
     

 Activitatea APIA GORJ în lunile aprilie—mai 2022 
 

 Depunerea cererilor de intenție pentru accesarea Programului 

Național Apicol  

 Depunerea cererilor de plata pentru motorina utilizată în 

agricultura  - trim. I 2022 

 Depunerea cererilor de plata pentru ajutorul de stat in sectorul 

cresterii animalelor  -trim. I 2022 
 

3 forme noi de sprijin pentru susținerea activității fermierilor în anul 2022, în contextul 
crizei economice generate de pandemia COVID-19  

12 mai 2022– termen limita solicitare ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor 
din sectoarele: bovin,  suin, avicol. 

 

 Campania de depunere a cererilor unice de plată s-a 

încheiat la data de 16 mai 2022.  

 Campania de primire a cererilor unice de plată continuă 

timp de 25 de zile, respectiv până la data de 10 iunie 2022 
inclusiv, cu aplicarea de penalități de 1% pentru fiecare zi 
de întârziere . 

Vizarea carnetelor de rentier agricol  pentru anul 2021  

 
  Continua eliberarea adeverințelor pentru beneficiarii schemelor de 
plăți directe si ai masurilor de dezvoltare rurala—campania 2022 

 

Măsurile de sprijin din fonduri externe nerambursabile: 

 a) microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile sub formă 
de sumă forfetară; 

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub formă de sumă forfetară 
sau în procent din cifra de afaceri.  

Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe împădurite 

17 iunie 2022 = Perioada de depunere a Cererilor de plată aferente anului 2022 pentru 
Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe 
împădurite” 

Modificari legislative privind Programul National Apicol  - PNA 2022 

 

Noutăți legislative 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură *  
CENTRUL JUDEȚEAN GORJ 

Nr. 4 / 2022 

  

Final de Campanie 
depunere fara penalitati 

Cereri unice de plată 2022 

Buletin Informativ 
Alături de fermieri pentru o agricultură performantă! 

2 mai 2022 , a 
fost termenul 
limita pentru: 

Microgranturi si 
granturi pentru 

capitalul de lucru  
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Activitati derulate in aprilie—mai 2022  la nivelul APIA Gorj           

2 mai 2022  a fost termenul limita  pentru : 

1. Depunerea cererilor de intenție pentru accesarea Programului Național Apicol (PNA), conform HG 
nr. 399/2021, modificata si completata de HG nr. 511/2022.  Valoarea sprijinului financiar alocat anului 
2022 pentru PNA este peste 60 milioane lei. 

Beneficiari: 

- formele asociative apicole legal constituite care solicită sprijin pentru măsura 

“Asistență tehnică pentru apicultori şi organizațiile de apicultori”,  

- apicultori pentru acțiunile C.4. „Achiziționarea de mijloace de transport apicol fără 
autopropulsie – remorcă apicolă/pavilion apicol şi mijloace fără autopropulsie de 

încărcare–descărcare a stupilor în pastoral”, respectiv D.3. “Achiziționarea de accesorii apicole de către 
stupinele de elită/multiplicare”.  

Informații detaliate privind accesarea Programului Național Apicol se regăsesc postate pe site-ul APIA 
www.apia.org.ro, la secțiunea Măsuri de Piață- Apicultură – Anul 2022. 

Doar solicitanţii care au depus cererea de intenție pentru măsurile menţionate mai sus au dreptul să 
depună cererea de plată prin care vor solicita sprijin pentru acelaşi produs/produse din cererea de in-
tenţie până la data de 01.08.2022.   

Plata sprijinului financiar se va efectua de către APIA  după controlul tuturor cererilor de plată şi după 

centralizarea sumelor eligibile pentru verificarea încadrării în plafonul alocat pentru fiecare măsură.    

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

2. Depunerea cererilor de plata pentru motorina utilizată în agricultura  - trim. I 2022, 
conform HG nr. 1.174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură. 

Cererile s-au depus la centrele județene ale APIA.  

Pentru anul 2022, ajutorul de stat se acordă sub 
formă de rambursare a diferenţei dintre rata ac-
cizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 
21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la 
efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a 
cărei valoare unitară este de 1,630 lei/litru, con-
form HG nr.146 / 2022 pentru completarea HG nr. 
1.174/2014.  

2. Depunerea cererilor de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor  -trim. I 
2022, conform prevederilor HG nr. 1179/ 2014, cu modificările și completările ulterioare. 

Cererea de plată a ajutorului de stat pentru 
serviciile de determinare a calității genetice a 
raselor de animale, completată de către prestatorii 
serviciilor se poate depune lunar/trimestrial, 
conform opțiunii menționate în cererea inițială, la 
centrele județene ale APIA, respectiv al 
municipiului Bucureşti, în termen de 20 de zile 
lucrătoare următoare încheierii lunii/trimestrului 
pentru care se solicită ajutorul de stat, însoțită de 
documentele aferente perioadei pentru care s-au 
efectuat serviciile. 

La nivelul Centrului judetean Gorj, au fost 
depuse 17 cereri de plata, astfel:  

 in sector vegetal— cantitatea de 41.614,653 
litri si suma de 67830 lei; 

  sector zootehnic— pentru o cantitate de 
1653,509 litri si suma de 2644 lei. 

La nivelul centrului judetean Gorj, au fost 
depuse 5 cereri de intentie, pentru actiunea 
C4. 

La nivelul Centrului judetean Gorj, au depus 
cerere 2 solicitanti, pentru :  

 speciile: bovine=8890 capete, caprine = 
16300 capete, caprine cap negru = 1599 
capete, ovine = 39121 capete; 

 Suma solicitata = 181.176,35 lei. 

http://www.apia.org.ro


3 forme noi de sprijin pentru susținerea 
activității fermierilor în anul 2022, în 
contextul crizei economice generate de 

pandemia COVID-19  

Până la data de 12 mai 2022 inclusiv, s-au 
depus la centrele judetene/locale ale APIA 
cereri de solicitare pentru schemele de ajutor 
de stat pentru susținerea activității 
crescătorilor: 

     ●  din sectorul bovin; 

     ●  din sectorul suin; 

     ●  din sectorul avicol. 

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor 
de stat este de 453.899 mii lei și se asigură de 
la bugetul de stat, în limita prevederilor bu-
getare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dez-
voltării Rurale pe anul 2022 şi este repartizată 
astfel:   

   a) 170.250 mii lei pentru sectorul bovine;   

   b) 167.649 mii lei pentru sectorul suine;   

   c) 116.000 mii lei pentru sectorul avicol.   

Valoarea totală a ajutorului ce poate fi acordată 
pentru fiecare beneficiar nu depăşeşte 
echivalentul în lei a 290.000 euro, la cursul de 
schimb valutar stabilit de Banca Națională a 
României, valabil la data intrării în vigoare a 
Ordonanței de Urgență nr. 51/2022. 

Plata ajutorului de stat se efectuează până la 
data de 30 iunie 2022.  

Nu se acordă plăţi ulterior datei de 30 iunie 2022 
dacă se constată că acestea nu au putut fi efec-
tuate dintr-o cauză imputabilă beneficiarului, 
respectiv nedeclararea unui cont valid la APIA.   

 

Informațiile privind beneficiarii, condițiile de 
eligibilitate, documentele ce însoțesc cererea de 
solicitare a ajutorului de stat, precum şi 
Ghidurile solicitantului se regăsesc publicate pe 
site-ul APIA www.apia.org.ro , accesând 
următorul link: Ajutoare pentru susţinerea acti-
vităţilor agricole din sectoarele suin / avicol / 
bovin / ovine - caprine / legume-fructe, cartofi 
și vitivinicol în contextul crizei economice gene-
rate de pandemia COVID-19 - APIA . 

Legislație: OUG nr. 51/2022 privind instituirea 
unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din sectoarele bovine, 
suine şi avicol în contextul crizei economice 
generate de pandemia COVID-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Final de Campanie depunere fara penalitati 
Cereri unice de plată 2022 

Agenția de Plăți si Intervenție pentru Agricultură 
(APIA) aduce la cunoştința opiniei publice 
încheierea Campaniei de depunere fără penalități 
a Cererilor unice de plată. 

Astfel, în perioada 01 martie  - 16 mai 2022, au 
fost depuse un număr de 778.552 cereri unice de 
plată pentru o suprafață de 9.902.113 hectare.  

La o analiză comparativă a datelor, se observă că 
față de anul anterior numărul cererilor a scăzut 
cu 36.739 cereri, în timp ce suprafața agricolă a 
crescut cu 9.844 ha.  
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La nivelul Centrului judetean Gorj, a fost 
accesata Schema de ajutor de stat pentru 
susținerea activității crescătorilor din 
sectorul bovin, fiind depuse 2020 de 
cereri pentru un numar de 20.593 capete 
bovine.  
 
Pe structuri, cererile au fost depuse 
astfel: 
Serviciul masuri specifice =460,  
Serviciul Autorizare plati=34,  
Centre locale: Tg-Jiu=376, Motru= 211,  
Tg-Carbunesti=290, Novaci=398,  
Hurezani = 176,  Turceni =75 

http://www.apia.org.ro
https://apia.org.ro/ajutor-de-stat-covid-19
https://apia.org.ro/ajutor-de-stat-covid-19
https://apia.org.ro/ajutor-de-stat-covid-19
https://apia.org.ro/ajutor-de-stat-covid-19
https://apia.org.ro/ajutor-de-stat-covid-19


 

Confirmăm astfel că, de la an la an, fermierii sunt 
tot mai conştienți de importanța comasării 
terenurilor pentru a creşte productivitatea şi 
competitivitatea pe piață. 

 

„Încă o campanie de primire a cererilor unice 
de plată derulată cu succes. Ca de fiecare 
dată am fost alături de fermieri pe tot 
parcusul procesului de depunere, astfel încât 
aceștia să-și depună cererile corect și la timp 
pentru a putea beneficia de finanțarea 
cuvenită. Vreau să-i felicit pe colegii din 
întreaga țară și pe fermieri deopotrivă și să le 
mulțumesc pentru mobilizarea exemplară și 
pentru că au înteles că doar împreună putem 
contrui o agricultură performantă și 
durabilă”,   

a declarat Adrian PINTEA, director general 
APIA.  

 

Asadar, în conformitate cu prevederile OMADR 
nr. 46 / 25.02.2022 privind aprobarea 
formularului - tip al cererii unice de plată 
pentru anul 2022, Campania de depunere a 
cererilor unice de plată se încheie la data de 
16 mai 2022. 

Cererile unice de plată pot fi depuse şi după 
data de 16 mai 2022, în termen de 25 de zile 
calendaristice (adica pana la data de 10 iunie 
2022)  cu o reducere de 1% pentru fiecare zi 
lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi 
avut dreptul, dacă cererea unică de plată ar fi 
fost depusă până la data de 16 mai 2022, 
potrivit prevederilor art. 2 alin (1) din Ordinul 
MADR nr. 46/2022, în condițiile art. 13 alin. (1) 
din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 
din 11 martie 2014 de completare a 
Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 . 

 

Solicitările depuse după data de 10 iunie 
2022 sunt inadmisibile, iar beneficiarului nu i 
se acordă niciun fel de plată sau de sprijin. 

 

Modificările la cererile unice de plată se 
prezintă la centrele Agenției de Plăți şi 
Intervenție pentru Agricultură până la data 
limită de 31 mai 2022 inclusiv, fără aplicarea 
de penalități. 

Fermierii pot depune modificări ale cererii 
unice de plată după data de 31 mai 2022, până 
la data-limită de depunere întârziată a 
cererilor unice de plată, cu o reducere de 1% 
pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor la care 
fermierul ar fi avut dreptul dacă modificarea 
cererii unice de plată ar fi fost depusă până la 
data de 31 mai 2022, conform art. 13 (3) din 
Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. 

 

 Reamintim: Completarea Cererilor unice de 
plată se realizează accesând site-ul APIA 
www.apia.org.ro, respectiv link-ul aplicației 
IPA-Online http://lpis.apia.org.ro, iar 
descrierea amănunțită a utilizării aplicației se 
găseşte în ghidul de utilizare al acesteia care 
poate fi accesat prin butonul Asistență. 

 

Vizarea carnetelor de rentier 
agricol  pentru anul 2021 

Pentru obținerea sumei de bani reprezentând 
renta viageră agricolă aferentă anului 2021, 
reamintim rentierilor agricoli ca se pot prezenta, 
până la data de 31 august 2022, personal ori prin 
mandatar/curator/tutore, la oricare Centru 
județean al APIA, respectiv la cel al Municipiului 
Bucureşti, cu următoarele documente, în original: 

1) carnetul de rentier agricol; 
2) actul de identitate al solicitantului; 
3) decizia de la comisia de expertiză medicală 

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

4) procură notarială autentificată/curatelă/
hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă 
din care să reiasă că solicitantul este tutore legal 
al rentierului agricol, în original, numai pentru 
cazurile în care solicitarea vizării carnetului de 
rentier agricol este făcută de un reprezentant 
legal; 

5) contractul/contractele de arendare 
încheiat/încheiate până la data de 30 septembrie 
2011, cu respectarea prevederilor Legii arendării 
nr. 16/1994*), cu modificările şi completările 
ulterioare, sau încheiat/încheiate după data de 1 
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La nivelul Centrului judetean Gorj, în 

perioada 01 martie — 16 mai 2022, s-a 

primit un număr de 16596 cereri, 

reprezentând 95,75% din totalul de 17253 

cereri programate la data de referinta. 

Suprafața solicitată este de 69615,26 ha, 

reprezentand 98,89% din totalul de 70395 

ha estimat. 

http://www.apia.org.ro
http://lpis.apia.org.ro


octombrie 2011, cu respectarea prevederilor 
Codului civil.*) Legea nr. 16/1994 a fost abrogată 
prin art. 230 lit. r) din Legea nr. 71/2011 pentru 
punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011; 

6) extras de cont pe numele rentierului 
agricol, deschis la oricare bancă de pe teritoriul 
României, în lei. (extrasul se depune opțional); 

7) declarația pentru obținerea vizei anuale 
conform modelului din Anexa la Normele 
metodologice de aplicare a prevederilor „titlului XI 
Renta viageră agricolă” din Legea nr. 247/2005 
privind reforma în domeniile proprietății şi 
justiției, precum şi unele măsuri adiacente, norme 
aprobate prin Ordinul nr. 1272/2005. 

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 raportarea la cursul mediu de 
schimb valutar calculat de Banca Națională a 
României din anul pentru care aceasta se 
datorează, prin mandat poştal sau virament 
bancar. 

Renta viageră agricolă încetează la data 
decesului rentierului. În cazul decesului 
rentierului, renta datorată acestuia în anul 2021 
poate fi încasată de moştenitorii săi, cu condiţia 
respectării prevederilor art.8 din Legea 
247/2005 Titlu XI, și a depunerii la oricare Centru 
APIA, până la data limită 15.10.2022, a cererii de 
moștenitor însoțită de următoarele documente 
justificative: 

 carnetul de rentier al defunctului 

(obligatoriu în original);  

 copie a certificatului de deces; 

 copie a actului de succesiune (certificat de 

moştenitor sau certificat de calitate de 
moştenitor, certificat de legatar, hotărâre 
judecătorească de succesiune investită cu 
formula ”definitivă”); 

 copie B.I/C.I./paşaport al moştenitorului;  

 împuternicire/declaraţie notarială din care 

să reiasă acordul celorlalţi moştenitori 
privind solicitarea şi încasarea rentei 
viagere agricole datorată rentierului 
(original)  

 extras de cont pe numele moștenitorului. 

La depunere se prezintă documentele în original în 
baza cărora funcționarul APIA va certifica pe copia 

depusă la dosarul rentierului “conform cu 
originalul”. 

Pentru persoanele pentru care s-a efectuat plata 
până la data de 30 noiembrie a anului următor 
celui pentru care aceasta este datorată, dar care 
nu au intrat în posesia rentei, procedura de plată 
se poate relua și după acest termen până la 3 ani 
de la data-limită anuală de plată, inclusiv în caz 
de deces, către moștenitorii acestora.  

 
  
Continua eliberarea adeverințelor pentru 
beneficiarii schemelor de plăți directe si 

masurilor de dezvoltare rurala —Campania 
2022 

Reamintim ca, la solicitarea scrisă a fermierilor 
care intenționează să acceseze credite în 
vederea finanțării activităților curente, APIA 
eliberează adeverințe prin care confirmă 
depunerea cererii unice de plată pentru anul 
2022 solicitând sprijin pentru schema de plată 
unică pe suprafață, plata redistributivă, plată 
pentru practici agricole benefice pentru climă 
şi mediu şi/sau măsurile de mediu şi climă 
(Măsura 10 – agromediu şi climă, Măsura 11 – 
agricultură ecologică, Măsura 13 plăți pentru 
zone care se confruntă cu constrângeri 
naturale). 

De asemenea, prin adeverință se confirmă, la 
data emiterii acesteia, suprafața determinată 
la plată pentru schemele de plată care fac 
obiectul convenției, că s-a efectuat controlul 
administrativ sau controlul preliminar, sau 
datele au fost preluate din informațiile 
existente în cererea închisă în aplicația IPA 
online şi înregistrată în IACS, după caz, asupra 
cererii beneficiarului referitor la eligibilitatea 
schemelor de plată care fac obiectul convenției 
şi că beneficiarul, la data emiterii Adeverinței, 
nu face obiectul excluderilor de la plată pentru 
aceste scheme de plată, îndeplinind condițiile 
generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în 
conformitate cu legislația în vigoare. 
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Pana in prezent, la Centrul judetean Gorj,   

s-a prezentat pentru vizarea carnetului un 

numar de 18 rentieri, fiind autorizata la 

plata suma de 32.905,28 lei, respectiv 

6.687,52 euro,  pentru o suprafata vanduta 

de 59,2393 Ha, respectiv pentru o suprafata 

arendata de 13.325 Ha. 



Adeverințele sunt eliberate în baza 
convențiilor încheiate de APIA cu instituții 
bancare şi nebancare şi fondurile de 
garantare în domeniul agricol. 

Valoarea creditului poate fi de până la 90% 
din valoarea sumei calculate, conform 
adeverinței eliberate de APIA, iar dobânda 
aferentă acordării creditelor va fi de RON-
ROBOR 6M + maxim 2%. 

În ce priveşte comisioanele practicate de 
instituțiile finanțatoare, APIA atrage atenția 
fermierilor care doresc să acceseze credite 
pentru finanțarea capitalului de lucru în 
vederea desfăşurării activităților curente, să 
analizeze cu atenție sporită soluțiile de 
finanțare propuse de instituțiile financiar-
bancare şi nebancare în ceea ce priveşte 
costul acestora, astfel încât să aleagă 
modalitățile de finanțare care răspund cel 
mai bine necesităților proprii. 

Toate convențiile încheiate între APIA, 
instituțiile bancare şi nebancare şi FGCR/ 
FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției, 
la adresa: www.apia.org.ro, în secțiunea 
Convenții, Acorduri, Protocoale: https://
apia.org.ro/directia-metodologie-monitorizare-
raportare-si-relatii-institutionale/ 

 

 

 

Microgranturi  

si 

 granturi pentru capitalul de lucru  

 

Ministerul Investițiilor şi Proiectelor Europene 
(MIPE) va finanța, prin Programul Operațional 
Competitivitate, microgranturi şi granturi 
pentru capital de lucru în valoare de 300 
milioane euro pentru sectorul agroalimentar. 
Guvernul României a adoptat  OUG nr. 61/2022 
care reglementează acordarea acestui sprijin, 
inițiată de MIPE împreună cu Ministerul 
Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR) şi 
Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului 
(MAT). 

Finanțările sunt acordate în contextul în care 
sectorul agroalimentar a fost semnificativ 
afectat de criza economică generată de 
pandemia de COVID–19. Măsura face parte din 
pachetul „Sprijin pentru România”, adoptat de 
Guvernul României în vederea atenuării 
efectelor negative ale crizei economice atât 
pentru mediul de afaceri, cât şi pentru 
populație. 

Măsurile de sprijin din fonduri externe 
nerambursabile prevăzute de OUG 61/2022, 
cuprind: 

a) microgranturi acordate din fonduri externe 
nerambursabile sub formă de sumă forfetară; 

b) granturi pentru capital de lucru acordate sub 
formă de sumă forfetară sau în procent din cifra 
de afaceri.  

Pentru acordarea de microgranturi este alocată 
suma de 50 milioane euro, iar pentru granturi 
pentru capital de lucru este prevăzut un buget de 
250 milioane euro. 
  
Microgranturile vor fi acordate de MADR, în 
parteneriat cu APIA. 
 
Valoarea microgranturilor va fi de 5.000 euro, 
iar acestea vor putea fi contractate de 
microîntreprinderi, IMM-uri, persoane fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale care îndeplinesc 
condițiile de eligibilitate. Cererile de finanțare 
depuse în cadrul apelurilor de proiecte sunt 
selectate la finanțare în ordinea depunerii, cu 
respectarea criteriilor de eligibilitate stabilite în 
Ghidul solicitantului care va fi  aprobat prin ordin 
al MADR, în limita fondurilor alocate (urmeaza sa 
fie publicat). 
  
Granturile pentru capital de lucru vor fi 
acordate de MAT, în parteneriat cu agențiile 
pentru întreprinderi mici şi mijlocii, atragere de 
investiții şi promovare a exportului (AIMMAIPE). 
  
Valoarea granturilor pentru capital de lucru va 
fi de: 

 5.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de 

afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 
şi 33.350 euro; 

 15% din cifra de afaceri, fără a depăşi suma 

de 120.000 euro pentru IMM-urile cu cifra de 
afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 
euro. 
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Pana in prezent, la Centrul judetean Gorj, 
s-au depus solicitari si s-a eliberat  un 
numar de 52 adeverinte, pentru o 
suprafata de 6986,74 ha, aferenta 
următoarelor scheme de plata accesate: 
SAPS , M. 10 , M. 11, M.13. 

http://www.apia.org.ro
https://apia.org.ro/directia-metodologie-monitorizare-raportare-si-relatii-institutionale/
https://apia.org.ro/directia-metodologie-monitorizare-raportare-si-relatii-institutionale/
https://apia.org.ro/directia-metodologie-monitorizare-raportare-si-relatii-institutionale/


 
Beneficiarii vor trebui să asigure cofinanțare în 
valoare de 15% din grantului solicitat. Granturile 
pot fi contractate de IMM-uri, societăți agricole, 
cooperative agricole, grupuri de producători, 
organizații de producători care îndeplinesc 
condițiile de eligibilitate şi îşi desfăşoară 
activitatea în agricultură, piscicultură şi 
acvacultură, industria alimentară şi alte activități 
asimilate acesteia. 
  
Cererile pentru contractarea de finanțări de 
catre beneficiarii finali vor fi depuse în cadrul 
apelurilor de proiecte ce vor fi lansate de MADR 
pentru microgranturi, respectiv de MAT pentru 
granturi pentru capital de lucru, prin 
intermediul platformei IMM Recover. 
 
  Categorii de beneficiari microgranturi: 
 a) microintreprinderile, intreprinderile mici si 
mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare 
depuse ca nu detin salariati cu contract individual 
de munca la data de 31 decembrie 2019; 

 b) persoane fizice autorizate, intreprinderile indi-
viduale si intreprinderile familiale, astfel cum sunt 
reglementate prin Ordonanta de urgenta a 
Guvernului nr. 44/2008, cu modificarile si com-
pletarile ulterioare.  

 
 Important! Beneficiarii microgranturilor trebuie 
sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
1. sa fi desfasurat activitate curenta/

operationala pe perioada a cel putin 3 luni cal-
endaristice inainte de data de 31 decembrie 
2019; 

2. au obtinut o cifra de afaceri/venituri de cel 
putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data 
de 31 decembrie 2019 (cu exceptia beneficiari-
lor ajutorului de stat care au fost infiintati in 
anul 2019, cu o cifra de afaceri mai mica de 
5.000 euro, pentru care plafonul minim al 
cifrei de afaceri se calculeaza prin inmultirea 
numarului de luni intregi de activitate din anul 
2019 cu suma de 415 euro); 

3. isi mentin activitatea pe o perioada de cel 
putin 6 luni de la acordarea masurii de sprijin 
sub forma de microgrant. 

 
Cheltuieli eligibile, angajate dupa data de 1 feb-
ruarie 2020: 
a. cheltuieli privind stocurile de materii prime, 

materiale, marfuri, precum si alte categorii de 
stocuri necesare activitatii curente/
operationale desfasurate de beneficiari; 

b. datorii curente si restante fata de furnizorii 
curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, 

potrivit contractelor incheiate; 
c. cheltuieli privind chiria pe baza de contract 

incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau 
redeventa pe baza de contract de arenda sau 
contract de concesiune aferente terenurilor 
agricole; 

d. cheltuieli privind achizitia de servicii necesare 
activitatii curente/operationale, cu exceptia 
serviciilor de consultanta; 

e. cheltuieli privind achizitia de obiecte de inven-
tar, inclusiv obiecte de inventar de natura 
mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii 
curente/operationale; 

f. cheltuieli privind achizitia de echipamente, 
utilaje, instalatii si tehnologii necesare reluarii 
activitatii curente/operationale; 

g. cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul 
statului si bugetele locale. 

 
Verificarea utilizarii fondurilor potrivit desti-
natiilor prevazute de OUG 61/2022, se face de 
catre MADR, in parteneriat cu APIA, pe baza de 
esantion de 1%, pe perioada de durabilitate a 
schemei, dar nu mai mult de 3 ani de la 
acordarea grantului. 

 Beneficiarii de microgranturi vor depune o 
declaratie pe propria raspundere prin care isi vor 
asuma faptul ca utilizarea microgranturilor in 
alte scopuri decat cele prevazute de ordonanta 
de urgenta atrage dupa sine recuperarea aju-
torului de stat acordat impreuna cu plata acceso-
riilor pentru recuperarea ajutorului de stat. 
 

 
APIA autorizează plățile aferente schemelor 

de sprijin cuplat în sectorul vegetal -  
Campania 2021 

 
 
In data de 16 mai 2022, APIA a 
demarat autorizarea la plată 
a schemelor de sprijin cuplat 
în sectorul vegetal Campania 
2021. Potrivit art. 1, alin (5), din 
Hotărârea de Guvern nr. 621 din 
12.05.2022 pentru aprobarea 
plafoanelor financiare alocate măsurilor de 
sprijin cuplat în sectorul vegetal pentru anul de 
cerere 2021 - “Cuantumul pentru fiecare măsură 
de sprijin cuplat în sectorul vegetal se 
calculează de către APIA, prin raportarea 
plafoanelor financiare prevăzute în legislație la 
suprafețele eligibile pentru anul 2021”, au 
rezultat următoarele cuantumuri: 
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Plățile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,9475 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrală 
Europeană la data de 30 septembrie 2021.  
 
 

Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de suprafețe împădurite 

 

Reamintim: 17 iunie 2022, termen final pentru depunerea  Cererilor de plată aferente anului 
2022 pentru Schema de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire şi crearea de 
suprafețe împădurite”, aferentă Măsurii 8 Investiții în dezvoltarea zonelor impădurite şi 
îmbunătățirea viabilității pădurilor”, SubMăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea de suprafețe 
împădurite” din cadrul PNDR 2014-2020.  

 Beneficiarii care au depus cereri de sprijin în cadrul sesiunilor 1/2016, 2/2017, 3/2018, 

4/2019, 5/2020 sau/şi 6/2021 pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima 
împădurire şi crearea desupra fețe împădurite”, aferentă măsurii 8 „Investiții în dezvoltarea 
zonelor împădurite şi în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, submăsura 8.1 „Împăduriri şi crearea 
de suprafețe împădurite”din cadrul PNDR 2014-2020 pot depune cererea de plată  pana la data de  
17 iunie 2022.  

Cererile de plată pot fi depuse şi după data de 17 iunie, respectiv până la data de 11 iulie 2022 
(inclusiv), cu o reducere de 1%, pentru fiecare zilucrătoare, a sumelor la care beneficiarul ar fi 
avut dreptul pentru anul de angajament dacă cererea de plată ar fi fost depusă până la data de 17 
iunie 2022 (inclusiv). 

Formularele de modificare a cererilor de plată pot fi depuse, fără aplicarea de penalități, până 
la data de 4 iulie 2022 (inclusiv) fara penalitati, respectiv pana la data de 11 iulie 2022, cu o 
reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare a sumelor aferente anului de angajament pentru 
utilizarea efectivă asupra feței în cauză dacă formularul de modificare ar fi fost depus până la 
data de 04 iulie 2022 (inclusiv). 
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Schema de plată 
Sprijin cuplat în sectorul vegetal (SCV) 

Plafoane 
financiare 
(euro/ha) 

Cuantum 
(euro/ha) 

SCV- soia 31.232.000 237,1600 

SCV– lucernă 17.215.000 101,1485 

SCV- leguminoase boabe pentru industrializare/procesare: mazăre boabe şi 
fasole boabe 

450.000 144,7718 

SCV– cânepă pentru ulei şi/sau fibră 90.000 2250 

SCV– orez 4.087.000 1398,5990 

SCV – sămânță de cartof 844.360 1434,7907 

SCV– hamei 132.980 531,1975 

SCV– sfeclă de zahăr 16.099.500 829,8313 

SCV– tomate pentru industrializare cultivate în câmp 1.250.000 1700,6802 

SCV– castraveți pentru industrializare cultivați în câmp 13.560 707,3552 

SCV – legume cultivate în sere şi solarii: tomate pentru consum în stare 
proaspătă, castraveți pentru consum în stare proaspătă şi/sau pentru 
industrializare, ardei, varză şi vinete pentru consum în stare proaspătă 

12.370.460 5006,4591 

SCV– fructe destinate industrializării: prune, mere, cireşe, vişine, caise şi 
zarzăre 

517.500 209,0165 

SCV– cartof timpuriu pentru industrializare 2.794.830 787,5422 



 

Modificari legislative 
privind Programul Na-

tional Apicol  - PNA 
2022 

  
 

HG nr. 339 din 30 aprilie 2020 privind Programul 
Național Apicol pentru perioada 2020-2022, a 
normelor de aplicare, a valorii sprijinului 
financiar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 
de aplicare a acesteia, a fost modificata si 
completata prin HG nr. 511 /2022 publicata in 
Monitorul Oficial nr.381/18.04.2022.  

   Reglementările nou-introduse sunt : 

 
Actualizarea cursului de schimb utilizat, acesta 

fiind stabilit pentru anul 2022 la valoarea de 
4,9490 lei pentru plățile aferente anului 2022, 
actualizându-se valoarea totală a sprijinului 
financiar, pentru PNA pentru anul 2022 la 
valoarea de 60.196  mii lei;  

 
Modificări şi completări la Anexa 1 - Programul 

național apicol pentru perioada 2020-2022 
 

 subcapitolul II.B "Combaterea agresorilor şi a 

bolilor specifice stupilor, în special a 
varoozei"  alineatul (2) - Condiții de eligibili-
tate,  pct. 4, s-a completat cu obligativitatea 
achiziției medicamentelor pentru tratarea 
varoozei pentru întreg efectivul de albine 
deţinut de apicultor, indiferent de măsura 
accesată în cadrul Programului. 

 

 subcapitolul II.B "Combaterea agresorilor şi a 

bolilor specifice stupilor, în special a va-
roozei", alineatul (4) - Documente justificative 
prin abrogarea literei i) ,s-a eliminat obliga-
tivitatea depunerii de către apicultori a  
copiei documentului care atestă autorizarea 
sanitară- veterinară pentru comercializare a 
furnizorilor de medicamente; 

 

 subcapitolul III.C "Raţionalizarea transhu-

manţei/stupăritului pastoral", alineatul (3)- 
Documente justificative generale, litera g)  se 
modifică astfel: „g) copia de pe filele din 
carnetul de stupină actualizat, din care să 
reiasă tratamentele realizate şi mişcarea 
efectivelor de albine;” 
 

 

 la subcapitolul III.C, punctul C.3 , s-au definit  

produsele care intră în componența  
echipamentului de protectie; „ echipament 
apicol de protecție înseamnă bluze/jachete 
apicole, pantaloni sau combinezoane api-
cole, mască apicolă si mănuși apicole.‖; 

 

 subcapitolul III.C, punctul C.4 "Achiziţionarea 

de mijloace de transport apicol fără autopro-
pulsie - remorcă apicolă/pavilion apicol şi 
mjjloace fără autopropulsie de încărcare-
descărcare a stupilor în pastoral", alineatul (3) 
Documente justificative specifice , litera d) s-
a modificat :  „d) copia cărţii tehnice/
manualului de utilizare/instrucțiunilor de 
montare, utilizare și întreținere  a mijlo-
acelor fără autopropulsie  de încărcare – 
descărcare a stupilor în pastoral;” 

 

 având în vedere că, prin Program se 

decontează produse proteice solide în 
cantități exprimate în kilograme, iar în 
categoria produselor proteice solide pot fi 
încadrate şi produse care în urma 
reconstituirii se administrează familiilor de 
albine sub formă lichidă în cantități exprimate 
în ml/l,  în scopul decontării unitare s-a 
clarificat  categoria  de “produse proteice 
solide” la subcapitolul IV D, punctul D.2 , 
alineatul (2), prin introducerea pct.41, cu 
următorul cuprins: „41. Produsele proteice 
solide achiziționate şi decontate prin Program 
sunt acele produse proteice solide care se 
administrează ca atare, fără posibilitatea de 
a fi reconstituite,”  

 

 la subcapitolul IV D “Măsuri de asistență 

pentru repopularea şeptelului apicol din 
Uniune”, punctul D.2, alineatul (4), prin 
abrogarea literei i) s-a eliminat obligativi-
tatea depunerii de către apicultori a  copiei 
documentului care atestă notificarea pro-
duselor proteice solide; 

 
Actualizarea formularelor cererilor de intentie 

pentru Formele asociative (solicitanti pentru 
măsura Asistența tehnică) și pentru apicultori
( solicitanți pentru acțiunile C4 și D3). 

 
 
Modificări și completări reglementate în Anexa 

nr. 2 de aplicare a Programului național 
apicol pentru perioada 2020-2022 
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 Reglementarea termenului de depunere a cererilor de 

intenție pentru anul 2022 până la data de 30 aprilie;   

 la articolul 1, după alineatul (5) s-a introdus un nou 

alineat, alin.(6), cu următorul cuprins: 
„(6) Pentru evitarea creării condiţiilor artificiale, pentru 
măsura menționată la cap.IX subcap.I.A, membrii formei 
asociative nu pot fi furnizori de servicii de consultanță, 
promovare și / sau perfecționare în Programul național 
apicol pentru perioada 2020-2022.‖ 
 

 Întrucât Termenul-limită de depunere a cererii de 

plată și a documentelor care o însoțesc este data de 31 
iulie 2022,   articolul 22   cu privire la depunerea cererii 
de plata până la data de 31 Decembrie 2022  se 
abrogă. 

 articolul 5, alineatul (9) s-a modificat și are următorul 

cuprins: ― (9) În cazul în care din plafonul alocat 
pentru una dintre acțiuni rămâne o sumă neutilizată, 
suma disponibilă va fi redistribuită  către acțiunile B, E, 
C, D sau A,  după caz .” 

 

 articolul 9, alineatul (2) s-a modificat și are 

următorul cuprins: „(2) Refuzul controlului la faţa 
locului la data comunicată, precum și lipsa produselor 
pentru care au solicitat sprijin în cererea de plată, 
atrag excluderea de la plată.” 

 

Anexa „Plafoane alocate pentru fiecare măsură din 

Program‖ s-a actualizat  cu suma totală exprimată în 
lei ținând cont de cursul de schimb aplicabil pentru an-
ul 2022 (4,9490 lei) .  

 

 

 

 

 

Noutati Legislative 

Hotărârea nr. 511/2022 pentru modificarea şi 
completarea Hotărârii Guvernului nr. 339/2020 privind 
aprobarea Programului național apicol pentru perioada 
2020-2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii 
sprijinului financiar. 

OUG nr. 61/2022 privind unele măsuri pentru acordarea 
de microgranturi şi granturi pentru capital de lucru 
entităților din domeniul agroalimentar cu finanțare din 
fonduri externe nerambursabile. 
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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  

Responsabil relatii cu publicul:   

Florentina TOMESCU 

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 
Directori executivi adj.: Mihai Versin,  
                                      Constantin Negrea 
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 

mailto:apia.gorj@apia.org.ro
http://www.apiagorj.ro
mailto:targujiu.gorj@apia.org.ro
mailto:tgcarbunesti.gorj@apia.org.ro
mailto:novaci.gorj@apia.org.ro
mailto:turceni.gorj@apia.org.ro
mailto:motru.gorj@apia.org.ro
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