilane aflate în proprietatea 
sa ori încheie acord cu investitorul, avand 
siguranta unei surse viagere de venituri 
garantate de stat. Cuantumul rentei 
viagere agricole reprezintă echivalentul 
în lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar 
de teren agricol extravilan înstrăinat/
pentru care s-a încheiat acordul cu 
investitorul și echivalentul a 50 euro/an 
pentru fiecare hectar de teren arendat 
din extravilan. 
 

 Renta viageră agricolă încetează la 
data decesului rentierului. În cazul 
decesului rentierului, renta datorată 
acestuia în anul 2020 poate fi încasată 
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Reamintim celor interesati că, până 
la 31 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. 

https://lege5.ro/App/Document/haydsmjugq2a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2021-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-pentru-sustinerea-activitatii-crescatorilor-din-sectorul-bovin-in-anul-2021-in-contextul-crizei-economice-generate-de-?pid=397888101&d
https://lege5.ro/App/Document/haydsmjugq2a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2021-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-pentru-sustinerea-activitatii-crescatorilor-din-sectorul-bovin-in-anul-2021-in-contextul-crizei-economice-generate-de-?pid=397888103&d
https://lege5.ro/App/Document/haydsmjugq2a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2021-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-pentru-sustinerea-activitatii-crescatorilor-din-sectorul-bovin-in-anul-2021-in-contextul-crizei-economice-generate-de-?pid=397888102&d
https://lege5.ro/App/Document/haydsmjugq2a/ordonanta-de-urgenta-nr-58-2021-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-pentru-sustinerea-activitatii-crescatorilor-din-sectorul-bovin-in-anul-2021-in-contextul-crizei-economice-generate-de-?pid=397888188&d
http://www.apia.org.ro
http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/ajutor-de-stat-bovine-covid19-2021
http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/ajutor-de-stat-bovine-covid19-2021
http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/ajutor-de-stat-bovine-covid19-2021
http://www.apia.org.ro/ro/ajutoare-specifice/masuri-de-sprijin-finantate-de-la-bugetul-national/ajutor-de-stat-bovine-covid19-2021


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 documentele 
justificative specifice. 

 

 Plăţi renta viageră -Campania 2020 

 

În data de 27 iulie 2021, APIA a efectuat 
plata sumelor cuvenite sub formă de 
rentă viageră agricolă aferentă anului 
2020,  în valoare de 22.455.132,88 lei 
alocată unui număr total de 17.742 
rentieri/beneficiari, care au solicitat 
plata prin mandat poștal obținând viza 
carnetelor de rentier în perioada 01 
martie – 31 mai 2021. 

 

Totodată reamintim că, APIA a efectuat 
plăți pentru rentierii care au solicitat 
plata prin cont bancar după cum 
urmează: 

 

 în data de 28 mai 2021 a efectuat 
plăți în valoare de 11.347.514,88 lei 
alocată unui număr total de 7.756 
rentieri/beneficiari care au obținut 
viza carnetelor de rentier în perioada 
01.03–30.04.2021; 

 

  în data de 25 iunie 2021, a efectuat 
plăți în valoare de 1.598.637,94 lei 
alocată unui număr total de 1.212 
rentieri/beneficiari, care au obținut 
viza carnetelor de rentier în perioada 
01.05–31.05.2021. 

În perioada următoare vor fi autorizați la 
plată și ceilalți rentieri care vor solicita 
vizarea carnetului până la 31 august 
2021, conform legislației specifice. 

 

Termenul final de plată pentru 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 noiem-
brie al fiecăruia an), inclusiv în caz de 
deces al rentierului, către moștenitorii 
legali ai acestora având la bază documen-
tele justificative aferente.  

 

Până în prezent, la Centrul județean 
Gorj, s-au prezentat 37 de rentieri, 
pentru o suprafață de 41,65 ha suprafață 
 arendată și 101,46 ha suprafață vândută 
și o valoare  aferentă de 12.229,09 euro, 
respectiv  59153,16 lei.  

  

*** 

 Proiecte de acte normative 

 

 Proiect de Hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
339/2020 privind aprobarea Programului 

Național Apicol pentru perioada 2020-

2022, a normelor de aplicare, precum și a 

valorii sprijinului financiar.  

 Se modifica articolul 3 din actul normativ 

care reglementeaza valoarea sprijinului 

financiar, in sensul majorarii si dis-
tribuirii acesteia, precum si anexa 

„Plafoane alocate pentru fiecare masura 

din Program" la anexa nr.2 „Normele de 

aplicare a Programului national apicol 
pentru perioada 2020-2022", astfel: 

a) pentru anul 2020: 50.210 mii lei; 

b) pentru anul 2021: 59.215 mii lei; 

c) pentru anul 2022: 59.214 mii lei. 
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De asemenea, la anexa nr. 2, s-au facut com-
pletari la modul de decontare referitoare la ma-
surile introduse prin Hotararea Guvernului 
nr.514/2021. 

 Proiect de HOTĂRÂRE privind stabilirea 
bugetului pentru implementarea Programului 
pentru școli al României în perioada 2017-2023 
pentru anul școlar 2021-2022, precum și pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 
nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului 
pentru școli al României în perioada 2017-2023 și 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea 
acestuia în anul școlar 2017-2018. 

Se stabilește bugetul pentru implementarea 
Programului pentru școli al României în perioada 
2017-2023 pentru anul școlar 2021-2022  și 
distributia acestuia.  

 

 Proiect de ORDIN privind modificarea și 
completarea Ordinului nr. 895/2016 pentru 
aprobarea regulilor privind organizarea sistemului 
de inspecție și certificare, de aprobare a 
organismelor de inspecție și 
certificare/organismelor de control și de 
supraveghere a activității organismelor de 
control, în agricultura ecologică. 

 Proiect de ORDIN privind modificarea Anexei 
Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale nr. 483/2016 pentru aprobarea Procedurii 
operaționale privind efectuarea controlului pe 
teren pentru cererile unice de plată, aferente 
măsurii 10, pachetul 8 „Creșterea animalelor de 
fermă din rase locale în pericol de abandon‖ din 
cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurale 
2014-2020 ; 

 Proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condițiile de punere în 
aplicare a măsurii de ajutor pentru depozitarea 
vinului în situații de criză, eligibilă pentru 
finanțare în cadrul Programului național de 
sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023.  

Proiect de HOTĂRÂRE pentru completarea 
articolului 81 din Normele metodologice de 
aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare 
m.138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului 
m.1872/2005 . 

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 

Director executiv adj. :                   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 - 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 adj.  

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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