
     

 Activitatea APIA GORJ în februarie –martie 2022 
 

 

În data de 15 februarie 2022, APIA a demarat Campania de 

informare a fermierilor cu privire la primirea cererilor unice de 

plată în anul 2022, sub sloganul: “ALĂTURI DE FERMIERI  PEN-

TRU O  AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ! Depune la APIA Cererea 

Unică de Plată în perioada 01 Martie – 16 Mai 2022!” 

 

Fermierii vor putea depune cererea unică de plată prin 

accesarea aplicației IPA-Online din versiunea internet, 

conform Manualului de utilizare IPA-Online (accesibil în 

aplicaţie), fără a se prezenta la Centrele județene/locale 

APIA, ținând cont de condițiile impuse de pandemia Covid 19.   

 

Documente obligatorii ** Documente specifice accesarii masurilor compensatorii, a schemelor de plăți 

in sector zootehnic **  Deschiderea de angajamente noi ** Completare /depunere cerere de plată ** 

Închiderea cererilor unice de plată ** 
 

OMADR nr.47/2022, stabileste modalitatea de coordonare a implementării 

schemelor de plăți directe şi a ajutoarelor naționale tranzitorii care se aplică în 

agricultură, în anul de cerere 2022. 

 

APIA eliberează adeverinte pentru solicitanții schemei de ajutor de stat  în 

sectorul creşterii animalelor pentru 2022 
 

Pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă 

anului 2021, rentierii agricoli se pot prezenta în perioada 01.03.2022-

31.08.2022, personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare centru 

judeţean al APIA, respectiv la cel al Municipiului București,  
 

Plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor  

Finalizarea plăților la motorina utilizată în agricultură pentru ultimele două 

trimestre ale anului 2021 
 

Noutăți legislative/Proiecte de acte normative 

  

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură *  
CENTRUL JUDEȚEAN GORJ 

Nr.2* FEBRUARIE 2022 
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Campania de informare privind primirea 

cererilor unice de plată în anul 2022 

În data de 15 februarie 2022, APIA a demarat Campania 

de informare a fermierilor cu privire la primirea 

cererilor unice de plată în anul 2022, sub sloganul:  

“ALĂTURI DE FERMIERI  

PENTRU O  AGRICULTURĂ PERFORMANTĂ! 

Depune la APIA Cererea Unică de Plată în perioada 

 01 Martie – 16 Mai 2022!” 

 

Fermierii sunt informati că vor putea depune cererea 

unică de plată prin accesarea aplicației IPA-Online din 

versiunea internet, fără a se prezenta la Centrele 

județene/locale APIA, ținând cont de condițiile impuse 

de pandemia Covid 19.   

Se va completa o singură Cerere Unică de Plată, chiar 

dacă se utilizează suprafeţe de teren în diferite 

localităţi sau judeţe. 

Fermierii trebuie să verifice împreună cu primăria pe 

raza căreia dețin terenul, situația înscrierii în Registrul 

agricol a terenului şi să permită primăriei să transmită la 

APIA adeverința. 

Documentele care fac dovada că terenul agricol se află 

la dispoziţia fermierului 

trebuie să fie încheiate 

înaintea depunerii Cererii 

unice de plată şi să fie 

valabile la data depunerii 

Cererii. 

Adeverințele emise pentru 

schemele din sectorul 

zootehnic de către asociația / 

agenția acreditată pentru 

înființarea şi menținerea 

registrului genealogic al rasei / 

oficiul pentru zootehnie 

județean, pot fi transmise 

electronic prin platforma pusă 

la dispoziție de către APIA, cu 

informarea fermierului. 

De asemenea, fermierii care 

dețin animale în exploatație au 

obligația să se asigure că 

datele acestora sunt 

actualizate/corectate în 

Registrul Național al 

Exploatațiilor (RNE) (la medicul 

veterinar concesionar/ 

asociație/ propriile evidențe, 

dacă sunteți utilizator SNIIA) şi 

să se adreseze Centrului APIA 

în vederea completării 

declarației sector zootehnic în 

aplicația dedicată sectorului 

zootehnic, înainte de accesarea 

IPA Online. 

Responsabilitatea privind legalitatea şi valabilitatea 

documentelor aparţine fermierului şi/sau autorităţii 

care a emis/atestat aceste documente, după caz.  

Fermierii care sunt deja beneficiari APIA îşi vor actualiza 

la completarea Cererii doar datele ce au suferit 

modificări față de anul anterior. În acest fel, se reduce 

timpul de completare a cererii, iar probabilitatea de a 

introduce date greşite este mai mică. 

Funcționarii APIA vor contacta fermierii în vederea 

închiderii electronice a cererii şi pentru programarea 

acestora în vederea semnării Cererii şi declarațiilor 

ataşate acesteia. 

 

Campania de depunere a cererilor unice de 
plată în anul 2022 

 

În data de 01.03.2022, APIA a demarat Campania de 

depunere a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2022. 

Fermierii sunt invitaţi să depună, în perioada 01 martie 

– 16 mai 2022, Cererea Unică de Plată. 

Depunerea cererilor se realizează online, prin utili-

zarea aplicației IPA-Online și a mijloacelor electronice 

de comunicații. În situații excepționale cererea unică 

de plată poate fi depusă prin prezența fermierilor la 

centrele județene/locale  ale APIA. 

 

 

ATENŢIE!!! Începând cu 

anul 2022, fermierii pot 

semna Cererile folosind şi 

semnătura electronică. 

În această situație este 

necesar să se anunțe (prin 

mesaj telefonic sau prin e-

mail) funcționarul 

desemnat să gestioneze 

cererea despre faptul că 

se doreşte să se semneze 

electronic. Semnătura 

electronică trebuie 

aplicată pe cererea unică 

de plată descărcată din 

aplicația IPA-Online la 

data depunerii. Angaja-

mentele și declarațiile, 

parte a cererii unice de 

plată, se vor semna, de 

asemenea, electronic la 

aceeași dată.  

Foarte important! Înainte 

de semnarea cererii unice 

de plată sector vegetal şi 

zootehnic, să se verifice 

încă o dată infomațiile 

înscrise şi documentația 

depusă! 



 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE : 

În calitate de stat membru al Uniunii Europene, 

România beneficiază de fonduri europene, prin 

aplicarea schemelor de plăți/măsurilor de sprijin/

ajutoarelor naționale tranzitorii, ca mecanisme de 

susţinere a producătorilor agricoli, respectiv:  

- plăţi directe: schema de plată unică pe suprafață 

(SAPS), plata redistributivă, plata pentru practici 

agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru 

tinerii fermieri, plata pentru micii fermieri, schema de 

sprijin cuplat în sectorul vegetal şi zootehnic,  

- măsurile compensatorii de dezvoltare rurală: Măsura 

10 - Agro-mediu şi climă, Măsura 11 - Agricultura 

ecologică, Măsura 13 - Plăți pentru zone care se 

confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri 

specifice (PNDR 2014-2020), 

- ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) care se acordă 

în sectorul vegetal şi zootehnic. 

Potrivit prevederilor legislației europene şi naționale, 

orice fermier care solicită plăţi în cadrul schemelor de 

plată/măsurilor de sprijin/ajutoarelor naționale 

tranzitorii aferente Campaniei 2022, are obligaţia să 

respecte normele de ecocondiţionalitate, care 

cuprind Bunele Condiții Agricole şi de Mediu (GAEC) şi 

Cerințele Legale în Materie de Gestionare (SMR), pe tot 

pacursul anului, pe toate parcelele agricole din 

cadrul exploataţiei, indiferent de mărimea lor 

(inclusiv pe cele neeligibile şi pe cele care nu mai sunt 

folosite în scopul producției). 

Informațiile detaliate pentru accesarea fiecărei scheme 

de plată/măsuri de sprijin, inclusiv hărțile şi listele cu 

UAT eligibile pentru măsurile de dezvoltare rurală, dar 

şi ghidurile adresate fermierilor, pot fi consultate la 

Centrele APIA şi pe site-urile: www.apia.org.ro, 

www.madr.ro şi www.pndr.ro.   

 

Aspecte de interes privind depunerea cererii 

unice de plata in anul 2022 

DOCUMENTE NECESARE 

Trebuie să depuneţi 

electronic, prin poştă sau, în 

situaţii excepţionale să 

prezentaţi fizic, următoarele 

documente: 

 

* obligatoriu * 

- copie de pe cartea de identitate/buletinul de 

identitate/ paşaport/certificatul de înregistrare la 

oficiul registrului comerțului/certificatul de 

înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul 

reprezentantului, copie de pe datele de identificare, 

respectiv carte de identitate/buletin de identitate/

paşaport şi procură notarială (în cazul persoanelor 

fizice) sau delegație de împuternicire (în cazul 

persoanelor juridice); 

- dovada deținerii unui cont bancar activ pe 

teritoriul României; 

- documentele necesare care dovedesc că terenul 

agricol, inclusiv zonele de interes ecologic, se află la 

dispoziţia lor, cu excepția adeverințelor conform 

înscrisurilor din registrul agricol, sau o copie a anexei 

nr. 24 de la starea civilă a unităților administrativ-

teritoriale, dacă este cazul. Documentele care fac 

dovada că terenul agricol se află la dispoziția 

fermierului, inclusiv adeverința conform înscrisurilor 

din registrul agricol, trebuie să fie încheiate înaintea 

depunerii cererii unice de plată şi trebuie să fie 

valabile la data depunerii cererii; 

- documentele care fac dovada utilizării pajiştilor 

permanente; 

- documentele care fac dovada utilizării terenurilor 

agricole aparținând Agenția Domeniilor Statului.  

 

La depunerea cererii unice de plată sau a 

modificarilor acesteia, trebuie să transmiteți/

prezentați documentele necesare care dovedesc  

utilizarea terenului agricol, inclusiv a terenurilor 

care conțin zone de interes ecologic, precum şi a 

animalelor.  

 

Suprafețele declarate în cererile unice de plată pentru 

care nu se depun documentele care fac dovada utilizării 

terenului până la data-limită de depunere a cererilor 

unice de plată cu penalizări sunt neeligibile. 

 

Documentele pentru dovedirea calităţii de fermier 

activ: 

- fermierii persoane fizice, care se înregistrează la 

Oficiul Național al Registrului Comerțului ca PFA/II/IF 

sau ca persoane juridice, pentru dovedirea calităţii de 

fermier activ, pentru asigurarea trasabilității 

parcelelor şi, după caz, a angajamentelor asumate de 

către fermieri în cadrul măsurilor de dezvoltare rurală, 

depun inițial cererea unică de plată ca persoană fizică. 

După înregistrarea ca persoane autorizate/întreprinderi 

individuale/întreprinderi familiale sau ca persoane 

juridice, fermierii persoane fizice depun formularul de 

transfer al exploatației, în condițiile prevăzute de 

legislația în vigoare, la depunerea notificării privind 

schimbarea formei de organizare, dar nu mai târziu de 

data de 31 ianuarie a anului următor anului de cerere. 

Persoanele care nu au obligația să organizeze şi să 

conducă contabilitatea financiară conform art. 1 alin. 

(1)-(4) din Legea nr. 82/1991 a contabilităţii – 
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Republicată prezintă adeverința eliberată de Agenția 

Națională de Administrare Fiscală privind veniturile 

totale realizate în cel mai recent an fiscal pentru care 

sunt disponibile astfel de dovezi şi, după caz, 

veniturile din activități agricole în cel mai recent an 

fiscal pentru care sunt disponibile astfel de dovezi.  

 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul 

anterior de plăți directe care depăşesc cuantumul de 

5.000 de euro şi care sunt înregistrate la ONRC, 

prezintă cod CAEN din care rezultă activitatea agricolă 

sau actul de înființare/actul constitutiv/statutul din 

care reiese că au activitate agricolă, după caz; 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul 

anterior de plați directe care depăşesc cuantumul de 

5.000 de euro şi nu au cod CAEN pentru activitate 

agricolă,  prezintă la APIA dovezile verificabile din 

care să reiasă veniturile totale şi cele obținute din 

activități agricole (copiile situaţiilor financiare anuale 

depuse la ANAF). 

- persoanele juridice care au beneficiat în anul 

anterior de plați directe care depăşesc cuantumul de 

5.000 euro şi nu sunt înregistrate la ONRC, sau din ale 

căror acte de înființare/act constitutiv/statut/

regulament de organizare şi funcționare al stațiunii de 

cercetare şi a celor aflate în subordinea universităților 

nu reiese activitatea agricolă (licee agricole, 

universități, stațiuni de cercetare agricolă, unități de 

cult, etc.) prezintă la APIA: 

a) bilanţul contabil conform Legii 82/1991 a 

contabilităţii;  

b) jurnalul de venituri şi cheltuieli; 

c) contul de execuţie a bugetului instituţiei publice şi 

al activităţilor finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii. 

Dovezile verificabile privind îndeplinirea condiţiilor de 

fermier activ pentru persoanele fizice / juridice se 

prezintă la APIA la depunerea cererii unice de plată şi 

nu mai târziu de data de 31 ianuarie 2023. 

* după caz*  

- dacă sunteți reprezentați la depunerea cererii de 

către un împuternicit, acesta va transmite/prezenta 

documentul de împuternicire valid (procura notarială 

de împuternicire pentru persoanele fizice şi delegația 

de împuternicire pentru persoanele juridice) şi copiile 

CI/BI ale titularului de cerere şi împuternicitului 

(împuternicitul înlocuieşte titularul cererii doar în 

scopul şi pentru perioada pentru care a fost emisă 

împuternicirea). 

- documentele specifice schemei/măsurii solicitate, în 

cazul în care acestea trebuie depuse odată cu cererea 

unică de plată. 

- copia cardului exploatației zootehnice în care sunt 

înregistrate animalele sau adeverința eliberată de 

către medicul veterinar de liberă practică 

împuternicit, din care să rezulte codul exploatației 

înscrisă în RNE valabil la data depunerii cererii unice 

de plată pentru solicitanții de sprijin pentru pajişti 

permanente. 

 

Documente pentru accesarea măsurilor 

compensatorii de dezvoltare rurală (Măsuri de mediu 

şi climă): 

 În cazul în care solicitați sprijin pentru pachetele 

din Măsura 11 - Agricultură ecologică (submăsura 11.1 

- Sprijin pentru conversia la metode de agricultură 

ecologică şi submăsura 11.2 - Sprijin pentru 

menținerea practicilor de agricultură ecologică), copia 

după documentul justificativ (Certificat şi anexa 

aferentă, emise de Organsimul de Control conform 

Ordinului MADR nr. 312/2021), până la 17 octombrie 

2022 inclusiv.  

 În cazul în care solicitați pachetul 5 - adaptarea la 

efectele schimbărilor climatice din Măsura 10 - Agro-

mediu şi climă trebuie să depuneți următoarele 

documente: certificatul oficial de calitate a seminței, 

factura de achiziționare a seminței care să includă 

următoarele informații: hibridul, soiul, precocitatea 

acestuia (tardiv/semi-tardiv şi timpuriu/semi-

timpuriu) şi cantitatea de sămânță achiziționată şi 

certificatul oficial de calitate şi conformitate al 

furnizorului/producătorului - se prezintă odată cu 

cererea unică sau cel târziu până la termenul limită 

de depunere a acesteia; 

        - În cazul în care solicitați sprijin pentru Măsura 

10 pachetul 8 - adeverința eliberată de Asociația care 

conduce registrul genealogic al rasei din care fac parte 

animalele pentru care se solicită plata, avizată de 

ANZ. Acest document se depune odată cu cererea 

unică de plată/la modificarea cererii unice de plată 

sau până la termenul limită de depunere a acestora.  

Adeverinţa se poate transmite către Centrele 

Judeţene/Locale APIA şi prin poşta electronică, 

poştă, curier sau prin alte mijloace de comunicare. 

Adeverinţa poat fi transmisă şi de asociaţia/agenţia 

acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

registrului genealogic al rasei.  

- Alte documente - dacă utilizați apă pentru irigații 

trebuie să prezentați odată cu depunerea cererii (cel 

târziu până la termenul limită de depunere a cererii) 

documentele care dovedesc dreptul de utilizare a apei 

pentru irigații. 

 

Documentele specifice pentru accesarea schemelor 

de plată în sectorul zootehnic: 

 

I. Ajutor naţional tranzitoriu – schema decuplată de 

producţie, specia bovine, în sectorul lapte (ANTZ 7)  

 

I.1- fermierii care au obţinut un drept la plata ANTZ 

7 în anii anteriori, vor solicita acest drept fără a mai 

prezenta documentele specifice în baza cărora a 

fost obţinut dreptul la prima ANTZ 7. 
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I.2—fermierii neînregistraţi în sistemul de 

administrare a cotelor de lapte până la data de 1 

aprilie 2015 şi care NU au obţinut un drept la plată 

pentru perioada de referință 01.04.2015 - 29.02.2016/ 

01.03.2016 - 28.02.2017/ 01.03.2017 - 28.02.2018/ 

01.03.2018 - 28.02.2019/01.03.2019-

29.02.2020/01.03.2020-28.02.2021 pot solicita doar 

pentru perioada de referinţă 01.03.2021 - 

28.02.2022. 

Documente din care rezultă comercializarea cantității 

de lapte pentru care se solicită ANTZ 7 în perioada de 

referință 01.03.2021 - 28.02.2022: 

a) copie de pe cel puțin un contract cu un prim 

cumpărător, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni, 

însoțită de copii de pe factura/facturile sau de pe fila/

filele din carnetul de comercializare a produselor din 

sectorul agricol, din care să rezulte comercializarea a 

minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, 

în perioada de referință 01.03.2021 - 28.02.2022, 

pentru producătorul care efectuează livrare de lapte;  

b) copie de pe fila/filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol, din 

care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de 

lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, în perioada de 

referință 01.03.2021 - 28.02.2022, pentru 

producătorul, persoana fizică, ce efectuează vânzarea 

directă a laptelui; 

c) copie de pe avizul de însoțire a mărfii şi de pe 

dispoziția de încasare a valorii/documente fiscale, din 

care să rezulte comercializarea a minim 3 tone de 

lapte pe exploatație cu cod ANSVSA, pentru 

producătorul care efectuează vânzarea directă a 

laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma 

de organizare juridică; 

d) copie de pe factura /bonuri fiscale de vânzare 

directă a laptelui din care să rezulte comercializarea a 

minim 3 tone de lapte pe exploatație cu cod ANSVSA în 

perioada de referință 01.03.2021 - 28.02.2022, pentru 

PFA, II, IF şi SC. 

e) copie de pe avizele de însoțire a mărfii care atestă 

livrarea şi de pe notele de intrare-recepție în unitatea 

de procesare, din care să rezulte livrarea şi recepția a 

minim 3 tone lapte la unitatea proprie de procesare, în 

perioada de referință 01.03.2021 - 28.02.2022, precum 

şi copie de pe certificatul constatator emis de ONRC 

din care să reiasă obiectul de activitate, respectiv 

procesare lapte. 

 

II. Ajutor naţional tranzitoriu - schema decuplată 

de producţie, specia bovine, în sectorul carne 

(ANTZ 8) 

- copie de pe paşaportul fiecărui animal, existent în 

exploatație, /copie de pe documentele care atestă 

ieşirile din efectiv pentru fiecare animal, ieşit din 

exploatație, după caz, în cazul exploatațiilor înființate 

în perioada 01.03.2021 - 28.02.2022 şi/sau pentru care 

nu s-a beneficiat de primă în anii anteriori. 

Fermierii care solicită ANTZ 8 şi care au dobândit 

dreptul la primă în anul anterior/anii anteriori, pot 

solicita ajutor naţional tranzitoriu pentru efectivul 

de animale pentru care au obținul dreptul la primă, 

fără a mai prezenta pasapoartele pe  baza cărora a 

fost obţinut dreptul la prima ANTZ 8 in anii 

anteriori. 

 

Documente specifice accesării sprijinului cuplat în 

sectorul zootehnic (SCZ): 

 

III.  Sprijin cuplat, acordat fermierilor activi, în 

funcţie de efectivul de animale determinate / kg 

gogoşi crude de mătase determinate, solicitat/e de 

beneficiar, din următoarele categorii: 

- bivoliţe de lapte 

-  copia de pe paşaportul fiecarei bivolițe de lapte 

pentru care se solicită SCZ; 

- adeverința eliberată de asociația/agenția acreditată 

pentru înființarea şi menținerea registrului genealogic 

al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea 

bivolițelor pentru care se solicită sprijin cuplat în 

registrul genealogic al rasei*). 

- ovine / caprine (termenul limită de depunere al 

documentelor este 01.09.2022) 

-adeverința eliberată de asociația / agenția acreditată 

pentru înființarea şi menținerea registrului genealogic 

al rasei, prin care se confirmă înscrierea berbecilor / 

țapilor, pentru care se solicită SCZ, în registrul 

genealogic al rasei, secțiunea principală şi înscrierea / 

înregistrarea oilor sau caprelor, pentru care se solicită 

SCZ, în registrul genealogic al rasei, secțiunea 

principală sau suplimentară şi respectarea raportului 

de maximum 35 de femele ovine/caprine, pentru care 

se solicită SCZ, la un berbec / țap înscris în registrul 

genealogic al rasei, avizată de către ANZ prin oficiile 

pentru zootehnie județene, după caz  sau; *) 

-adeverința eliberată de oficiul pentru zootehnie 

județean, prin care se confirmă respectarea raportului 

de maximum 35 de femele ovine / caprine, pentru 

care se solicită SCZ, neînscrise şi neînregistrate într-un 

registru genealogic la un berbec / țap cu certificat de 

origine. *). 

- taurine de carne  

- copia de pe paşaportul fiecarei taurine de carne 

pentru care se solicită SCZ; 

- adeverința eliberată de agenția/asociația acreditată 

pentru înființarea şi menținerea registrului genealogic 

al rasei, prin care se confirmă înscrierea/înregistrarea 

vacilor de carne în registrul genealogic al rasei, 

secțiunea principală sau suplimentară şi înscrierea 

taurilor de carne în registrul genealogic al rasei, 

secțiunea principală *). 

Page 5  Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.2,  Februarie  2022  
 



- vaci de lapte 

- copie de pe paşaportul fiecărei vaci de lapte pentru 

care se solicită SCZ; 

- adeverinţa eliberată de asociaţia/agenţia acredi-

tată pentru înfiinţarea şi menţinerea registrului ge-

nealogic al rasei, prin care se confirmă înscrierea/

înregistrarea vacilor de lapte, după caz, pentru care 

se solicită SCZ, în registrul genealogic al rasei, 

secțiunea principală sau suplimentară *); 

- în funcție de modul de comercializare a laptelui, 

prin livrare la procesator sau prin vânzarea directă a 

laptelui  

a) pentru comercializarea prin livrare: copie de pe 

cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, valabil 

pe o perioadă de minimum 6 luni, însoţită  de copii 

de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă 

din carnetul de comercializare a produselor din 

sectorul agricol pentru producătorul care efectuează 

livrare de lapte sau, dacă producătorul deține 

unitate de procesare proprie, copie de pe cel puțin 

un aviz de însoţire a mărfii şi de pe o notă de intrare-

recepție care atestă livrarea laptelui laptelui la 

unitatea proprie de procesare, precum și copie de pe 

certificatul constatator emis de ONRC din care să 

reiasă obiectul de activitate, respectiv procesare 

lapte; 

b) pentru comercializarea prin vânzare directă: 

- copia de pe fila/filele din carnetul de 

comercializare a produselor din sectorul agricol 

pentru producătorul persoana fizică ce efectuează 

vânzare directă a laptelui şi a produselor lactate, sau 

copia de pe avizul de însoțire a mărfii și de pe 

dispoziția de încasare a valorii aferente laptelui 

comercializat, în cazul în care producătorul 

efetuează vânzarea laptelui prin automatele de 

lapte, indiferent de forma de organizare juridică; 

- copie de pe factura/bonuri fiscale de vânzare 

directă a laptelui şi a produselor lactate pentru PFA, 

II, IF şi SC. 

- viermi de mătase 

- copia contractului de livrare cu o unitate de 

procesare/un operator din domeniu care are ca 

obiect de activitate comerţul gogoşilor de mătase şi/

sau pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile şi/

sau producţia de ţesături, pentru minimum 15 kg 

gogoşi crude pentru fiecare cutie de 10 grame de ouă 

de viermi de mătase eclozionabile (doar în cazul 

procesării prin terți). 

- documente specifice care se prezintă la depunere 

sau până la data de 5 decembrie 2022: 

 factura de achiziție a cutiilor cu ouă de viermi de 

mătase şi copia autorizației sanitar veterinare 

pentru unitatea de la care au fost achizitionate 

cutiile cu ouă de viermi de mătase/ documente 

contabile interne din care să reiasă cantitatea 

totală de ouă de viermi de mătase produse şi 

cantitatea de ouă de viermi de mătase 

transformate în gogoşi crude de mătase din 

cantitatea totală şi autorizația sanitar-veterinară 

pentru producerea materialului sericicol (ouă de 

viermi de mătase);  

 factura de vânzare a gogoşilor crude de mătase 

către procesator/operator sau fila/filele din 

carnetul de comercializare a produselor din 

sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice. În 

situația în care fermierul are şi calitatea de 

procesator, acesta face dovada procesării 

producției proprii de gogoşi crude de mătase în 

unitatea proprie, prin documente contabile 

interne. 
 

ATENŢIE:*Adeverinţele mai sus menţionate, 

documente specifice pentru schemele de plată 

sector zootehnic, se pot transmite către Centrele 

Judeţene/Locale APIA şi prin poşta electronică, 

poştă, curier sau prin alte mijloace de comunicare. 

Adeverinţele pot fi transmise şi de asociaţia/

agenţia acreditată pentru înfiinţarea şi menţinerea 

registrului genealogic al rasei emitentă/ oficiul 

pentru zootehnie judeţean  cu informarea 

fermierului. 

Pentru a beneficia de sprijinul aferent schemelor 

de plată/ajutoarelor naţionale, trebuie să depuneţi 

anual, la APIA, cererea unică de plată şi să 

îndepliniţi condiţiile de eligibilitate conform 

legislaţiei comunitare şi naţionale. În cazul 

măsurilor 10, 11, trebuie să respectaţi şi cerinţele 

specifice pachetelor solicitate la plată şi cerinţele 

de bază conform Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020. Informaţii privind 

zonele eligibile pentru M10, M11, M13 se regăsesc 

în PNDR 2014-2020, pe site-ul APIA, http://

www.apia.org.ro/ro/materiale-de-informare şi la 

Centrele Judeţene/Locale APIA. 

 

Deschidere angajamente noi  

       Pentru M10 – în campania 2022, atât fermierii 

care nu au avut în anul anterior (2021) un 

angajament în derulare (la nivel de pachet/variantă 

şi la nivel de parcelă) în cadrul M.10 din PNDR 2014-

2020, cât şi beneficiarii a căror perioadă de 

implementare a angajamentelor s-a finalizat în anul 

anterior (2021) şi care doresc să aplice în continuare, 

vor putea deschide angajamente noi, după cum 

urmează: 

 pentru o perioadă de 2 ani în cazul 

angajamentelor aferente pachetelor 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 9, 11, 

 pentru o perioadă de 5 ani în cazul 

angajamentelor aferente pachetelor 7, 8,10. 

 

     Pentru M11 – în campania 2022, atât fermierii 

(pentru sM11.1)/operatorii certificați în agricultură 
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ecologică (pentru sM11.2) care nu au avut în anul 

anterior (2021) un angajament în derulare (la nivel de 

pachet/variantă şi la nivel de parcelă) în cadrul M.11 

din PNDR 2014-2020, cât şi beneficiarii a căror 

perioadă de implementare a angajamentelor (pentru 

sM11.1 sau sM11.2) s-a finalizat în anul anterior (2021) 

şi care doresc să aplice în continuare, vor putea 

deschide angajamente noi, după cum urmează: 

 pentru o perioadă de 2 ani sau 3 ani  în cazul 

angajamentelor aferente pachetelor din sM11.1- 

conversie (în funcție de perioada de conversie), 

 pentru o perioadă de 2 ani în cazul 

angajamentelor aferente pachetelor din sM11.2-

menținere. 

 

Pentru angajamentele care se aplică la nivel de 

parcelă agricolă (P1, P2, P3, P6, P7, P9, P10, P11.2) 

din M10 care sunt în desfăşurare, se poate deschide 

angajament nou începând din anul 2022 dacă 

suprafața parcelei se extinde cu peste 50% sau cu mai 

mult de 1 ha față de suprafața determinată în primul 

an de angajament (suprafața angajată), pentru o 

perioadă de 2 ani si respectiv 5 ani pentru pachetele 7 

şi 10. 

Se poate solicita în anul 2022 pachetul 2 din M10 

adițional unui angajament de pachet 1 din M10 aflat în 

desfăşurare. 

 

Pentru angajamentele care se aplică la nivel de total 

suprafață angajată a pachetului (P4, P5, P11.1) din  

M10 care sunt în desfăşurare, se pot deschide 

angajamente noi începând din anul 2022 pentru o 

perioadă de 2 ani dacă suprafața se extinde cu peste 

50% sau cu mai mult de 1 ha din suprafața totală 

angajată a pachetului în primul an de angajament. 

Rotația pachetelor 1, 2 şi 5 din sM11.2 nu se consideră 

solicitare de pachet nou. 

Adaptarea angajamentelor (trecerea de la varianta 

2.2 la varianta 2.1, de la 3.1.2 la 3.1.1, de la 3.2.2 la 

3.2.1, de la 6.2 la 6.1, de la 9.2.2 la 9.2.1, de la 

11.2.3 la 11.2.2, de la 11.2.2 la 11.2.1–M10 şi de la 

6.2 la varianta 6.1-M11) nu se consideră solicitare de 

pachet nou. 

 

Completare /depunerere cerer de plata  

Se va depune o singură cerere, chiar dacă 

solicitantul detine suprafeţe de teren în diferite 

localităţi sau judeţe!  

În campania 2022, completarea declaraţiei de 

suprafaţă se realizează electronic, folosind aplicaţia 

IPA-Online la adresa: http://lpis.apia.org.ro/.  

Puteți accesa această aplicație folosind contul 

dumneavoastră de utilizator ID-ul unic de 

înregistrare şi parola utilizată la ultima logare. Pentru 

recuperarea parolei, în situația în care nu o mai 

cunoaşteți, este necesar să aveți deja înregistrată în 

sistemul informatic APIA adresa dvs. de e-mail. Prin 

accesarea link-ului ”Resetare parolă” din interfaţa 

aplicaţiei, aceasta va fi schimbată şi transmisă la 

adresa dvs. de e-mail. Procedând astfel, vă puteţi 

recupera uşor parola. 

În situația în care întâmpinați probleme la accesare, 

solicitați APIA la adresa de e-mail 

ipa.asistenta@apia.org.ro să vă furnizeze parola.  

În situația în care aveți nevoie de parolă doar când vă 

prezentați la sediul APIA pentru depunerea cererii 

unice de plată, acesta vă va fi comunicată personal de 

către responsabilul de dosar. 

 

Atenţie la mesajele de avertizare pe care le 

afişează programul IPA-Online în raportul ”Controlul 

parcelelor digitizate”! 

 

Pentru măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 

M10 şi M11 trebuie să utilizați codurile IPA-Online 

incluse în tabelul nr. 9 din Anexa nr. 2 la Ordinul 

privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de 

plată pentru anul 2022 (numerotate de A1 la ... An).  

 

Informaţii de interes pentru fermierii care 

exploatează suprafeţe vitivinicole cu struguri 

pentru vin – campania 2022 

 

Fermierii care dețin suprafețe agricole cultivate cu 

plantații viticole pentru vin, vor completa în cererea 

unică de plată codul numeric al parcelei viticole, 

denumit în continuare CNPV din Registrul Plantațiilor 

Viticole pentru toate parcelele agricole ce au codul de 

cultură 965 - Suprafețe viticole realizate prin 

programul de restructurare/reconversie şi codul de 

cultură 961 - Suprafețe viticole cu struguri pentru vin. 

Completarea se va face respectând prevederile din 

instrucțiunile de completare a cererii unice. Lipsa 

introducerii unor informații valide CNPV nu are 

caracter blocant sau impact financiar în campania 

2022 însă, începînd cu campania 2023 parcelele 

agricole cod 965 şi cod 961 care nu au asociate 

informaţii corecte (cod CNPV) din RPV nu vor mai fi 

eligibile pentru plata sprijinului pe suprafaţă. 

Fermierii care constată neconformități de identificare 

IPA-Online - RPV vor trebui să solicite corectarea 

informațiilor conform prevederilor din instrucțiuni. 

 

Închiderea cererilor unice de plată  

 

La depunerea electronică, închiderea cererilor unice 

de plată în aplicație se va realiza de către funcționarii 

APIA cu acordul fermierului, exprimat online în 

aplicația IPA-Online sau pe baza confirmării 

telefonice, prin poşta electronică sau prin alte 

mijloace asumate de fermier, după ce au fost 

finalizate toate verificările şi nu mai sunt erori 

blocante.   

ATENŢIE!!! Începând cu anul 2022 fermierii pot semna 

cererile unice de plată folosind semnătura 

electronică. În situația în care dețineți semnătură 

electronică şi veți semna astfel cererea unică de 

Page 7  Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.2,  Februarie  2022  
 

http://lpis.apia.org.ro/
mailto:ipa.asistenta@apia.org.ro


plată, vă rugăm să anunțați (prin mesaj telefonic sau 

prin e-mail) funcționarul desemnat să gestioneze 

cererea dvs.  despre faptul că doriți să semnați 

electronic. Semnătura electronică trebuie aplicată pe 

cererea unică de plată descărcată din aplicația IPA-

Online la data depunerii. Angajamentele şi 

declarațiile, parte a cererii unice de plată, se vor 

semna de asemenea  electronic  la aceeaşi dată.  

În cazul depunerii prin prezentarea dvs. la centrele 

judeţene/locale APIA, închiderea cererii unice de 

plată în IPA-Online se face în prezența funcționarului 

APIA responsabil cu primirea cererii, după verificarea 

acesteia şi a mesajelor din controlul parcelelor 

digitizate şi corectarea eventualelor probleme 

semnalate de către sistemul informatic, dar nu 

înainte de a vă asigura că datele aferente schemelor 

de plată pentru sectorul zootehnic (dacă veți solicita 

şi sprijin pentru sector zootehnic) au fost operate în 

sistemul informatic pe baza informațiilor din listele 

de animale/documentelor de 

identificare/documentelor de mişcare prezentate de 

către dumneavoastră. 

ATENŢIE!!! Dacă cererea unică de plată cuprinde şi 

declaraţie privind sectorul zootehnic, solicitantul se 

va adresa prima dată Centrului Judeţean/Local APIA 

pentru completarea declaraţiei privind sectorul 

zootehnic, înainte de accesarea IPA-Online. Ulterior 

se va putea completa şi declaraţia privind sectorul 

vegetal, dacă este cazul. 

NU UITAŢI că trebuie să solicitaţi sprijinul aferent 

schemei de plată /ajutorului naţional / măsurii de 

sprijin dorite şi să semnaţi toate paginile cererii 

unice de plată! La deschiderea angajamentelor din 

cadrul măsurii 10 şi/sau măsurii 11, trebuie să 

semnați şi partea din cererea unică de plată „V.3.1- 

Angajamente şi declaraţii*) – M 10 - Agro-mediu şi 

climă” şi/sau V.3.2/3.3 - Angajamente şi declaraţii*) 

– M 11- Agricultură ecologică”, după caz. 

ATENŢIE!!! Cererea unică de plată se consideră 

depusă numai după ce a fost închisă în aplicaţia IPA-

Online şi a fost înregistrată la APIA! Solicitaţi 

responsabilului de dosar numărul de înregistrare! 

Este dovada că aţi depus o cerere unică de plată 

pentru campania curentă. 

NU UITAŢI! Cererea unică de plată depusă 

electronic trebuie semnată la Centrul 

Judeţean/Local APIA. Veţi fi înştiinţat până la ce 

dată veţi putea veni la APIA şi semna cererea! 

 

CALENDAR ACTIVITATI 2022 

 
Prin OMADR nr.47 /25.02.2022, s-a stabilit 

modalitatea de coordonare a implementării schemelor 

de plăți directe şi a ajutoarelor naționale tranzitorii 

care se aplică în agricultură, în anul de cerere 2022. 

Conform acestuia, APIA, va asigura toate masurile 

pentru accelerarea depunerii/primirii cererilor unice 

de plata in perioada in care nu se aplica penalitati, 

efectuarea controlului administrativ si pe teren in per-

ioada optima, acordarea avansului si a platilor finale, 

cu respectarea urmatoarelor termene/perioade : 

 intre 1 martie - 16 mai 2022 inclusiv, se vor depu-

ne/primi cererile unice de plata, fara penalitati; 

intre 17 mai - 08 iulie 2022 inclusiv, se vor efec-

tua controlul administrativ, controlul preliminar al 

cererilor unice de plata, esantionarea acestora 

pentru controlul la fata locului, precum si transmit-

erea esantioanelor catre autoritafile/departamentele 

de control; 

 intre 11 iulie - 14 octombrie 2022 inclusiv, se va 

efectua controlul la fata locului pentru cererile unice 

de plata esantionate in acest scop, iar controlul afe-

rent unor obligatii/cerinte specifice se va efectua, 

dupa caz, in iarna sau in primavara anului urmator; 

17 octombrie - 29 noiembrie 2022 inclusiv, plata 

avansului pentru anul de cerere 2022, dupa finalizarea 

controalelor administrative si la fata locului in ceea ce 

priveste platile directe; 

 2 decembrie 2022 -31 martie 2023 inclusiv, plata 

finala ca diferenta intre cuantumul calculat si cuan-

tumul acordat in avans pentru anul de cerere 2022,  

cu exceptia dosarelor la care termenele-limita de de-

punere a documentelor depasesc data de 31 martie 

2023. 

Implementarea efectiva a schemelor de plati directe 

si a ajutoarelor nationale tranzitorii se face de catre 

APIA, prin directorul general al acesteia si directorul 

general adjunct care are in coordonare Directia IT, 

Serviciul LPIS, precum si prin directiile de specialitate. 

Monitorizarea stadiului de implementare a 

schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale 

tranzitorii se realizeaza, atat de catre reprezentantii 

APIA - structura centrala, cat si de catre re-

prezentantii centrelor judetene ale acesteia. 

 

Adeverințe pentru solicitanții schemei de 

ajutor de stat  în sectorul creşterii 

animalelor pentru 2022 

 

Începând cu data de 16 februarie 2022, APIA  a 

demarat eliberarea de adeverințe pentru solicitanții 

schemei de ajutor de stat în sectorul creșterii 

animalelor pentru anul 2022. 

Acțiunea se realizează în conformitate cu 

HGnr.207/14.02.2022 pentru completarea art.19 din 

Hotărârea Guvernului nr.1179/2014, privind 

instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul 

creșterii animalelor, publicată în 

M.Of.nr.152/15.02.2022. 

Pentru anul 2022, APIA a încheiat convenții cu 

instituțiile bancare şi nebancare, respectiv cu două 

fonduri de garantare -  Fondul de Garantare a 

Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Național de 
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Garantare a Creditului pentru întreprinderi Mici şi 

Mijlocii IFN – SA (FNGCIMM), pentru a veni în sprijinul 

fermierilor care intenționează să acceseze credite în 

vederea finanțării activităților curente.  

Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a 

fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care 

confirmă că acesta a depus cererea inițială de 

solicitare a ajutorului de stat în sectorul creşterii 

animalelor, aferentă anului 2022. Prin adeverință se 

confirmă valoarea de 70% din cuantumul ajutorului 

determinat aferent cererii iniţiale anuale. 

Valoarea creditului va fi de până la 90% din suma 

înscrisă în adeverinţa cuvenită solicitantului. 

FGCR şi FNGCIMM garantează maxim 80% din valoarea 

fiecărui credit acordat de bănci fermierilor. 

Reamintim că, potrivit OMADR nr. 703/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare, care 

stabileşte condițiile în care se vor încheia convențiile 

dintre instituțiile financiar-bancare sau nebancare şi 

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 ceea ce priveşte comisioanele practicate de 

instituţiile finanţatoare, APIA atrage atenţia 

fermierilor care doresc să acceseze credite, să 

analizeze cu atenţie sporită soluţiile de finanţare 

propuse de instituţiile financiar-bancare şi 

nebancare ce vizează costul acestora, astfel încât 

să aleagă modalităţile de finanţare care răspund cel 

mai bine necesităţilor proprii. 

Până în prezent, Agenția de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură a încheiat Convenții cu 

următoarele instituții bancare și nebancare, respectiv 

cu FGCR și FNGCIMM:  

APIA - BCR Social Finance IFN SA;  

APIA – BRD - FGCR;  

APIA - CEC Bank - FGCR/ FNGCIMM; 

APIA – Creditcoop - FGCR; 

APIA - Intesa SanPaolo  -FGCR; 

APIA – OTP - FGCR/ FNGCIMM; 

APIA - Raiffeisen Bank - FGCR; 

APIA - Patria Bank - FGCR; 

APIA – Techcventures - FGCR; 

APIA - Banca Transilvania - FGCR. 

Toate convenţiile încheiate între APIA, instituțiile 

bancare şi nebancare, respectiv FGCR/ FNGCIMM vor 

fi postate pe site-ul instituţiei: www.apia.org.ro, în 

secţiunea Convenţii, Acorduri, Protocoale.  

 

1 martie 2022—31.08.2022-  per-

ioada de vizare a carenetelor de 

rentier agricol 

Pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta 

viageră agricolă aferentă anului 2021, rentierii agrico-

li se pot prezenta în perioada 01.03.2022-31.08.2022, 

personal ori prin mandatar/curator/tutore, la oricare 

centru judeţean al APIA, respectiv la cel al Municipi-

ului București. 

https://www.apiagorj.ro/incepe-vizarea-carnetelor-de-renta-
viagera-agricola 

Plata rentei viagere agricole, conform prevederilor 

art. 6 alin. 1 şi alin. 2, din Legea 247/2005 Titlul XI, 

se efectuează într-o singură rată anuală, până la 

data de 30 noiembrie a anului următor celui pentru 

care aceasta este datorată, prin mandat poştal sau 

virament bancar. 

 

APIA efectuează plata ajutorului 

de stat în sectorul creşterii 

animalelor 

A fost autorizată la plată suma totală de 

7.261.891,19 lei pentru ameliorarea raselor de 

animale. Suma se acordă de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

(MADR), 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. 

Pentru luna noiembrie a anului 2021, plata ajutorului 

de stat în sectorul creşterii animalelor, pentru 

ameliorarea raselor este în valoare de 1.221.275,68 

lei, iar pentru luna decembrie şi trimestrul IV al 

anului 2021 plățile se ridică la suma de 6.040.615,51 

lei. 

Centrul judetean GORJ a autorizat la plata suma de 

30.472,90 lei, aferenta lunii decembrie 2021. 

 

APIA a finalizat plățile la 

motorina utilizată în 

agricultură pentru ultimele 

două trimestre ale anului 

2021 

 

APIA, prin Centrele Județene, a finalizat plata 

ajutorului de stat la motorina utilizată în 

agricultură, pentru diferenţa aferentă ultimelor 2 

trimestre ale anului 2021, în conformitate cu 

prevederile HG nr.1174/2014 şi OMADR nr.1727/2015, 

cu modificările şi completările ulterioare, după cum 

urmează: 

 suma plătită pentru diferenţa aferentă 

trimestrului III /2021 este de 80.880.754 lei, 

pentru un număr de 17.259 beneficiari cu 

cantitățile de motorină determinate cu acciza 

redusă de 51.450.731,464 litri; 

 suma plătită pentru trimestrul IV/2021 este de 

126.123.646 lei, pentru un număr de 14.636 

beneficiari cu cantitățile de motorină determinate 

cu acciza redusă de 80.299.546,179 litri. 
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Cantităţile de motorină care beneficiază de ajutor de 

stat pentru diferența trimestrului III/2021 sunt 

aprobate prin OMADR nr. 24/04.02.2022, iar pentru 

trimestrul IV/2021 prin OMADR nr. 32/17.02.2022 şi se 

regăsesc prezentate mai jos: 

Centrul judetean GORJ a platit 143.820 lei din care: 

 pentru trimestrul IV 2021— suma de  74.651 Lei, 

pentru 42.788,748 litri motorina ( 33.347,748 litri 

sector vegetal si 9441 iitri sector zootehnic); 

 diferenta pentru trimestrul III 2021— suma de  

69.169 Lei, pentru 44.002,201 litri motorina 

( 23.318,182 litri sector vegetal si 20.684,019 litri 

sector zootehnic). 

 

Noutati legislative 

 

OMADR nr. 44/2022 privind modificarea şi 

completarea Ordinului ministrului agriculturii şi 

dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea 

criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice şi a 

modului de implementare a schemelor de plăți 

prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2021 pentru 

aprobarea schemelor de plăți şi a unor instrumente de 

garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 

2022  

OMADR nr. 46/28.02.2022 privind aprobarea 

formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 

2022  

OMADR nr.47 /25.02.2022 privind stabilirea 

modalității de coordonare a implementării schemelor 

de plăți directe şi a ajutoarelor naționale tranzitorii 

care se aplică în agricultură, în anul de cerere 2022, la 

nivelul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi 

al Agenției de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură. 

OMADR nr. 32/17.02.2022 pentru aprobarea 

cantităților de motorină aferente perioadei 1 

octombrie 2021 – 31 decembrie 2021 determinate la 

plată şi nedecontate de către Agenția de Plăți şi 

Intervenție pentru Agricultură, ce beneficiază de 

ajutor de stat acordat sub formă de rambursare. 

OMADR nr. 49/28.02.2022 privind aprobarea privind 

aprobarea formularului tip al 

cererii de plată şi a 

instrucțiunilor de completare, 

pentru anul 2022, aferent 

sesiunii 2/2019, anul 4 de 

angajament, sesiunii 3/2020, 

anul 3 de angajament şi sesiunii 

4/2021, anul 2 de angajament 

pentru schema de ajutor de stat 

„Servicii de silvomediu, servicii 

climatice şi conservarea 

pădurilor”, aferentă măsurii 15 

„Servicii de silvomediu, servicii 

climatice şi conservarea 

pădurilor”, submăsura 15.1 

„Plăți pentru angajamente de 

silvomediu”, din cadrul 

Programului Național de 

Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, in format pdf;   

OMADR nr. 50/28.02.2022 pentru aprobarea 

Formularului-tip al cererii de plată, aplicabil începând 

cu anul 2022, privind schema de ajutor de stat „Sprijin 

pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe 

împădurite” aferentă Măsurii 8 „Investiții în 

dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătățirea 

viabilității pădurilor”, Submăsura 8.1 „Împăduriri şi 

crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

în format pdf; 

ORDIN nr.41/23.02.2022 pentru modificarea 

articolului 1 alineatul (3) din Anexa la Ordinul 

ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

125/2017 pentru aprobarea Procedurii privind recepția 

studiilor pedologice şi agrochimice care stau la baza 

întocmirii planului de fertilizare şi a stabilirii măsurilor 

agropedoameliorative, necesare realizării 

amenajamentelor pastorale ale suprafețelor de pajişti 

permanente.  

Prin HG nr. 256/2022 privind modificarea unor acte 

normative în domeniul agriculturii, in vigoare din 

24.02.2022, au fost aduse simplificări programelor de 

sprijin în sectorul vegetal, introduse prin HG 

nr.148/2022 şi HG nr.147/2022, respectiv: 

 Se prelungeşte cu o lună termenul de depunere a 

cererilor pentru obținerea ajutorului de minimis 

pentru legumele în spații protejate (programul 

Tomata şi alte legume în spații protejate) până la 

data de 1 aprilie 2022, inclusiv (termenul iniţial 

era 1 martie 2022); 

 Se elimină certificatul de atestare fiscală şi a 

cazierului fiscal din cadrul documentației ataşate 

cererii pentru înscrierea în ambele scheme de 

ajutor de minimis. 

Nr 

Crt 

Specificare Cantităţi de 
motorină 

(litri) 

(dif. trim III) 

Valoarea 
ajutorului de 
stat rotunjit, 

fără 
subdiviziuni 

(lei) 

(dif. trim III) 

Cantităţi de 
motorină 

(litri) 

  

(Trim.IV) 

Valoarea 
ajutorului de 
stat rotunjit, 

fără 
subdiviziuni 

(lei) 

(Trim. IV) 

1. Sectorul 
vegetal 46.856.021,130 73.657.822,00 70.110.946,638 110.110.388,00 

2. Sectorul 
zootehnic 3.106.751,119 4.883.860,00 9.066.013,442 14.248.549,00 

3. Sector 
imbunătățiri 
funciare 1.487.959,215 2.339.072,00 1.122.586,099 1.764.709,00 

  Total 

51.450.731,464 80.880.754,00 80.299.546,179 126.123.646,00 
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Realizat de:  
Director executiv:      Traian CRĂC 
Director executiv adj. Mihai VESRIN 
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 

HOTĂRÂRE DE GUVERN pentru aprobarea plafoanelor alocate 

ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, 

pentru anul de cerere 2021. Aprobata in sedinta de guvern din 

02.03.2022. Urmeaza sa fie publicata in Monitorul oficial. 

Suma totală a ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele vegetal şi 

zootehnic este de 223.976.950 euro, în echivalent 1.108.125.958 lei şi 

se asigură din bugetul MADR, pentru anul 2022. Beneficiari vor fi peste 

810.000 fermieri care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru 

accesarea ANT. Plafoanele alocate ANT în sectorul vegetal sunt în 

sumă totală de 88.562.700  euro. Plafoanele alocate ANT în sectorul 

zootehnic sunt în sumă de 135.414.250 euro. Cuantumurile per 

unitate de măsură se calculează de către Agenția de Plăți şi 

Intervenție pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite 

prin prezentul act normativ la numărul total de hectare/ la cantitățile 

de lapte livrate şi/sau vândute direct eligibile/efectivele eligibile 

pentru anul 2021, corespunzătoare fiecărui ANT. 

 

PROIECTE DE ACTE NORMATIVE 

 

Proiect de ORDIN privind abrogarea alin.(2) al art.8 din anexa la 

OMADR nr. 251/2017 pentru aprobarea  Sistemului unitar de 

identificare al stupinelor şi stupilor, conform caruia ‘(2) Apicultorii 

care achiziţionează/dobândesc/înmulţesc/vând/pierd familii de 

albine au obligaţia ca, în termen de maximum 10 zile lucrătoare, să 

comunice OJZ prin fax, poştă sau e-mail modificările survenite şi 

documentele aferente asumate prin semnătură (...)’ 

 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HG nr. 

339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol pentru peri-

oada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii spri-

jinului financiar. 

 se actualizează valoarea pentru anul 2022 și valoarea totală a 

sprijinului financiar;  

 definirea produselor care intră în componența echipamentului de 

protectie deoarece produsele au preturi diferite de facturare 

care influentează modul de decontare, respectiv echipament 

apicol de protecție înseamnă bluze/jachete apicole, pantaloni 

sau combinezoane apicole, mască apicolă si mănuși apicole.  

 modificarea termenului de depunere a cererii de intenție 30 

aprilie în loc de 31 mai;  

 în scopul decontării unitare se impune clarificarea categoriei de 

“produse proteice solide”, respectiv produse proteice solide care 

se administrează ca atare, fără posibilitatea de a fi reconstituite;  

 pentru evitarea creării condiţiilor artificiale, se reglementează 

faptul ca membrii formei asociative să nu poată fi furnizori de 

servicii de consultanță, promovare și / sau perfecționare în Pro-

gramul național apicol pentru perioada 2020-2022.  

 avand în vedere că România nu a notificat până la 15 martie 2021 

prelungirea programului național apicol până la 31 decembrie 

2022, potrivit prevederilor art.1 din Regulamentul de punere în 

aplicare (UE) 2021/166 al Comisiei din 10 februarie 2021 de modi-

ficare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1368 în 

ceea ce privește prelungirea programelor naționale în sectorul 

apicol, este necesar să se abroge art. 22 din anexa nr.2 la 

Hotărârea Guvernului nr.339/2020, cu modificările și com-

pletările ulterioare.  
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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.  
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