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Plata ajutorului de stat 

în sectorul bovin, 
 in anul 2021,  

în context COVID19 

 

În 15 septembrie 2021, 

APIA a demarat autori-
zarea la plată 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 
nr.58/2021.  

 

Suma totală autorizată la plată este de 

225.529.364,50 lei din care:  

 pen t ru  e fec t i vu l  de  bov ine  - 

182.700.117,60 lei 

 pen t ru  can t i t a tea  de  lapte  - 

42.829.246,90 lei. 

 

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. 

 
Cuantumul stabilit pe cap de animal este 

în valoare de 140,37 lei iar cuantumul pe 

tona de lapte este de 541,87 lei. 

 

Precizăm că au fost depuse 93.618 cereri 
iar în urma verificărilor administrative 

efectuate a rezultat un număr de 93.005 

cereri eligibile pentru un număr total de 

1.301.561 capete animale eligibile și o 

cantitate de lapte eligibilă de 79,039.708 
tone.   
La nivelul  Centrului județean Gorj, au fost 
depuse un număr de 2.085 cereri pentru 
un număr total de 20.497 capete 
animale și o cantitate de lapte de 
47,65 tone. 

 In urma verificărilor administrative, a un 
rezultat un numar de 2.076 cereri 

eligibile, pentru 20.424 capete bovine 

eligibile si  o cantitate de 34,566 tone 

lapte eligibile. Totalul autorizat la plata la 

nivelul APIA Gorj este de 2.885.647,17 
lei, din care 2.866.916,88 lei pentru 

bovine si 18.730,29 lei pentru lapte.  

  

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. 

 

Cuantum plăți directe  

Campania 2021 

 

În conformitate cu HG nr. 1053/2021, s-a 
stabilit, pentru anul 2021, cuantumul per 

hectar al plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii 

redistributive şi a intervalelor de suprafaţă 

pentru care se acordă aceasta, al plăţii 

pentru practici agricole benefice pentru 
climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii 

fermieri și a plafonului aferent schemei de 

sprijin cuplat pentru măsura din sectorul 

zootehnic, speciile ovine și caprine, 

respectiv: 

 Cuantumul per ha se majorează/ 

diminuează pentru încadrarea în plafonul 

financiar alocat, pe baza suprafețelor 

determinate.  

De asemenea, s-a aprobat plafonul de 

71.300 mii euro aferent plății directe 

pentru schema de sprijin cuplat pentru 
speciile ovine/caprine pentru anul 2021. 



Cuantumurile unitare se calculează de către 

APIA, prin raportarea plafoanelor la efectivul 

de animale eligibile, după caz.  

 

Plata 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 menționat la articolul 67 alineatul (2) 

din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. 

Plățile directe în sectorul vegetal și a 

schemei de sprijin cuplat pentru măsura din 

sectorul zootehnic, speciile ovine și 

caprine    se acordă în limita prevederilor 

bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale pentru anii 2021 și 2022  

 

Termen final pentru solicitare  adeverințe 

de catre   beneficiarii Campaniei 2021 

 
Beneficiarii mai pot solicita eliberarea 

de adeverinţe aferente Campaniei 2021 

pentru schemele de plăți directe și măsurile 

de mediu și climă,  până la data demarării 

autorizarii la plată în avans, respectiv până 
la data de  18 octombrie 2021.  

Reamintim fermierilor că potrivit Ordinului 

Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

nr. 50/2017 de modificare a OMADR 

nr.703/2013 pentru aprobarea condițiilor în 
care se vor încheia convențiile dintre 

instituțiile financiar-bancare și nebancare și 

APIA, în vederea finanțării de către acestea 

a activităților curente ale beneficiarilor 

plăților derulate de instituția noastră în baza 
adeverințelor eliberate, dobânda aferentă 

acordării creditelor va fi de RON-ROBOR 6M 

+ maxim 2%. 

În ce priveşte comisioanele practicate de 

instituţiile finanţatoare, APIA atrage 
atenţia fermierilor care doresc să acceseze 

credite pentru finanțarea capitalului de 

lucru în vederea desfășurării activităților 

curente, să analizeze cu atenţie sporită 

soluţiile de finanţare propuse de 
instituţiile financiar-bancare şi nebancare 

în ceea ce priveşte costul acestora, astfel 

încât să aleagă modalităţile de finanţare 

care răspund cel mai bine necesităţilor 

proprii. 

Adeverințele pot fi 

solicitate la APIA prin 

mijloace electronice. 

Cererea de eliberare 

a adeverinței poate 
fi accesată la adresa: 

(www.apia.org.ro). 

 

Toate convenţiile încheiate între APIA, 

instituțiile bancare și nebancare și Fondul de 
Garantare a Creditului Rural IFN - SA 

(FGCR)/ Fondul Național de Garantare a 

Creditului pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii 

IFN - SA (FNGCIMM) sunt postate pe site-ul 

instituţiei, la adresa: http://
www.apia.org.ro/ro/directia-metodologie-

monitorizare-raportare-si-relatii-

institutionale.  
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Sesiune depunere cereri pentru schema 

de ajutor de stat  „Sprijin pentru prima 

împădurire și crearea de suprafețe 
împădurite” 

Reamintim ca în perioada 15 septembrie 

2021 – 28 februarie 2022, se primesc 

Cereri de sprijin pentru accesarea 

Schemei de ajutor de stat „Sprijin 

pentru prima împădurire și crearea de 
suprafețe împădurite” (sesiunea 

6/2021), aferentă Măsurii 8, Submăsura 

8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe 

împădurite”, din cadrul Programului 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. 

Alocarea financiară pentru sesiunea 
6/2021 este de 6.537.930 euro.  

Completarea Cererii de Sprijin se 

realizează online şi se depune pe suport 

de hârtie la Centrele Județene APIA sau al 

Municipiului București.  

Aplicaţia electronică M8 pentru 

depunerea online a cererii de sprijin va 
putea fi accesată din pagina principală a 

site-ului APIA și este însoțită de 

instrucțiuni de utilizare.  

Potențialii beneficiari parcurg următoarele 

etape premergătoare depunerii cererii de 

sprijin:  

Identificarea cu sprijinul APIA a 

suprafețelor care urmează a fi împădurite,  

Elaborarea proiectului tehnic de 

împădurire de către persoane fizice sau 

persoane juridice de specialitate atestate 

(costurile aferente acestor servicii se vor 

plăti la prima cerere de plată), 

 

Obținerea avizului Gărzii Forestiere 

pentru proiectul tehnic de împădurire; în 
vederea avizării, proiectul tehnic de 

împădurire se depune la Garda Forestieră 

cu cel puțin 10 zile înainte de încheierea 

perioadei de depunere a cererilor de 

sprijin la APIA. 

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să 
îndeplinească condiţiile prevăzute în 

schema de ajutor de stat și detaliate în 

Ghidul Solicitantului.  

Prin această schemă se acordă sprijin 

financiar pentru înființarea de plantații 

forestiere, respectiv realizarea de trupuri 
de pădure și perdele forestiere de 

protecție. 

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, 

este reprezentat de costuri standard pe 

hectar pentru împădurirea de terenuri 

agricole și neagricole, sub forma a două 
prime, după cum urmează: 

 Primă de înfiinţare a plantaţiilor 

forestiere (Prima 1), care acoperă inclusiv 

costurile de elaborare a proiectului tehnic 

de împădurire - acordată pentru toți 

beneficiarii schemei, 

 Primă anuală (Prima 2), pentru o 

perioadă de 12 ani, pentru acoperirea 
costurilor de întreținere și îngrijire a 

plantației forestiere și pentru 

compensarea pierderilor de venit agricol 

ca urmare a împăduririi – acordată în 

funcție de categoria de beneficiar și tipul 
de teren.  

Beneficiarii schemei pot fi deținătorii 

publici și privați de teren agricol și 

formele asociative ale acestora. 

Deținătorii de terenuri agricole și 

neagricole proprietate a statului și/sau 
deținătorii de terenuri agricole și/sau 

neagricole proprietate a unităților 

administrativ teritoriale (UAT) sau 

asociații ale acestora, beneficiază numai 

de sprijinul acordat în baza Primei 1.” 
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Valoarea maximă a sprijinului public 

pentru un proiect acordat în baza schemei 

de ajutor de stat, care înglobează toate 
costurile standard aferente Primei 1, 

respectiv Primei 1 și Primei 2, după caz, 

plătite pe durata de aplicare a 

angajamentului, este de 7.000.000 euro. 

Informaţii detaliate pentru accesarea 

Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru 
prima împădurire și crearea de suprafețe 

împădurite” se regăsesc postate pe site-ul 

APIA www.apia.org.ro, la adresa: http://

www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-

sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr  

 Depunerea cererilor de plată pentru 

rambursarea ajutorului de stat pentru 

cantităţile de motorină aferente tri-

mestrului III al anului 2021 
  

Până la data de 1 noiembrie 2021 inclusiv 

(31 octombrie fiind zi nelucratoare), fer-

mierii pot depune cererile de plată pen-

tru rambursarea ajutorului de stat pentru 
cantităţile de motorină achiziţionate şi 

utilizate în agricultură, aferente perioadei 

01 iulie - 30 septembrie 2021 (trim. III al 

anului 2021). 

  
Cererile se depun la Centrele Județene ale 

Agenției de Plăți și Intervenție pentru 

Agricultură, respectiv al Municipiului 

București, de către administrator / repre-

zentantul legal sau împuternicitul acestuia, 
caz în care împuternicirea este emisă de 

către administratorul /reprezentantul legal 

şi este însoţită de copia actului de identi-

tate al persoanei împuternicite. 
  

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată 

pentru rambursare se depun însoțite de 

următoarele documente: 

 documente care dovedesc cantitatea de 

ciuperci produsă, după caz; 

 situația centralizatoare a cantităților de 

motorină utilizate la lucrări mecanizate, 

aferente perioadei pentru care solicită 

acordarea ajutorul de stat prin rambur-

sare, întocmită conform modelului 
prevăzut în anexa nr.9; 

 copie a facturilor / bonurilor fiscale de 

cumpărare a motorinei emise de 

vânzător pe numele solicitanților; 

 copie a documentelor de identitate 

și/sau a documentelor de înregistrare, în 
cazul în care au intervenit modificări 

față de cererea de acord pentru fi-

nanțare; 

 adeverință în original de la Registrul 

agricol, cu suprafețele aflate în ex-
ploatare, în cazul în care au intervenit 

modificări față de cererea de acord pen-

tru finanțare; 

 adeverință în original de la Direcția pen-

tru Agricultură Județeană, pentru su-
prafețele plantate cu vie nobilă, în cazul 

în care au intervenit modificări față de 

cererea de acord pentru finanțare. 

  

Pentru sectorul zootehnic, cererile de 
plată pentru rambursare se depun însoțite 

de următoarele documente: 

 situația centralizatoare a cantităților de 

motorină utilizate pentru sectorul zoo-

tehnic, aferentă perioadei  pentru care 
solicită acordarea ajutorul de stat prin 

rambursare, întocmită conform modelu-

lui prevăzut în anexa nr.9 din OMADR 

nr.1727/2015 cu modificările și com-

pletările ulterioare; 

 copie a facturilor/bonurilor fiscale de 

cumpărare a motorinei emise de 

vânzător pe numele solicitanților; 

situația privind calculul efectivului 

rulat/efectivului mediu realizat, 

întocmită de beneficiar și vizată de me-
dicul împuternicit de liberă practică, 

după caz, întocmită conform modelului 

prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR 

nr.1727/2015 cu modificările și com-

pletările ulterioare;  
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copie de pe cererea depusă de către api-

cultori la consiliul local în vederea asi-

gurării acestora de vetre de stupină tem-
porare sau permanente; 

copie a documentelor de identitate și/sau 

a documentelor de înregistrare, în cazul în 

care au intervenit modificări față de cere-

rea de acord pentru finanțare. 
 

Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, 

cererile de plată pentru rambursare se 

depun însoțite de următoarele 

documente: 

situația centralizatoare a cantităților de 

motorină utilizate pentru irigații, aferentă 

perioadei pentru care solicită acordarea 

ajutorul de stat prin rambursare, în-

tocmită conform modelului prevăzut în 

anexa nr.9 din OMADR nr.1727/2015 cu 
modificările și completările ulterioare; 

copie a facturilor/bonurilor fiscale de 

cumpărare a motorinei emise de vânzător 

pe numele solicitanților; 

situația centralizatoare a cantităților de 

apă pentru irigații, întocmită conform 

modelului prevăzut în anexa nr.11 din 

OMADR nr.1727/2015 cu modificările și 

completările ulterioare; 

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; 

situația suprafețelor irigate, pe structuri 

de culturi, aferentă perioadei pentru care 

se solicită ajutorul de stat; 

copie a documentelor de identitate și/sau 

a documentelor de înregistrare, în cazul în 

care au intervenit modificări față de cere-
rea de acord pentru finanțare; 

dovadă cont trezorerie dacă au intervenit 

modificari ale coordonatelor bancare față 

de cererea inițială. 

 
Toate documentele depuse în copie vor fi 

certificate pentru conformitate cu origi-

nalul de către solicitantul sprijinului, în-

sușite prin semnatură și vor purta sintag-

ma “conform cu originalul”. 

Cererile pot fi transmise de către fermieri 

prin mijloace electronice (poșta 

electronică, fax etc) / servicii poștale / 
depuse direct la sediul Centrului 

judeţean unde este depusă  cererea de 

acord de finanţare.  

  

Documentele transmise vor sta la baza 
operării/verificării datelor în aplicațiile 

electronice de gestionare a ajutorului de 

stat  și la  efectuarea verificărilor 

administrative ulterioare. 

  

Conform HG. 1051/2021  privind 

modificarea art. 10 din Hotărârea 
Guvernului nr. 1174/2014, Suma alocată 

pentru plata ajutorului de stat în anul 

2021 este de 569.039 mii lei ȘI se asigură 

de la bugetul de stat, în limita 
prevederilor bugetare aprobate 

Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale pe anul 2021. 

 

28.10.2021, termen depunere cerere de 

plata  pentru obtinere ajutor de stat în 

sectorul creşterii animalelor   

  

În perioada 01-28.10.2021, se depun la 
centrele județene ale APIA, respectiv al 

Municipiului București, pe raza cărora/

căruia se află sediul social al solicitantului, 

cererile de plată pentru ajutorul de stat în 

sectorul creșterii animalelor aferente 
serviciilor prestate în trim. III al anului 

2021. 

  

Cererile pot fi depuse direct la sediul 

Centrului judeţean unde este depusă  
cererea inițială anuală sau transmise de 

către fermieri prin mijloace electronice 

(poșta electronică, fax etc) / servicii 

poştale. 
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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
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


 Cererea de plată a ajutorului de stat 

pentru serviciile de întocmire și 

menținere a registrului genealogic al 
rasei, completată de către solicitanții 

prestatori ai serviciilor va fi  însoțită de 

următoarele documente: 

   a) memoriul tehnic cu activitățile, inclusiv 

lucrările efectuate pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute în programele de 

ameliorare și/sau conservare, aprobat de 

ANZ; 

    b) lista activităților, inclusiv lucrările și 

tarifele acestora pentru serviciile prevăzute 
la art. 7 alin. (3) în luna/trimestrul pentru 

care se solicită ajutorul de stat, avizată de 

ANZ; 

   c) facturile lunare/trimestriale în care să 

fie menționate activitățile efectuate și 
cuantumul acestora, precum și perioada 

facturată, copii certificate conform cu  

originalul de către solicitant; 

    d) documentele justificative de încasare 

de la beneficiarii ajutorului de stat a 
sumelor corespunzătoare, în funcție de 

intensitatea ajutorului de stat pentru 

serviciul prestat aferent lunii/trimestrului, 

copii certificate conform cu originalul de 

către APIA; 
    e) copia atestatului de producător, în 

cazul beneficiarilor persoane fizice, la 

depunerea primei cereri de plată; în cazul în 

care nu s-a eliberat atestatul de 

producător, dar a fost solicitat, adeverința 
emisă de aparatul de specialitate al 

primarului localității unde a fost depusă 

cererea, care să ateste solicitarea acestuia, 

cu obligația depunerii ulterioare a 

atestatului de producător până la finele 
lunii în care a fost emis acesta; 

     f) documentul care atestă schimbarea 

formei de organizare a beneficiarului 

serviciilor contractate  după caz, originalul 

și copii pentru efectuarea conformității cu  
originalul de către APIA; 

     g) dovada contului bancar activ, dacă 

este cazul.  

Documentele transmise vor purta 

sintagma „conform cu originalul”, însușite 

prin semnatura fermierului și vor sta la baza 
operării/verificării datelor în aplicațiile 

electronice de gestionare a ajutorului de 

stat și la efectuarea verificărilor 

administrative ulterioare. 

*) Potrivit art. unic din HG nr. 

1052/2021, prevederile HG nr. 1.179/2014 

privind instituirea unei scheme de ajutor de 

stat în sectorul creșterii animalelor, 
publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu 

modificările și completările ulterioare, se 

aplică până la data de 31 decembrie 2022.   

 

Finalizare control pe teren  

 

Conform calendarului de activitati, pana in 

data de 15 octombrie 2021, APIA trebuie sa 

finalizeze activitatile de control pe teren 
aferente Campaniei 2021, astfel incat, 

incepand cu data de 18.10.2021, să se poată 

demara autorizarea la plata in avans. 

La nivelul judetului Gorj, a fost finalizata 

actiunea de control clasic in teren, fiind 

efectuate controale la toți fermierii din 
esantionul aferent campaniei 2021, 

respectiv: 

* 289 fermieri -pentru controlul clasic – ; 

* 118 fermieri de controlat calsic din  esantionul 
de teledetectie de 1051 fermieri  

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

 Suprafața totală de controlat este de 9528,73 
ha, respectiv: 

* 5478.32 ha—pentru controlul clasic; 

* 1059.79 ha de controlat pe teren din  
esantionul de 4050.41 - control prin 
teledetecție. 

Nr.parcele de controlat=4430, respectiv: 

  3703 parcele din esantion clasic de controlat  

  727 din esantion teledetectie de controlat. 
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 Derulare acțiune de follow-up 

În prezent, la nivelul APIA este în derulare 

actiunea de folow-up, care are drept scop 
clarificarea cu fermierul a 

neconformităților identificate  (codurilor 

de eroare atribuite) de prestatorul care 

execută controlul prin teledetecție (CwRS) 

după prima fotointerpretare. Clarificările 
se pot soluționa la sediul APIA, prin 

instrumentarea rezultatelor în controlul 

administrativ și/sau prin modificări  

alfanumerice (în baza de date IACS) și 

vectoriale (în aplicația IPA on-line) pentru 
situațiile ce nu pot fi clarificate 

administrativ. 

În cazul controlului prin teledetecţie, 

parcelele și culturile sunt identificate şi 

măsurate pe ecran, în mediu GIS, prin 
procesul de fotointerpretare, pe baza 

amplasamentului indicat de fermier prin 

digitizarea realizată în IPA-online. 

Fotointerpretarea se  realizează pe baza 

unei serii de două imagini satelitare de 
înaltă rezoluţie - HR şi o imagine de foarte 

înaltă  rezoluţie - VHR. 

Astfel, pentru fermele care, în urma 

controlului prin teledetecție, au cel puțin 

o parcelă cu cod tehnic ce semnalează 
diferite neconformități, se realizează 

acțiunea de “follow-up” ca parte 

componentă a activității de control prin 

teledetecție. 

În controlul prin teledetecție, regulile de 
codificare și diagnosticare sunt aplicate la 

nivel de parcelă, grup de plată și la nivel 

de dosar. Obiectivul acestor reguli este de 

a separa dosarele ce vor necesita o acțiune 

follow-up.   

Ca urmare a fotointerpretării, ca etapă a 

controlului prin teledetecție ce are în 

vedere identificarea și digitizarea 

parcelelor realizată de fermieri în IPA – 

online, se determină  suprafaţa fiecărei 
parcele ținând cont de  limitele parcelelor 

vizibile pe imaginea satelitară, iar fiecărei 

parcele i se atribuie cel puţin un cod 

tehnic, o suprafaţă măsurată, o categorie 
de folosinţă și o cultură observată. 

*** 

Noutăți legislative 
 

 HG nr. 1.051/2021 pentru modificarea art. 

10 din Hotărârea Guvernului nr. 1.174/2014 
privind instituirea unei scheme de ajutor de 
stat pentru reducerea accizei la motorina 
utilizată în agricultură; 

 HG nr. 1.052/2021 pentru stabilirea datei 

până la care se aplică prevederile Hotărârii 
Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat în sectorul 
creșterii animalelor - Guvernul României; 

 HG nr. 1.053/2021 privind stabilirea pentru 

anul 2021 a cuantumului per hectar al plății 
unice pe suprafață, al plății redistributive și a 
intervalelor de suprafață pentru care se 
acordă aceasta, al plății pentru practici 
agricole benefice pentru climă și mediu, al 
plății pentru tinerii fermieri și a plafonului 
aferent schemei de sprijin cuplat pentru 
măsura din sectorul zootehnic, speciile ovine 
și caprine.  

 

 Proiecte de acte normative 

 
Proiect de ORDIN pentru modificarea anexei la 
Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării 
rurale nr. 1731/ 2015 privind instituirea 
schemei de ajutor de minimis "Sprijin acordat 
microîntreprinderilor și întreprinderilor mici din 
spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea 
activităților economice neagricole" 

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 651/ 2021 
pentru aprobarea programului de susținere a 
producției de legume în spații protejate pentru 
anul 2021, precum și pentru modificarea HG nr. 
652/2021 privind aprobarea programului de 
susținere a producției de plante aromatice 
pentru anul 2021. 
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https://lege5.ro/App/Document/he2dknzvg4yq/hotararea-nr-1052-2021-pentru-stabilirea-datei-pana-la-care-se-aplica-prevederile-hotararii-guvernului-nr-1179-2014-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-in-sectorul-cresterii-animalelor
https://lege5.ro/App/Document/he2dknzvg4yq/hotararea-nr-1052-2021-pentru-stabilirea-datei-pana-la-care-se-aplica-prevederile-hotararii-guvernului-nr-1179-2014-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-in-sectorul-cresterii-animalelor
https://lege5.ro/App/Document/he2dknzvg4yq/hotararea-nr-1052-2021-pentru-stabilirea-datei-pana-la-care-se-aplica-prevederile-hotararii-guvernului-nr-1179-2014-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-in-sectorul-cresterii-animalelor
https://lege5.ro/App/Document/he2dknzvg4yq/hotararea-nr-1052-2021-pentru-stabilirea-datei-pana-la-care-se-aplica-prevederile-hotararii-guvernului-nr-1179-2014-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-in-sectorul-cresterii-animalelor
https://lege5.ro/App/Document/he2dknzvg4yq/hotararea-nr-1052-2021-pentru-stabilirea-datei-pana-la-care-se-aplica-prevederile-hotararii-guvernului-nr-1179-2014-privind-instituirea-unei-scheme-de-ajutor-de-stat-in-sectorul-cresterii-animalelor


Hotărârea Guvernului nr. 651/ 2021,  se modifică și se 
completează după cu urmatoarele: 

Valoarea maximă a sprijinului financiar de ajutor de 
minimis prevăzută la alin. (2) se suplimentează cu 210 
euro/cultură/1.000 mp/beneficiar și se acordă în lei, la 
cursul de schimb stabilit potrivit alin. (2), cu condiția ca 
beneficiarul să nu depășească suma de 20.000 euro pe 
durata a trei exerciții financiare. 

Resursele financiare necesare aplicării schemei de 
ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt 
în sumă 153.730 mii lei, reprezentând echivalentul a 
maximum 31.551 mii euro și se asigură din bugetul 
aprobat Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe 
anul 2021.  

Cererile de înscriere în Programul aprobat prin 
Hotărârea Guvernului nr. 651/ 2021 pentru aprobarea 
programului de susținere a producției de legume în 
spații protejate pentru anul 2021 depuse rămân 
valabile. La stabilirea sumelor aferente reprezentând 
ajutor de minimis pentru fiecare beneficiar, APIA va 
calcula și va acorda valoarea sprijinului financiar luând 
în considerare valoarea maximă de 2000 euro sau 2210 
euro, după caz, per cultură/1.000 mp/beneficiar, cu 
încadrarea în plafonul maxim de 20.000 euro pe durata 
a trei exerciții financiare. 

 Proiect de HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei 
„Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra 
sectorului apicol”. 

Ajutorul de minimis se acordă întreprinderilor care își 
desfășoară activitatea în sectorul apicol, în domeniul 
producției primare, pentru compensarea efectelor 
fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile 
manifestate în perioada martie – mai 2021 asupra 
sectorului apicol”, astfel încât să se asigure continuarea 
ciclului de producție. Art. 2. (1) Schema de ajutor de 
minimis se aplică pe întreg teritoriului României. 

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis 
prevăzut de prezenta hotărâre, beneficiarii prevăzuți la 
art. 5 trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile de 
eligibilitate prevazute de actul normativ. 

Proiect de ORDIN pentru modificarea anexei la Ordinul 
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 1731/ 
2015 privind instituirea schemei de ajutor de minimis 
"Sprijin acordat microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici din spațiul rural pentru înființarea și dezvoltarea 
activităților economice neagricole" 

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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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  

 

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.  

mailto:apia.gorj@apia.org.ro
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