
Buletin Informativ 
Activitatea APIA Gorj în lunile  mai—iunie 2017 

Stadiul primirii cererilor unice de plata in cadrul APIA Gorj - Campania de primire a cererilor unice de 

plată pentru anul 2017.  

 

Centrul Judetean Gorj al Agenției de Plăți şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA. Gorj), a încheiat campania 

de primire a cererilor unice de plată pentru anul 2017. Față de anul 2016,  au fost  inregistrate in plus, 155 de cer-

eri pentru o suprafața declarata mai mare cu 183,92 ha.. Astfel, în anul 2016 au depus cereri, 18.332 fermieri pen-

tru o suprafata declarata de 73.350,74 hectare, iar în anul 2017, 18.487 fermieri, pentru o suparafata declarata de 

73.534,66 hectare.  
 

 31 mai 2017, data limita pentru modificarea cererilor unice de plata depuse in Campania 2017 

Fermierii români care au solicitat subvenții în campania 2017 vor avea posibilitatea să facă modificări în cererea 

unică de plată până miercuri, 31 mai 2017. 

 

15 iunie 2017, temen prelungit pentru sesiunea de depunere a Cererile de sprijin pentru silvomediu 

APIA informează că sesiunea de depunere a Cererile de sprijin 

pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de 

silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă 

Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru 

angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 2020, se 

prelungește până la data de  15 iunie 2017, ora 17.00. 

Prelungirea termenului de depunere a actelor justificative pentru ajutorul de minimis la tomate 

Executivul a aprobat joi, 25 mai 2017, printr-o hotărâre de guvern, prelungirea termenului de 

depunere a actelor justificative pentru ajutorul de minimis la tomate, în sensul că valorificarea 

producției de tomate din cadrul Programului să se facă în perioadele ianuarie – 15 iunie, inclusiv 

și/ sau noiembrie – 20 decembrie, inclusive. 

Sesiuni depunere proiecte in derulare la Agentia pentru Finatarea Investitiilor Rurale—AFIR 

 

In perioada 03 mai— 31 iulie 2017, la AFIR  se deruleaza prima sesiune din 2017 

de depunere a cererilor de finantare pentru submăsura 6.1, submăsura 6.3  precum 

si alte submasuri din PNDR 2020 și în perioada 03 mai – 31 octombrie 2017 a 

primei sesiuni din 2017 de depunere a cererilor de finanţare pentru Schema de 

minimis aferentă Schemei de ajutor de stat GBER pentru submăsura 4.2. 

 

Acte normative /Proiecte de acte normative / Actiuni si termene (pag. 8-10) 

Ordin nr. 152 din 18.05.5017 pentru aprobarea unor măsuri în scopul stimulării creșterii suprafețelor agricole care 

se irigă  

Proiect de hotarare de guvern pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de 

susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului 

de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum și modalitățile de verificare și con-

trol 

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj Nr.5, MAI 2017 
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Stadiul primirii cererilor unice de plata  

in cadrul APIA Gorj - Campania de primire a  

cererilor unice de plată pentru anul 2017.  

 

Centrul Judetean Gorj al Agenției de Plăți şi Intervenţie 

pentru Agricultură a încheiat Campania de primire a cer-

erilor unice de plată pentru anul 2017. Față de anul 2016,  

au fost  inregistrate in plus, 155 de cereri pentru o suprafața 

declarata mai mare cu 183,92 ha.. Astfel, în anul 2016 au 

depus cereri, 18.332 fermieri pentru o suprafata declarata 

de 73.350,74 hectare, iar în anul 2017, 18.487 fermieri, 

pentru o suparafata declarata de 73.534,66 hectare.  

 

Precizăm că sprijinul financiar aferent Campaniei 2017 

este finanțat din Fondul European de Garantare Agricolă 

(FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Min-

isterului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Totodată vă reamintim că, în perioada 16 - 31 mai in-

clusiv, la sediile Centrelor județene/locale APIA, fermierii 

pot depune modificări la cererile unice de plată depuse în 

cadrul Campaniei 2017, fără aplicare de penalități. In con-

formitate cu art. 1 din OMADR nr. 18/03.02.2017, APIA 

are obligația ca începând cu luna iunie 2017 să respecte 

întocmai următoarele etape, prezentate la lit. b), c), d) și e), 

astfel:  

“b) în intervalul 1 iunie – 1 iulie va efectua controlul 

administrativ, inclusiv controlul preliminar al cererilor 

unice de plată, eșantionarea acestora precum și transmiterea 

eșantioanelor, potrivit dispozițiilor Regulamentului nr. 

2333/2015 de modificare a Regulamentului de punere în 

aplicare (UE) nr. 809/2014;  

c) între 1 iulie – 1 octombrie 2017 se va efectua con-

trolul la fața locului pentru cererile unice de plată 

eșantionate la control pe teren, iar controlul aferent al unor 

obligații specifice, în iarna sau în primăvara anului urmă-

tor;  

d) plata avansului pentru anul de cerere 2017 se va 

efectua începând cu data de 15 octombrie 2017;  

e) plata regulară pentru anul de cerere 2017 se va efec-

tua între 1 decembrie 2017 -31 martie 2018.”  

 

31 MAI 2017, data limita pentru modificarea  

cererilor unice de plata depuse in Campania 2017 

 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

(APIA) reamintește că până la data de 31 mai 2017, 

inclusiv, fermieri care au solicitat subvenții în cadrul 

Campaniei 2017 au posibilitatea să facă modificări în 

cererile unice de plată depuse, fără aplicarea de 

penalităţi. 

Astfel, solicitanții pot completa şi depune la Centrele 

locale/judeţene/Municipiul Bucureşti ale APIA următoarele 

formulare:  

1. Schimbarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 2017 

(formularul M1), prin care se pot face următoarele modifi-

cări:  

- mărirea suprafaţei unei parcele/subparcele deja de-

clarate; 

- schimbarea culturii;  

- divizarea parcelei în subparcele;  

- modificarea numărului blocului fizic dacă fermierul 

nu a fost notificat de APIA cu privire la erori sau nu a fost 

supus controlului pe teren;  

- modificarea suprafaţei unei parcele deja adăugată prin 

formular M2. 

Prin formularul M1.2- Schimbarea declaraţiei privind 

apa pentru irigaţii 2017 se pot face modificări ale câmpului 

46: modificarea bifei privind utilizarea apei pentru irigaţii 

sau adăugarea acesteia. 

 

2. Completarea declaraţiei de suprafaţă pentru anul 

2017 (formularul M2) 

Prin completarea Formularului M2 se poate: 

- adăuga una sau mai multe parcele individuale, 

declarată(e) ulterior depunerii cererii iniţiale;  

- înscrie pachetul/varianta în declaraţia de suprafaţă, 

atât pentru parcele nou adăugate, cât şi pentru parcele exis-

tente în declaraţia de suprafaţă, dar pentru care anterior nu 

erau solicitate măsuri de dezvoltare rurală; 

- aplica bifa aferentă pachetului/variantei/

subpachetului/grupului de pachete/submăsurii din cadrul 

M10, M 11, M 13, M 214, după caz.  

Modificările cererilor unice de plată prin depunerea 

celor două formulare M1 şi M2 se fac în conformitate cu 

art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 809/2014. 

Suprafeţele sunt justificate de documente doveditoare 

ale utilizării terenului. 

Declarația privind completarea cererii în IPA-Online se 

completează și se semnează de către fermier inclusiv în 

cazul modificărilor M1 și M2 (parte integranta a cererii 

unice de plată). 

 

3. Retragerea unei/unor parcele sau unei părţi dintr-o 

parcelă din declaraţia de suprafaţă, a pachetelor de agro-

mediu de pe parcelă (retragere parţială de suprafeţe) 

(formularul M3), conform art. 3 din Regulamentul UE nr. 

809/2014. 

 

O cerere unică de plată poate fi retrasă în totalitate sau 

parţial în orice moment, în scris. Dacă APIA a informat 

deja fermierul cu privire la eventualele cazuri de necon-



formitate din cererea unică de plată, dacă APIA a avertizat 

fermierul cu privire la intenţia sa de a efectua un control 

la faţa locului sau dacă, în cadrul unui control la faţa locu-

lui, se constată orice neconformitate, nu sunt autorizate 

retragerile în ceea ce priveşte acele părţi din cererea unică 

de plată care sunt implicate. 
 

4. Declaraţia de retragere totală a suprafeţei din cere-

rea de plată 2017  

Retragerea întregii suprafeţe declarată de fermier în 

cererea de plată se poate realiza oricând (se specifică clar 

motivul retragerii), mai puţin în situaţiile precizate la 

punctul 3. 
 

5. Schimbarea adresei/coordonatelor bancare/numelui 

societăţii, fără a se modifica CUI-ul (formularul M4) se 

depune de către fermier, fără penalităţi, în orice moment 

după depunerea cererii unice de plată până la emiterea 

Deciziei de plată.  

Documente anexate M4: după caz, la solicitarea de 

modificare a datelor cererii: 

- copie CUI / CIF / CI pentru modificare denumire / 

nume / adresa; 

- dovadă coordonate bancare ca urmare a modificării 

datelor bancare. 

Modificarea datelor cererii ca urmare a schimbării 

formei de organizare.  

În acest caz se completează ”Cererea pentru transfer 

de exploataţie/schimbarea formei de organizare” care se 

depune de către fermier la CL/CJ al APIA, fără penalizări, 

în orice moment după depunerea cererii unice de plată 

până la finalizarea controlului administrativ. Acest tip de 

modificare se notifică în termen de 15 (cincisprezece) zile 

calendaristice de la data apariţiei ei. 

Documente anexate: 

- copie certificat de înregistrare / respectiv dovada 

radierii, după caz; 

- dovadă coordonate bancare. 
 

6. Solicitarea de retragere a sprijinului aferent unei/

unor scheme de plată în Campania 2017 este luată în con-

siderare oricând, mai puţin în situaţiile de la punctul 3. 

Fermierii pot aduce modificări cererii unice de plată 

sau pot retrage în totalitate cererea unică de plată sau părţi 

ale acesteia numai dacă: 

- APIA nu a informat deja beneficiarul cu privire la 

eventualele neconformităţi din cererea unică de plată; 

- APIA nu a notificat fermierului intenţia sa de a efec-

tua un control la faţa locului. 

În cazul în care în cadrul unui control la faţa locului, a 

fost constatată o neconformitate, modificările sau re-

tragerile nu sunt autorizate pentru parcelele agricole la 

care se referă neconformitatea. 

În cazul în care modificările aduse cererii unice de 

plată au incidenţă asupra documentelor justificative sau 

asupra contractelor care trebuie prezentate, respectivele 

documente sau contracte se vor actualiza în consecinţă. 

Numai solicitantul însuși sau persoana împuternicită 

de el poate efectua modificări ale cererii unice de plată. 

Împuternicirea se realizează prin procură notarială (în 

cazul persoanelor fizice) sau delegaţie de împuternicire 

(în cazul persoanelor juridice). Acestea trebuie să fie 

însoțite și de copiile CI/BI ale titularului cererii unice de 

plată și al împuternicitului care trebuie ataşate la dosarul 

cererii de plată. Împuternicitul înlocuiește titularul doar în 

scopul și pentru perioada pentru care a fost emisă îm-

puternicirea. 

15 iunie 2017, temen prelungit pentru sesiunea de 

depunere a cererilor de sprijin pentru silvomediu 

 
Centrul Judetean Gorj al Agenţiei de Plăți și 

Intervenție pentru Agricultură (APIA. Gorj) anunță că 

sesiunea de depunere a Cererilor de sprijin pentru acce-

sarea Schemei de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, 

servicii climatice și conservarea pădurilor”, aferentă 

Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor”, SubMăsura 15.1 „Plăți pentru 

angajamente de silvomediu” din cadrul PNDR 2014 – 

2020, se prelungește până la data de 15 iunie 2017, ora 

17.00. 

Depunerea cererii de sprijin se realizează pe suport de 

hârtie la Centrul Județean APIA Gorj, însoţită de avizul 

Gărzii Forestiere și de documentele specificate în Ghidul 

solicitantului. 

Solicitantul sprijinului financiar trebuie să îndeplinea-

scă condițiile de eligibilitate și criteriile specifice prevă-

zute în schema de ajutor de stat și detaliate în Ghidul so-

licitantului. 

Ajutorul de stat este acordat anual, ca sumă fixă pe 

hectar şi reprezintă o compensaţie pentru pierderile de 

venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de 

terenuri forestiere care încheie angajamente voluntare pe 

o perioadă de 5 ani. 

În cadrul schemei sunt compensate două tipuri de an-

gajamente, ale căror cerințe specifice sunt încadrate în 

următoarele două pachete: 

⦁ Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște,  

⦁ Pachetul 2 - Utilizarea atelajelor la colectarea lemnu-

lui din rărituri. (Pachetul 2 poate fi aplicat doar în 

combinație cu Pachetul 1).  
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Intensitatea sprijinului public nerambursabil acordat 

în baza prezentei Scheme este de 100%. 

Valorile plăţilor compensatorii acordate sunt urmă-

toarele:  

⦁ 25 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa angajată în 

cadrul Pachetului 1; 

⦁ 103 € pe an şi pe hectar pentru suprafaţa anuală 

pentru care se solicită sprijin în cadrul Pachetului 2. 

Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște 

Prin acest pachet se urmărește în principal asigurarea 

condițiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru 

dezvoltarea faunei specifice ecosistemelor forestiere. 

Totodată, prin menținerea unei consistențe crescute a 

arboretelor, capacitatea pădurii de a contribui la reduce-

rea concentrației de gaze cu efect de seră din atmosferă 

prin sechestrarea carbonului și adaptare la efectele 

schimbărilor climatice, precum și la creșterea retenției 

scurgerilor de suprafață (în cazul viiturilor) va fi 

îmbunătățită. 

Fiecare solicitant al sprijinului financiar delimitează 

o zona de liniște compactă de cel puțin 20% din totalul 

suprafeței eligibile angajate, delimitată prin limite parce-

lare sau subparcelare. În situaţia în care solicitantul deţ-

ine în proprietate terenuri forestiere situate în mai multe 

UP-uri (administare de acelaşi ocol silvic sau de ocoale 

silvice diferite), delimitarea zonei de linişte compacte de 

minimum 20% se va asigura la nivelul fiecărei UP. Zona 

de linişte compactă din cadrul unei U.P. nu poate avea o 

suprafață mai mică de 20 ha. 

Zona de liniște stabilită prin cererea de sprijin se 

menține pe toată perioada de 5 ani a angajamentului, cu 

excepția cazurilor de forță majoră.   

În cadrul zonelor de liniște pentru perioada de anga-

jament, vor fi permise doar lucrări de împădurire, ajuto-

rarea regenerărilor naturale, întreținere a culturilor și a 

semințișurilor până la realizarea stării de masiv, 

descopleșiri, degajări, depresaje şi curățiri, precum și 

lucrări de reconstrucție ecologică care se continuă din 

perioada premergătoare angajamentului. 

Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lem-

nului din rărituri 

Are în vedere protejarea resurselor de sol forestier, 

prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a 

lemnului cu impact redus al solului, respectiv utilizarea 

de atelaje în lucrările de rărituri, în detrimentul lucrărilor 

mecanizate, care în prezent sunt aplicate la scară largă. 

Adoptând acest pachet, solicitantul sprijinului se an-

gajează să exploateze materialului lemnos provenit din 

rărituri folosind exclusiv atelaje la operațiile de adunat, 

scos și apropiat pe suprafața ce face obiectul angajamen-

tului, până la platforma primară. 

Fiecare solicitant al sprijinului financiar precizează 

pentru fiecare U.P., U.A. și suprafețele aferente de par-

curs cu lucrări de rărituri cu atelaje pe perioada de anga-

jament acoperită de amenajamentul în vigoare. În cazul 

în care amenajamentul expiră pe perioada de aplicare a 

angajamentului, pentru anii neacoperiţi de amenajamen-

tul initial, se va întocmi o estimare care să conţină u.a. și 

suprafețele de parcurs cu lucrări de rărituri cu atelaje şi 

care se va definitiva cu ocazia întocmirii dosarului tehnic 

aferent noului amenajament. U.a. selectate nu vor face 

parte din zona de linişte. 

Beneficiarii schemei pot fi: 

⦁ unităţile administrativ-teritoriale care au în pro-

prietate publică sau privată terenuri forestiere, 

⦁ persoanele fizice și juridice care au în proprietate 

privată terenuri forestiere, 

⦁ asociații ale beneficiarilor precizați la lit. a) și b), 

constituite ulterior punerii în posesie cu terenuri for-

estiere, în conformitate cu art.92 din Codul silvic adoptat 

prin Legea nr.46/2008 cu modificările și completările 

ulterioare și funcționează în conformitate cu dispozițiile 

Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la Asociații 

și Fundații. 

Calitatea de beneficiar eligibil se dovedește prin 

prezentarea documentelor precizate în Secțiunea V a 

cererii de sprijin (Anexa 1 din Ghidul solicitantului) la 

categoria Documente referitoare la forma de organizare 

a solicitantului. 

Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii 

trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

⦁ să fie proprietarii suprafețelor de teren forestier 

localizate pe teritoriul României pentru care se solicită 

sprijin în cadrul schemei;   

⦁ să se angajeze că mențin angajamentul de silvome-

diu pentru o perioada de 5 ani, de la data semnării aces-

tuia; 

⦁ să se angajeze că respectă cerințele specifice 

pachetelor de silvomediu pentru care aplică; 

Asumarea angajamentului se face prin depunerea 

cererii de sprijin și a documentelor anexate acesteia.  

⦁ să dețină contract de administrare sau prestări ser-

vicii silvice cu un ocol silvic autorizat pentru suprafețele 

de teren forestier pentru care se solicită sprijin în cadrul 

schemei; 

Beneficiarul este obligat să asigure continuitatea ad-

ministrării terenului forestier de către un ocol silvic 

autorizat pe toată perioada de 5 ani de angajament. 

⦁ să participe în cadrul angajamentului cu toată 

suprafața de teren forestier deținută de acesta într-o uni-

tate de producție și/sau protecție.  

Asumarea condiției se face prin depunerea cererii de 

sprijin și a documentelor anexate acesteia. 

Fac obiectul aplicării schemei terenurile forestiere, 

cu excepția suprafețelor încadrate în tipul I funcțional (T 

I), cu condiția ca terenurile destinate împăduririi sau 

reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 15% din 

suprafața angajată. 
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Verificarea condiției ca terenurile destinate împă-

duririi sau reîmpăduririi să nu reprezinte mai mult de 

15% din suprafața angajată se realizează în fiecare an pe 

întreaga perioadă de de aplicare a angajamentului. 

Suprafața minimă pentru care se încheie angajamen-

tul este de 100 ha. Suprafețele care fac obiectul angaja-

mentului trebuiesc identificate în format electronic. 

Beneficiarul este obligat ca pe toată perioada de an-

gajament să respecte cerințele obligatorii relevante prevă-

zute de legislaţia națională silvică sau de dreptul intern 

relevant referitoare la executarea lucrărilor de extragere a 

materialului lemnos prin tăieri de igienă, rărituri, tăieri de 

conservare și regenerare, precum și cele referitoare la 

executarea lucrărilor de rărituri cu atelaje. 

În cazul în care pe perioada de aplicabilitate a angaja-

mentului se constată de către instituțiile specializate în 

cadrul sarcinilor legale care le revin, încălcarea cerințelor 

obligatorii  relevante precizate în paragraful anterior, 

beneficiarul va fi sancționat în conformitate cu preveder-

ile sistemul de sancțiuni aferent schemei de ajutor de stat. 

Sprijinul acordat în cadrul prezentei scheme de ajutor 

de stat poate fi cumulat pe aceeași suprafață angajată, cu 

orice alt sprijin financiar, atât timp cât acesta vizează 

plăți compensatorii identificabile diferite. 

Alocarea financiară pentru sesiunea 2017 este de 

117.803.922 euro.  

Selecția cererilor de sprijin în cadrul sesiunii se efec-

tuează conform prevederilor Regulamentului de organi-

zare și funcționare al procesului de selecție și al procesu-

lui de verificare a contestațiilor aprobat prin Ordinul 

Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

nr.362/2016, publicat pe site-ul  APIA Central. 

Anunțarea rezultatelor selecției se va face prin notifi-

carea beneficiarilor de către Centrul 

Județean APIA. Gorj ca urmare a publi-

cării pe site-u a Raportului de selecție 

preliminar aprobat de către directorul 

general al DGDR – AM PNDR. 

Sprijinul acordat în cadrul prezentei 

scheme de ajutor de stat poate fi cu-

mulat pe aceeași suprafață angajată, 

cu orice alt sprijin financiar, atât 

timp cât acesta vizează plăți compensatorii identifica-

bile diferite. 

 

Prelungirea termenului de depunere a actelor justi-

ficative pentru ajutorul de minimis la tomate 

 

Executivul a aprobat, joi, 25 mai, printr-o hotărâre de 

Guvern, prelungirea termenului de depunere a actelor 

justificative pentru ajutorul de minimis la tomate, în sen-

sul că valorificarea producției de tomate din cadrul Pro-

gramului să se facă în perioadele ianuarie – 15 iunie, in-

clusiv și/ sau noiembrie – 20 decembrie, inclusiv. 

Cultivatorii care nu au reușit până la 1 iunie să iasa cu 

roșiile pe piață mai au astfel o șansă pentru încasarea 

ajutorului de 3.000 de euro/beneficiar/an. Peste 6.800 de 

cultivatori au beneficiat până acum de acest program. 

Producătorii agricoli înscriși în Registrul unic pentru 

accesarea Programului de susținere a produsului tomate 

în spații protejate, care vând tomatele în spații de vânzare 

precum piețe agroalimentare, târguri și piețe ambulante 

vor purta elemente de identificare. Elementele de iden-

tificare și procedura de distribuire a acestora, precum și 

tipul cheltuielilor aferente se aprobă prin ordin al minis-

trului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. 

Suportarea cheltuielilor aferente identificării producă-

torilor beneficiari ai acestui program se va realiza din 

resursele financiare aprobate Ministerului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale. 

Prin prelungirea acestui termen se urmărește eficien-

tizarea activității sectorului tomate produse în spații pro-

tejate, asigurarea necesarului de consum intern din 

producția autohtonă de tomate, realizarea unei proceduri 

de identificare a producătorilor autohtoni de produse ag-

ricole și o corectă informare a consumatorilor. De aseme-

nea, se urmărește obținerea unor produse de calitate, 

competitive cu cele de pe piața europeană, precum si o 

eficiență economică în realizarea şi valorificarea aces-

tora, se arată în comunicatul Guvernului. 

 

Stadiu realizare plati / autorizare la plata pentru 

Campania 2016 

 

Centrul judetean Gorj al Agentiei de Plati si 

Interventie pentru Agricultura  a finalizat, pana la data de 

30.04.2017, platile acordate fermierilor din campania 

2016, in procent de 99,60%. In prezent, mai  sunt de 

platit un numar de 75 fermieri. 

 

Distributia 

autorizarii si 

platii efective a 

fermierilor,  pe 

fonduri, in 

campania 

2016, se 

prezinta astfel: 

 

 

Sesiuni depunere proiecte in derulare la Agentia 

pentru Finatarea Investitiilor Rurale 

 

In perioada 03 mai— 31 iulie 2017, la AFIR  se 

deruleaza prima sesiune din 2017 de depunere a Cer-

erilor de finantare pentru submăsura 6.1, submăsura 
6.3  precum si alte submasuri din PNDR 2020 și în pe-

rioada 03 mai – 31 octombrie 2017 a primei sesiuni din 

2017 de depunere a Cererilor de 

finanţare pentru Schema de 

minimis aferentă Schemei de 

ajutor de stat GBER pentru sub-

măsura 4.2. 
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Fondul din 

care se 

efectueaza 

Suma 

autorizata la 

plata (lei) 

Suma platita 

(Lei) 

FEGA 47.362.888,60 47.362.888,60 

FEADR 20.155.740.90 20.155.740.90 

B.N. 14.945.886,10 14.945.886,10 

Total plati 82.464.515,60 82.464.515,60 



 

Submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 

fermieri”  

Scop: instalarea pentru prima dată a tinerilor fermieri, 

ca şefi/ manageri ai unei exploataţii agricole; îmbunătăţirea 

managementului, creşterea competitivităţii sectorului agri-

col, precum şi conformitatea cu cerinţele de protecţie a me-

diului, igienă şi bunăstarea animalelor și siguranţa la locul 

de muncă; submăsura va crea posibilitatea tinerilor fermieri 

rezidenți, cu domiciliul stabil în România cu un minim de 

cunoștinte de bază, să se instaleze ca şefi/manageri ai 

exploatației; creşterea numărului de tineri fermieri care 

încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/ man-

ageri de exploataţie; încurajarea tinerilor şi a familiilor din 

mediul rural de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea 

un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general. 

 

Beneficiari  / Solicitanţi eligibili  

þ Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevă-

zută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se instalează ca 

unic șef al exploatației agricole;  

þ Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un 

tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 1305/2013 se in-

stalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea 

ce privește deciziile referitoare la gestionare, la beneficii și 

la riscurile financiare legate de exploatație  

 

Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) „tânăr 

fermier” înseamnă o persoană cu vârsta de până la 40 de 

ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte de a împlini 41 de 

ani) la momentul depunerii Cererii, care deține 

competențele și calificările profesionale adecvate și care se 

stabilește pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca 

șef al respectivei exploatații. 

 

Exploataţia trebuie să îndeplinească următoarele 

condiţii:  
þ Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă 

între 12.000 – 50.000 SO;  

þ Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ 

întreprindere mică;  

þ Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul 

Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în 

Registrul exploatațiilor – ANSVSA.  

 

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solici-

tant, în nume propriu, conform formei de organizare pentru 

accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la 

APIA în Registrul Unic de Identificare şi la ANSVSA în 

Registrul Exploataţiilor – după caz, înainte de solicitarea 

sprijinului pentru instalarea tinerilor fermieri. 

 Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul submăsurii 

6.1 , în funcție de forma de organizare sunt:  

þ persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformi-

tate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 

44/2008, cu modificările şi completările ulterioare: (PFA, 

II, IF) 

þ asociat unic şi administrator al unei societăţi cu 

răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 

31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulte-

rioare;  

þ asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și ad-

ministrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, 

înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modifi-

cările şi completările ulterioare.  

Solicitantul trebuie să respecte următoarele:  

þ să fie persoană fizică autorizată/ întreprindere famili-

ală/individuală sau persoană juridică română;  

þ să acţioneze în nume propriu . 

 

Instalarea tinerilor fermieri reprezintă activitatea de 
administrare cu drepturi depline în calitate de şefi/ man-

ageri ai unei exploataţii agricole, pentru prima dată. Trans-
ferul exploataţiei se realizează prin intermediul documente-

lor de proprietate şi/ sau arendă şi/ sau concesionare. Ex-

ploataţia agricolă cu dimensiunea cuprinsă între 12.000 şi 
50.000 SO produce în principal produse agricole vegetale 

şi/ sau animale (materie primă) pentru consum uman şi 

hrana animalelor. În dimensiunea economică a exploataţiei 

agricole, culturile şi animalele care asigură consumul 

uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% 
din total SO, atât în anul 0 (conform definiției din prezentul 

Ghid al solicitantului) cât şi la solicitarea acordarii celei de 

a doua tranşe de plată (pe toată perioada de implementare 
şi monitorizare a proiectului). 

 

Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 

6.4 în același timp cu submăsura 6.1, dar prin Cereri de 

finanțare diferite. 

 

INSTALAREA TÂNĂRULUI FERMIER  
Acest proces trebuie să fie început și să fie în curs de 

desfășurare la momentul depunerii Cererii de finanțare 

pentru accesarea sprijinului acordat prin intermediul 

acestei submăsuri.  
Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele 

etape:  
 

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează 

să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca mi-

croîntreprindere/întreprindere mică, având pentru prima 

dată obiect de activitate în domeniul agricol, cu maximum 

24 de luni înaintea depunerii Cererii de finanțare (între 

timp, fermierul pregătește Planul de afaceri, organizează 

activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru 

noua întreprindere, etc.), iar înscrierea la APIA şi/ sau Reg-

istrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei 

deţinute sub entitatea economică prin care solicită sprijin, se 

face în acelaşi termen de maximum 24 de luni.  

Această etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii 

Cererii de finanțare pentru această submăsură.  

Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de finanțare 

însoţită de Planul de afaceri şi documentele obligatorii 

(documentele justificative legate de baza materială cu ac-

tivele deținute la momentul depunerii Cererii de finanțare), 

precum și documentele anexă; o implementarea Planului de 

afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului;  
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o înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, 

beneficiarul face dovada creşterii performanţelor 

economice ale exploatației, prin comercializarea 

producției proprii în procent de minimum 20% din 

valoarea primei tranșe de plată.  

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată 

finalizată la momentul implementării corecte a Planului de 

afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată). 

o solicitantul se angajează să devină fermier activ în ter-

men de maximum 18 luni de la data încheierii instalării.  

 

Valoarea sprijinului nerambursabil 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă 

de maxim trei/ cinci ani (perioada de cinci ani se aplică 

doar pentru sectorul pomicol) și este de:  

 50.000 de euro pentru exploatațiile între 30.000 S.O. și 

50.000 SO  

 40.000 de euro pentru exploatațiile între 12.000 S.O. și 

29.999 SO  

Submăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici”  

 

Scop imbunatatirea managementului exploatatiei agri-

cole de mici dimensiuni si cresterea orientarii catre piata a 

veniturilor acestor exploatatii. 

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar neram-

bursabil acordat prin această submăsură sunt:  

* să fie fermieri care au drept de proprietate și/ sau 

drept de folosinţă pentru o exploatație agricolă2 care intră 

în categoria de fermă mică1 cu excepția persoanelor fizice 

neautorizate.  

* să fie persoane juridice române;  

* să acţioneze în nume propriu;  

* să aibă vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data 

depunerii Cererii de finanţare;  

*  să aibă studii minime de 8 ani clase;  

* să se încadreze într-una din formele de organizare de 

mai jos la data depunerii Cererii de finanțare, indiferent de 

data înființării formei respective de organizare:  

      * persoană fizică înregistrată şi autorizată în 

conformitate cu prevederile OUG nr. 44/ 2008,  

societate cu răspundere limitată cu asociat unic/

majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în 

baza Legii nr. 31/ 1990 

În categoria SRL-uri este inclusă și 

microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant 

(„societate cu răspundere limitată - debutant” sau 

„S.R.L. - D.”) în baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011 din 2 

februarie 2011 ;  

* să respecte încadrarea în categoria de 

microîntreprinderi1 sau întreprinderi mici1, indiferent de 

forma de organizare economică;  

* să nu creeze condiţii pentru a obţine în mod 

necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/ 2013, cu modificările şi 

completările ulterioare, în orice etapă de derulare a 

proiectului.  

 

Exploataţia agricolă trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii obligatorii:  

* are o dimensiune economică cuprinsă între 4.000 – 

11.999 € S.O.  

* este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere 

mică;  

* este înregistrată de solicitant, în nume propriu sau 

sub forma de organizare eligibilă pentru accesarea 

sprijinului cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea 

sprijinului prin intermediul submăsurii 6.3, în Registrul 

Unic de Identificare3 – APIA și/ sau în Registrul 

Național al Exploatațiilor2 – ANSVSA, precum şi la 

Primărie în Registrul agricol.  

 

            În cadrul unei familii (soț/ soție) doar unul 

dintre membri poate beneficia de sprijin indiferent de 

forma de organizare a membrilor familiei aferentă 

accesării submăsurii 6.3 (PFA, II, IF, SRL).  

 

Beneficiarii acestei submăsuri, au obligaţia: de a 

menţine cel puţin dimensiunea economică (S.O.) pentru 

care s-a acordat sprijinul (cu respectarea marjei de 

fluctuație de diminuare de maxim 15% cu excepția 

pepinierelor unde marja de fluctuație de maximum 15% a 

dimensiunii economice poate fi mai mare și fără a scădea, 

în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 S.O. stabilit 

prin condițiile de eligibilitate), pentru perioada de derulare 

a proiectului. 

 

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a 

proiectului se va păstra sectorul dominant pentru care 

proiectul a fost selectat şi contractat. 

  

Beneficiarii sM 6.3 nu pot depune proiecte pentru 
oricare dintre celelalte măsuri care privesc activități 

agricole (de ex.: sM 4.1, sM 4.1a, sM 4.2, sM 4.2a) din 

cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a 
doua tranșe de sprijin.  

Este permisă accesarea submăsurii non-agricole 6.2/ 
6.4 în același timp cu submăsura 6.3, dar prin Cereri de 

finanțare diferite. 

O exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât o 
singură dată în cadrul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dez-

voltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, în sensul 
că exploataţia nu poate fi transferată între 2 sau mai mulţi 

fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-

măsură. 
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PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2017 

componenta zona non-montană 
- 75 de puncte pentru perioada 03.05 - 31.05.2017 
- 55 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017 
- 25 de puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017 

componenta zona montană 
- 65 de puncte pentru perioada 03.05 - 31.05.2017 
- 45 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017 
- 25 de puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017 



 
 

 

CONDIŢIILE DE ELIGIBILITATE ALE 

PROIECTULUI 

Pentru a putea primi sprijin în cadrul submăsurii 

6.3, solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii:  

 să se încadreze în categoria 

microîntreprinderilor4 și întreprinderilor mici4  

 să dețină o exploatație agricolă cu dimensiunea 

economică cuprinsă între 4.000 - 11.999 € S.O. 

(valoare producție standard)4 - fermă mică;  

 
Stabilirea dimensiunii economice se face conform 

situaţiei existente la momentul depunerii Cererii de 

finanţare, aşa cum este înregistrată în IACS4 – APIA 

din perioada de depunere stabilită conform legislaţiei 

naţionale și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA, 

precum şi la Primărie în Registrul Agricol.  

Calculul S.O. se realizează astfel, în funcţie de 

perioada de desfăşurare a sesiunii de proiecte:  

- pentru sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 

ianuarie şi până la data deschiderii sesiunilor de 

depunere a cererilor unice de plată pe suprafață (APIA) 

se iau în calcul înregistrările din IACS - APIA din anul 

anterior;  

pentru sesiunile de proiecte derulate după 

începerea sesiunilor de depunere a cererilor de plată pe 

suprafață (APIA) se iau în calcul înregistrarile din IACS 

- APIA din anul curent depunerii Cererilor de finanţare. 

În cazul în care în anul curent nu se regăsesc 

înregistrările în IACS, în urma solicitării de informații 

suplimentare, solicitantul va prezenta copia Cererii 

unice de plată din anul curent cu numărul de 

înregistrare de la APIA.  

* să aibă exploataţia agricolă înregistrată, conform 

prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de 

luni înainte de solicitarea sprijinului;  

* să prezinte un Plan de afaceri;  

* nu a beneficiat de sprijin anterior prin această sub-

măsură din PNDR 2014-2020;  

* o exploataţie agricolă nu poate primi sprijin decât 

o singură dată în cadrul acestei submăsuri prin PNDR 

2014-2020, în sensul că exploatația nu poate fi 

transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari 

ai sprijinului prin această submăsură;  

* implementarea Planului de afaceri trebuie să 

înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data semnării 

deciziei de acordare a sprijinului;  

* înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de 

sprijin, beneficiarul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin 

comercializarea producției proprii în procent de 

minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin 

(cerința va fi verificată în momentul finalizării 

implementării Planului de afaceri);  

* în cazul în care exploatația agricolă vizează 

creșterea animalelor, Planul de afaceri va prevede în 

mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de 

grajd, conform normelor de mediu (cerința va fi 

verificată la momentul finalizării implementării 

Planului de afaceri, respectiv înainte de acordarea 

tranșei a doua); în cazul în care în cadrul exploatației 

agricole există o platformă de gestionare a gunoiului 

de grajd care respectă normele de mediu/ care 

trebuie adaptată la normele de mediu, în Planul de 

Afaceri se va detalia acest aspect;  
 

În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere 

majoritar vegetală la momentul depunerii Cererii de 

finanțare, solicitantul nu are obligația de a deține o 

platformă de gestionare a gunoiului de grajd, dacă prin 

Planul de afaceri - își propune renunțarea la 

componenta zootehnică în primul an de implementare a 

proiectului. 

* să aibă stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea 

Administrativ Teritorială în care este înregistrată 

exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat 

într-o activitate salarizată, locul de muncă trebuie să fie 

în aceeaşi UAT sau zona limitrofă7 a UAT-ului în care 

este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. Aceste 

condiții trebuie îndeplinite în maxim 9 luni de la data 

semnării Deciziei de finanțare;  

 

VALOAREA SPRIJINULUI NERAM-

BURSABIL 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o 

perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se 

aplică doar pentru sectorul pomicol) și este de 15.000 

de euro, procentul de finanțare nerambursabilă fiind de 

100%.  

Sprijinul pentru dezvoltarea fermelor mici se va 

acorda sub formă de primă în două tranșe, astfel:  

75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei 

de finanțare;  

25% din cuantumul sprijinului se va acorda în func-

ţie de IMPLEMENTAREA CORECTĂ a Planului de 

afaceri, fără a depăși 3/5* ani (*5 ani pentru 

exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de 

finanțare.  

 

Acordarea sprijinului va fi proporțională cu 

gradul de îndeplinire a Planului de afaceri. 

 

 

 

 

Page 8 Bulet in  informativ  a l  APIA  -  Centru l  Judetean GORJ  Nr.5,  MAI 2017  

PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 

2017 

componenta zona non-montană/ montană 
- 55 de puncte pentru perioada 03.05 - 31.05.2017 
- 35 de puncte pentru perioada 01.06 - 30.06.2017 
- 15 de puncte pentru perioada 01.07 - 31.07.2017 



Noutati legislative de interes 

 

Ordin nr. 152 din 18.05.5017 pentru aprobarea unor 

măsuri în scopul stimulării creșterii suprafețelor agricole care 

se irigă , Mpublicat pe site-ul MADR. 

Ordinul regementeaza constituirea de grupuri tehnice  de 

sprijin pentru infiintarea si revitalizarea  organismelor de im-

bunatatiri funciare, in scopul stimularii cresterii suprafetelor 

agricole care se iriga incepand cu anul 2017. 

Atributii:  

- identificarea in teren a utilizatorilor terenurilor agricole 

situate in amenajari de irigatii functionale , care nu sunt con-

stituiti in organizatii de imbunatatiri funciare; 

- deplasarea a reprezentantilor grupurilor tehnice la sediile 

organizatiilor utilizatorior de apa pentru irigatii care nu au 

incheiat contracte pentru asigurarea unui nivel optim al apei 

pentru irigatii la statiile de punere sub presiune si la alte 

puncte de livrare cu privire la necesitatea de a autiliza apa 

pentru irigatii frnizata de catre Agentia nationala pentru Imbu-

natatiri Funciare in conditiile avantajoase oferite de lege, de a 

incheia contracte si de a emite comenzi de livrare a apei pen-

tru irigatii; 

 orice alte masuri necesare pentru indeplinirea obiec-

tivelor. 

Grupurile tehnice incheie rapoarte de activitate intocmite 

lunar. 
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Realizat de: 
Director executiv:      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 

 

Proiecte de acte normative—in dezabatere pe site-ul MADR 

 

Proiect de hotarare de guvern pentru aprobarea schemei ,,Ajutor de 

minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine 

pentru comercializarea lânii”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modu-

lui de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, pre-

cum și modalitățile de verificare și control 

 

In dezbatere publica pe site-ul madr: www.madr.ro 

 

Programul de susținere a crescătorilor de ovine și caprine pentru comercializa-

rea lânii în ţara noastră trebuie să asigure, atât creşterea numerică a efectivelor 

de ovine, precum şi o eficienţă economică în realizarea şi valorificarea aces-

tora produselor obținute de la acestea. 

Prin acordarea acestei scheme de minimis se urmărește eficientizarea activită-

ţii sectorului de creştere a ovinelor, în sensul reducerii pierderilor crescătorilor 

de ovine. 

De asemenea, această schemă de minimis va stimula înființarea centrelor de 

colectare a lânii, va crea noi locuri de muncă și va stabiliza veniturile crescăto-

rilor de ovine. Prezentul act normativ reglementează: 

 beneficiarii și criteriile de eligibilitate pentru acordarea ajutorului de 

 minimis; cuantumul ajutorului de minimis, respectiv 1 leu/kg lână comer-

cializată;  

 valoarea totală a ajutoarelor de minimis este de 36.000 mii lei, care se 

asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu 

această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2018; 

 definirea anului de cerere, respectiv perioada cuprinsă între data de 01 

iulie a anului în care se depune cererea de înscriere în program și data de 

01 iulie a anului următor depunerii cererii, inclusiv; 

 documentele justificative care atestă comercializarea producției de lână 

obținută; 

 modelul cererii de înscriere în Program; 

 modul de acordare și modalitățile de verificare și control a ajutorului 

 de minimis. 

 

Actiuni si termene in perioada mai –iunie 2017 
 

  

31.05.2017—termen depunere cerere de acordare prima asigurare a culturi-

lor infiintate in toamna anului 2016; 

 

31.05.2017—termen limita de modificare a cererii unice de plata. 

 

16.05 –19.06.2017— derularea controlului administrativ preliminar; 

 

30.06.2017—termen prelungit de depunere  cereri ajutoare exceptionale,  

                     sectorul lapte si carne; 

 

30.06.2017—termen limita de operare, verificare si verificare inconsistente 

                      la cererile unice, Campania 2017; 

 

30.06.2017  - termen limita, legal, de autorizare la plata a cererilor unice, 

                       Campania 2016 
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Coordonatele de 

contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, 

Telefon: 0253-213035, Fax: 0353-814276 

e-mail: apia.gorj@apia.org.ro 

http: www.apiagorj.ro 

CENTRE  LOCALE  

TARGU JIU-Str.Localitatea 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.58,  

0253/466.531,novaci.gorj@apia.org.ro  

TURCENI - Casa de Cultura 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 :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

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 

Compartiment Juridic :     Irina MARINCA 

Compartiment Inspectii, Supracontrol:       Marioara DINU 

Manager public:    Simona DOBRA 

 

Coordonator Centru Local Targu-Jiu  –   Ilie POPESCU 

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -  CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -                   Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                Florin MURU 

Sef Centru Local Motru -          Cristian BULMOAGA  

Sef Centru Local Hurezani -                oana IVAN  

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Maria  SEMENESCU   

Programul de lucru :   luni – vineri: 8.00 – 16.00 

Programul de audiente  

Marti, 10.00-12.00 – director executiv 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adjunct 
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