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Arderea miriștilor și a resturilor vegetale 

pe terenul arabil, precum și a vegetației 

pajiștilor permanente - 
INTERZISA 

 

 

Cerinţele legale în materie de gestionare 

(SMR) şi standardele privind bunele condiţii 
agricole şi de mediu (GAEC) ale 

terenurilor, enumerate în Anexa II la 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, sunt 

transpuse în legislaţia naţională prin 

Ordinul MADR/MMAP/ANSVSA nr. 
352/636/54/2015 pentru aprobarea 

normelor privind ecocondiţionalitatea în 

cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin 

pentru fermieri în România, cu modificările 

şi completările ulterioare. 
 

Interdicţia arderii miriştilor şi a resturilor 

vegetale pe terenul arabil, precum şi a 

vegetaţiei pajiştilor permanente constituie 

condiţie obligatorie pentru fermieri 
conform Standardului GAEC 6- ”Menținerea 

nivelului de materie organică din sol, 

inclusiv interdicția de a incendia miriștile 

arabile”, prevăzut în Anexa la Ordinul 

MADR/MMAP/ANSVSA nr. 352/636/54/2015. 
 

Arderea mirştilor şi a resturilor vegetale 

afectează sechestrarea carbonului în sol. 

Astfel, creşte riscul la eroziune şi în 
atmosferă se degajă CO2, conducând la 

amplificarea gazelor cu efect de seră. 

 

Arderea miriștilor și a resturilor 

vegetale pe terenul arabil, precum și a 

vegetației pajiștilor permanente de 
către fermieri reprezintă încălcarea an-

gajamentelor asumate la depunerea ce 

rerilor de plată la APIA, în ceea ce 

priveşte respectarea normelor de eco-

condiționalitate, respectiv a bunelor 
condiţii agricole şi de mediu care con-

diționează primirea, totală sau parțială, a 

sprijinului financiar acordat prin interme-

diul instituției noastre. Totodată, aceste 

fapte atrag sancţiuni administrative prin 
aplicarea de reduceri la sumele autoriza-

te la plată, care pot ajunge chiar la ex-

cluderea de la plata sprijinului financiar 

pentru anul în curs (de la 5% până la 

100%), în funcţie de amploarea 
(răspândirea la terenuri sau exploatații 

învecinate) şi persistenţa în timp a 

urmărilor produse. Gravitatea faptei este 

întotdeauna mare, indiferent de suprafața 

afectată, și atrage efectuarea controlului 
APIA la toate parcelele fermei, inclusiv 

cele neafectate de astfel de fapte.  

 În cazul în care fermierul constată că 

suprafețe ale exploatației sale au fost 

arse, focul fiind provocat de o cauză 
necunoscută, pentru a nu fi penalizat, 

acesta trebuie să prezinte la APIA, în 

decurs de 10 zile lucrătoare de la 

producerea evenimentului, o copie după 

sesizarea depusă și înregistrată la Poliție 
sau la Inspectoratul Județean pentru 

Situații de Urgență privind producerea 

acestui fapt. 



Pentru a întări măsurile de verificare a 

respectării GAEC 6.2. de către fermieri, APIA 

a încheiat Protocolul nr. P 
205/10.04.2019 // 2330/GM/08.04.2019 // 

2848/08.04.2019  de colaborare cu Garda 

Naţională de Mediu (GNM) şi cu Inspec-

toratul General pentru Situaţii de Urgenţă 

(IGSU), în baza căruia părţile se angajează 
să colaboreze pentru creşterea eficienţei 

acţiunilor de control privind respectarea de 

către fermierii care solicită sprijin financiar 

din fonduri europene şi naţionale a bunelor 

condiţii agricole şi de mediu, referitoare la 
arderea miriştilor şi a resturilor vegetale pe 

terenul arabil şi la arderea pajiştilor perma-

nente, pentru protejarea mediului împotriva 

poluării şi prevenirea incendiilor. 

 
Potrivit Protocolului de colaborare, APIA va 

fi informata de catre GNM si IGSU asupra 

unui eveniment (ardere) prin transmiterea 

prin email, sms, etc., de fotografii 

georeferentiate, executate la fata locului, in 
vederea marcarii cu acuratete a zonelor in 

care au avut loc arderile. Reprezentanţii 

APIA identifică fermierul/fermierii pe 

terenul căruia / cărora a avut loc arderea şi 

efectuează verificări la faţa locului în scopul 
întocmirii raportului/rapoartelor de control. 

Menţionăm că, respectarea cerinţei GAEC 

6.2 se verifică la nivelul parcelei agricole a 

fermierilor care au depus cereri unice de 

plată, elementul de control reprezentându
-l existența unor indicii privind arderea 

miriștilor sau a resturilor vegetale pe 

terenul arabil, precum și a vegetației 

pajiștilor permanente, potrivit Anexei nr. 2 

din Ordinul MADR nr. 999/2016 privind 
aprobarea sistemului de sancţiuni 

administrative pentru ecocondiţionalitate 

aplicabil schemelor şi măsurilor de sprijin 

pentru fermieri începând cu anul 2016, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
În temeiul prevederilor art.91, alin. (1) și 

(2), art. 97, alin. (1) din Regulamentul (UE) 

nr. 1306/2013 privind finanțarea, 

gestionarea și monitorizarea politicii 
agricole comune și de abrogare a 

Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 

165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, 

(CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale 

Consiliului, pe toată suprafața agricolă a 

exploatației, coroborate cu cele ale art. 1 și 

art. 4, pct. 1, din Anexa nr. 1 la Ordinul 
MADR nr. 999/2016, cu modificările şi com-

pletările ulterioare, “în situaţia în care nu 

sunt respectate normele privind eco-

condiţionalitatea în orice moment în cursul 

anului calendaristic în cauză şi când respec-
tiva neconformitate este rezultatul unei 

acţiuni sau omisiuni direct imputabile bene-

ficiarului care a solicitat plăţi în cadrul 

schemelor şi măsurilor de sprijin privind 

schemele de plăţi directe sunt aplicate 
sancţiuni administrative sub forma unor re-

duceri sau a unor excluderi din cuantumul 

total al plăţilor efectuate sau care urmează 

să fie efectuate beneficiarului”, cu excepţia 

cazurilor de forţă majoră sau a circum-
stanţelor excepţionale prevăzute de regula-

mentul menţionat (de la 5% până la 100%). 

 

Rugăm fermierii să evalueze corect 

riscurile și să conștientizeze că intensifi-
carea incendierii miriștilor și resturilor 

vegetale rezultate după recoltarea cultur-

ilor de pe terenurile arabile are consecințe 

negative atât asupra solului și mediului 

înconjurător, cât și asupra siguranței și 
sănătății oamenilor și animalelor.  

Continua actiunea de control pe teren 

 
Reamintim fermierilor că, în această 
perioadă,  inspectorii APIA si cei ai 
instituţiilor de specialitate delegate 
efectueaza controlul la fata locului pentru 
cererile extrase în eşantionul de control 
aferent Campaniei 2021. 
 
Până la această dată, la nivelul APIA Centrul 
judetean GORJ  avem: 
*  249 fermieri controlati, 40 ramasi de 
controlat, din cei 289 fermieri selectati la 
controlul pe teren prin metoda clasică;  
* 32 controlati – 86 ramasi de controlat  din cei 
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86 fermieri din esantionul de teledetectie de 
controlati clasic pe teren  
 Parcele controlate 2810 – 1620 ramase de 

controlat din 4430 total parcele esantionate 

la control. 

  

În conformitate cu prevederile legale in 
vigoare, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie 
pentru Agricultură are obligaţia ca până la 
data de 15 octombrie 2021 să efectueze 
controlul la faţa locului pentru cererile 
unice de plată eşantionate în acest scop, iar 
controlul aferent unor obligaţii/cerinţe 
specifice se va efectua, după caz, în iarna 
sau primăvara anului următor. 
 
Ca în fiecare an, instituţia noastră se 
bazează pe cooperarea şi sprijinul 
fermierilor pentru ca această activitate să 
se desfăşoare în mod corespunzător, ţinând 
cont de situaţia specială şi de normele de 
siguranţă care trebuie respectate. 
 

 

Acordare plăți în avans - Campania 2021 

Începând cu data de 18 octombrie 2021, 
APIA va demara Campania de plată în 
avans pentru fermierii care au depus 
Cereri unice de plată în anul 2021.  

În conformitate cu Regulamentul (UE) 
nr.1295 din 4 august 2021 de derogare, 
pentru anul 2021, de la articolul 75 
alineatul (1) al treilea paragraf din 
Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al 
Parlamentului European și al Consiliului în 
ceea ce privește nivelul avansurilor pentru 
plățile directe și pentru măsurile de 
dezvoltare rurală legate de suprafață și de 
animale, statele membre pot plăti avansuri 
de până la 70 % în cazul plăţilor directe 
indicate în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 
1307/2013 şi de până la 85 % în cazul 
sprijinului acordat în cadrul dezvoltării 
rurale menţionat la articolul 67 alineatul (2) 
din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

Deoarece în acest an data de 16 octombrie 
2021 coincide cu o zi nelucrătoare, 
autorizarea plăților în avans va demara 

în data de 18 octombrie 2021.  

Totodată, precizăm faptul că până la data 
de 15 octombrie 2021 vor fi finalizate 
controalele în teren, astfel încât APIA să 
poată efectua plata în avans pentru toţi 
fermierii eligibili la plată. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură îşi propune în perioada de 
acordare a avansului, 18 octombrie 2021 - 
30 noiembrie 2021, să finanţeze  fermierii 
cu o sumă de peste 1 miliard de euro, atât 
pentru schemele finanţate din Fondul 
European de Garantare Agricolă (FEGA) cât 
şi pentru măsurile finanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 
(FEADR). 

Precizăm că plăţile pentru schemele 
finanţate din FEGA (Fondul European de 
Garantare Agricolă) se fac în lei, la cursul 
de schimb valutar stabilit de Banca Centrală 
Europeană în data de 30.09.2021 şi publicat 
în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. 

Plăţile pentru schemele finanţate din FEADR 
(Fondul European Agricol de Dezvoltare 
Rurală) se fac în lei, la cursul de schimb 
valutar de 4,8683 lei/euro, stabilit de Banca 
Centrală Europeană în data de 31.12.2020 şi 
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene, seria C nr. 1/03.  

 

 

Eliberare adeverințe pentru beneficiarii 

Campaniei 2021 

Reamintim că APIA continuă eliberarea de 

adeverințe beneficiarilor Campaniei 2021, 

pentru schemele de plăţi directe şi măsurile 

de mediu şi climă, astfel: 

Schemele de plăți directe: 
schema de plată unică pe suprafaţă 

(SAPS),  

plata redistributivă,  

plată pentru practici agricole benefice 

pentru climă şi mediu (plata pentru 
înverzire). 

Măsurile de mediu și climă: 

Măsura 10 – Agromediu şi climă,  

Măsura 11 – Agricultură ecologică,  

Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale.  

Reamintim fermierilor că potrivit Ordinului 

Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

nr. 50/2017 de modificare a OMADR 
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nr.703/2013 pentru aprobarea condiţiilor în 

care se vor încheia convenţiile dintre 

instituţiile financiar-bancare şi nebancare 
şi APIA, în vederea finanţării de către 

acestea a activităţilor curente ale 

beneficiarilor plăţilor derulate de instituţia 

noastră în baza adeverinţelor eliberate, 

dobânda aferentă acordării creditelor va fi 
de RON-ROBOR 6M + maxim 2%. 

În ce privește comisioanele practicate de 

instituțiile finanțatoare, APIA atrage 

atenția fermierilor care doresc să 

acceseze credite pentru finanţarea 
capitalului de lucru în vederea desfăşurării 

activităţilor curente, să analizeze cu 

atenție sporită soluțiile de finanțare 

propuse de instituțiile financiar-bancare 

și nebancare în ceea ce privește costul 
acestora, astfel încât să aleagă 

modalitățile de finanțare care răspund 

cel mai bine necesităților proprii. 

Adeverinţele pot fi solicitate la APIA prin 

mijloace electronice. Cererea de eliberare 
a adeverinţei poate fi accesată la adresa: 

Convenţii privind finanţarea capitalului de 

lucru pentru beneficiarii schemelor de 

plată gestionate în cadrul Campaniei 2021 

(schema de plată unică pe suprafaţă, plata 
redistributivă, plata pentru practici 

agricole benefice pentru climă şi mediu şi 

măsurile de mediu şi climă) 

(www.apia.org.ro) 

Toate convențiile încheiate între APIA, 
instituţiile bancare şi nebancare şi Fondul 

de Garantare a Creditului Rural IFN - SA 

(FGCR)/ Fondul Naţional de Garantare a 

Creditului pentru Întreprinderi Mici şi 

Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) sunt postate 
pe site-ul instituției, la adresa: http://

www.apia.org.ro/ro/directia-metodologie-

monitorizare-raportare-si-relatii-

institutionale.  

 

 

 

 

 

Plata ajutorului de stat în sectorul 

creșterii animalelor 

 

APIA informează că efectuează plata 
ajutorului de stat în sectorul creșterii 

animalelor solicitat prin cererile de plată 

aferente serviciilor prestate în luna 

iunie și trimestrul al II-lea al anului 

2021, în sumă de 11.779.663,07 lei, 
pentru un număr de 91 solicitanți. 

Suma autorizată la plată se acordă de la 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), 

pentru solicitanţii care au accesat această 
formă de ajutor de stat în conformitate 

cu prevederile Hotărârii de Guvern 

nr.1179/2014 privind instituirea unei 

scheme de ajutor de stat în sectorul 

creşterii animalelor, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

 

AUGUST,  
final perioadă depunere cereri so-

licitare sprijin financiar pentru 
următoarele scheme de plata:  

 

1. Programul Național 

Apicol (PNA) - 2 august 

2021 inclusiv 

Program Naţional Apicol pentru perioada 
2020 – 2022 are drept scop îmbunătăţirea 

producţiei şi comercializării produselor 

apicole prin acordarea apicultorilor de 

sprijin financiar. 

Valoarea sprijinului financiar alocat anului 
2021 pentru Programul Naţional Apicol este 

de 59.215 mii lei. 
Plata sprijinului financiar se va efectua de 
către APIA  după controlul tuturor cererilor 
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de plată şi după centralizarea sumelor 
eligibile pentru verificarea încadrării în 
plafonul alocat pentru fiecare măsură.  

 La nivelul APIA Gorj, s-au depus 212 cereri, 

cu o valoare solicitată de 674.943,18 lei, din 

care 19.881,06 lei pentru accesarea acțiunii 
C4. 

2.  Cereri ajutor de stat 

în sectorul bovin! 

 

În data de 10 august 
2021, s-a încheiat perioada de depunere a 

cererilor de solicitare a ajutorului de stat 

pentru susținerea activității crescătorilor 

din sectorul bovin, în anul 2021, în con-

textul crizei economice generate de pan-
demia COVID-19, în conformitate cu OUG 

58/2021. 

 

Au fost depuse un număr de 93.593 cereri 

pentru un număr total de 1.307.297 capete 
animale și o cantitate de lapte de 

81.176,35 tone, din care, la nivelul  Cen-

trului județean Gorj, au fost depuse un 

număr de 2.085 cereri pentru un număr to-

tal de 20.497 capete animale și o cantitate 
de lapte de 47,65 tone. 

Conform legislației în vigoare, după etapa 

de primire a cererilor, în vederea stabilirii 

e l i g i b i l i t ă ț i i  a c e s t o r a ,  A P I A 

realizează controale administrative pentru 

un procent de 100% din cererile depuse. 

Cuantumul pe cap de animal se va calcula 

prin raportarea plafonului (182.708.014,97 

lei) la efectivul total de bovine eligibile, iar 

cuantumul pe tona de lapte prin raportarea 

plafonului (42.829.698,82 lei) la cantitatea 
totală de lapte eligibilă.  

Valoarea ajutorului de stat se calculează 

pentru fiecare beneficiar în funcţie de 

numărul de capete de bovine eligibile la 

care se poate adăuga şi valoarea calculată în 

funcţie de cantităţile de lapte, în tone, 
produse şi valorificate, eligibile până la 

concurenţa plafonului de 225.000 euro la 

cursul de schimb valutar stabilit de Banca 

Naţională a României, valabil la data intrării 

în vigoare a Ordonanţei de Urgenţă. 

Plafonul total alocat este de 

225.537.713,79 lei, repartizat astfel: 

a) 182.708.014,97 lei pentru efectivele de 

bovine cu vârsta de minimum 16 luni la data 

de 31 ianuarie 2021, la care se pot adăuga 

efectivele de bovine cu vârsta de minimum 7 

luni la data de 31 ianuarie 2021; 

b) 42.829.698,82 lei pentru cantitatea de 

lapte valorificată în luna ianuarie 2021. 

Plata ajutorului de stat se efectuează până 

la data de 31 decembrie 2021. 

Nu se acordă plăţi 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 Agenţia de 

Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură. 

 
3. Renta viagera 

 

 

Instituită prin Legea 247/2005, cu 

modificările şi 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 şi 

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 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. 
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Până în prezent, la Centrul județean Gorj, s-au 

prezentat 37 de rentieri, pentru o suprafață de 
41,6508 ha suprafață  arendată și 101,5653 ha su-

prafață vândută și o valoare  aferentă de 12.229,09 

euro, respectiv  59153,16 lei.  

 
 

Noutăți legislative 

 

 OMADR nr. 198/19.08.2021 privind aprobarea Ghidului 

solicitantului pentru accesarea schemei de ajutor de stat 

„Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe 

împădurite”, aferentă Măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea 

zonelor împădurite și îmbunătățirea viabilității 

pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de 

suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020, sesiunea 6/2021, ediția 

I, cod DPD sv-SFEADRv/M8 

 Hotărârea nr. 902/2021 pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului 

naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de 

aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar. 

  Hotărârea nr. 842/2021 privind modul de organizare şi 

funcţionare a Sistemului naţional de clasificare a 

carcaselor de bovine, porcine şi ovine; 

 Ordinul nr. 178/2021 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a 

măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă 

pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin 

în sectorul vitivinicol 2019-2023 ; 

 Ordinul nr. 160/2021 privind modificarea anexei la 

Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

483/2016 pentru aprobarea Procedurii operaţionale 

privind efectuarea controlului pe teren pentru cererile 

unice de plată aferente măsurii 10, pachetul 8 "Creşterea 

animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon" 

din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 ; 

 Hotărârea nr. 829/2021 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 

bugetul de stat. 

 

 Proiecte de acte normative 

 

 

 

  ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 

de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice . 

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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