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                                            ORDINEA DE ZI 
 

A ŞEDINŢEI COLEGIULUI PREFECTURAL AL JUDEŢULUI SIBIU 
din data de 27.07.2021, ora 10˚˚ 

 
   

1. Informare privind stadiul plăților directe efectuate de A.P.I.A.- Centrul Județean 
Sibiu, în Campania 2020. Stadiul de primire a cererilor unice în Campania 2021 și 
efectuarea controlului administrativ al acestora. 

Prezintă Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul 
Județean Sibiu 

 
2. Măsuri de sprijin în domeniul protecției sociale, în contextul situației 

epidemiologice, derulate prin A.J.P.I.S. Sibiu în primul semestru din anul 2021. 
  Prezintă Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 

3.  Diverse 
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Informare privind stadiul plăților directe efectuate de APIA – Centrul Județean Sibiu 

în Campania 2020. Stadiul de primire a cererilor unice în Campania 2021 și 
efectuarea controlului administrativ al acestora 

 
 
 

A. Stadiul de primire a cererilor unice în Campania 2021 și efectuarea 
controlului administrativ al acestora 

 
În Campania 2021 la APIA – Centrul Județean Sibiu s-a primit un număr de    

13.262 cereri de sprijin pe suprafață, suprafața totală declarată de fermieri fiind de 
174.748 ha. Menționăm faptul că această campanie de primire cereri  a fost una 
specială datorită situației generate de epidemia de coronavirus. 

Derulată în condițiile atipice impuse de răspândirea pe teritoriul României a 
epidemiei de Coronavirus, Campania 2021 de primire a cererilor unice de plată a 
debutat la data de 1martie, și s-a desfășurat  preponderent în mediul online, pentru a 
proteja sănătatea salariaților APIA și a beneficiarilor deopotrivă. 

Documentele care dovedesc utilizarea terenului, în speță Adeverințele eliberate 
de Primării, au fost transmise direct de către acestea, scanate, pe adresele de e-mail 
ale centrelor locale și ale Centrul Județean. 

 
Perioada de primire cereri  s-a desfășurat astfel:  
 
- 1 martie-17 mai 2021, perioada de primire cereri fără penalități; 
- 18 mai – 31 mai 2021, perioada de primire a modificărilor aferente cererilor  

primite, fără penalități; 
- 18 mai – 11 iunie 2021, perioada de primire cereri cu penalități 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 15 iunie inclusiv. 
 

La o analiză comparativă a datelor, se observă că față de anul anterior numărul 
cererilor a scăzut, în timp ce suprafața agricolă a crescut, ceea ce demonstrează că 
fermierii sunt tot mai conștienți de importanța comasării terenurilor pentru a crește 
productivitatea și competitivitatea pe piață 

 
A urmat etapa de operare și verificare în aplicația IACS, a cererilor primite, 

precum și a documentelor specifice schemelor de plată solicitate, și efectuarea 
controlului administrativ în vederea gestionării situațiilor de suprapuneri și  
supradeclarări. 

 
Încă din Campania 2016, fermierii beneficiază, în plus, de posibilitatea ca în 

termen de 35 zile de la termenul limită de depunere a cererilor, să își rectifice erorile 
de supradeclarare și suprapunere (identificare) fără a fi sancționați, astfel că în 
perioada 17 mai – 23 iunie 2021, fermierii au avut posibilitatea să întocmească 
formulare de retragere sau de modificare a cererilor fără a fi penalizați. 

  Cei care, din diferite motive (în special cazurile de litigiu), au refuzat 
corectarea suprapunerilor vor fi sancționați, pentru că APIA nu acordă plată dublă pe 
aceeași suprafață de teren.  
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În perioada 1 iulie – 1 octombrie 2021, se va desfășura activitatea de control în 

teren, clasic și prin teledetecție, pe un eșantion de minim 5% din totalul cererilor 
depuse în campania 2021, urmând ca din 16 octombrie 2021 să înceapă etapa de 
acordare a plăților în avans. 

 
Campania de primire cereri s-a desfășurat în paralel cu acordarea de adeverințe 

de credit în avans tuturor solicitanților care au depus cererea și au dorit să beneficieze 
mai repede de plata cuvenită, într-un cuantum de până la  80% din suma cuvenită 
beneficiarilor. S-a dorit astfel sprijinirea celor care lucrează în sectorul agricol, pentru 
ca activitatea acestora să nu fie periclitată. 

 
Situația cererilor primite în Campania 2021: 
 

Centrul 
Județean/centre 

locale 

Număr 
dosare 

primite în 
Campania 

2021 

Suprafaţa 
agricolă 
 totală 

declarată 
(ha) 

Număr 
cereri 
sector 

zoootehnic 

AGNITA 2.199 17.590,63 726 
CENTRUL JUDETEAN 
SIBIU 541 89.167,93 

435 

MEDIAS 3.252 21.708,27 752 
MIERCUREA SIBIULUI 1.778 13.220,07 512 
PORUMBACU DE JOS 1.398 6.709,36 391 
SIBIU 4.094 26.352,59 1281 
Total 13.262 174.748,85 4.097 

 
 
 
 

B. Informare privind stadiul plăților directe efectuate de APIA – Centrul 
Județean Sibiu în Campania 2020 

 
 

 
a. Situația plăților pentru Cererile unice de plată - Campania 2020 

 
 

1. Plăţi directe în avans Campania 2020 
 

În perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2020 APIA – Centrul Județean Sibiu a acordat 
avansul pe suprafață, în valoare de 134.124.556,42 lei. 

 
2. Plăţi directe finale efectuate până la 30.06.2021 

 
Conform art. 75 din Regulamentul CE nr.  1306/2013 plățile pentru Campania în curs se 
fac în perioada 1 decembrie - 30 iunie a anului calendaristic următor. 
 
Valoarea totală a plăților efectuate în această perioadă a fost de 117.183.045,39 lei. 
 

Prin urmare, APIA Sibiu a autorizat la plată în Campania 2020 un număr de 13.300 
fermieri pentru suma totală de 251.307.601,81 lei.  
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Plăți efectuate în avans Campania 

2020 
Situație plată finală - Campania 

2020 
Suma totală - 

Campania 2020 
Nr. 

dosare Suma autorizată Număr 
dosare 
plătite 
final 

Suma autorizată autorizată și cu 
avans 

plătite în 
avans la plata în avans  la plata finală   

11.665 
134.124.556,42 lei 

13.300 
117.183.045,39 lei 251.307.601,81 lei 

27.671.903,36 euro 24.114.488,72 euro 51.786.392,07 
euro 

 
b. Situaţia plăţilor pentru Măsurile specifice - Campania 2020 

 
 

Nr. 
crt. 

 
Măsura 

Nr. 
cereri 

solicitate  

Nr. 
cereri 

eligibile 

Valoare 
autorizată la 

plată 
(euro) 

Valoare 
autorizată la 

plată  
(lei) 

1 Programul Național 
Apicol (PNA) 

249 249 176.714,00 845.240,76 

2 Programul pentru școli 
al României în perioada 
2017-2023  

2 2 639.437,39 3.058.493,00 

3 Măsura 14 – bunăstare 
în favoarea animalelor 
pachet: a) porcine 

1 1 48.552,44 232.226,32 

4 Măsura 14 – bunăstare 
în favoarea animalelor 
pachet: b) pasari 

4 4 149.978,28 717.346,12 

5 Asigurarea recoltei 
plantaţiilor viticole cu 
soiuri de struguri de vin 

2 2 2.380,13 11.384,40 

6 M21- Sprijin temporar 
cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și 
imm-urilor care au fost 
afectați în mod 
deosebit de criza covid-
19 -BOVINE 

1339 1334 3.035.350 14.518.079,05 

7 M21- Sprijin temporar 
cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și 
imm-urilor care au fost 
afectați în mod 
deosebit de criza covid-
19 – OVINE/CAPRINE 

1887 1882 2.210.150 10.571.147,45 

8 M21- Sprijin temporar 
cu caracter excepțional 
acordat fermierilor și 
imm-urilor care au fost 
afectați în mod 
deosebit de criza covid-
19 – SECTOR VEGETAL 

353 344 334.900 1.601.826,70 

TOTAL - - 6.597.462,24 31.555.743,80 
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Nr. 
crt. 

 
Măsura 

 
Nr. cereri 

Suma 
autorizată la 

plată 
(lei) 

1 Renta viageră agricolă 
(Legea nr. 247/2005) 

377 478.792,42 

2 Ajutorul de stat pentru 
ameliorarea raselor 
(H.G. nr. 1179/2014) 

34 2.362.005,25 

3 Ajutorul de stat pentru motorina 
utilizată în agricultură 
O.M.A.D.R. nr. 1272/2015) 

542 3.807.446,00 

4 Ajutor de stat pentru 
susținerea activității 
crescătorilor din sectorul bovin 
în contextul crizei economice 
generate de pandemia de covid-
19 
(OUG 149/2020) 

30 1.613.670,65 

5 Ajutor de stat pentru susținerea 
activității crescătorilor din 
sectorul avicol în contextul crizei 
economice generate de 
pandemia covid -19 
(OUG 150/2020) 
 

5 1.079.036,00 

6 Ajutor de stat pentru susţinerea 
activităţii crescătorilor din 
sectorul suin în contextul crizei 
economice generate de 
pandemia covid-19 
(OUG 151/2020) 

3 451.657,00 

7 Ajutor de stat acordat pentru 
sustinerea activitatii 
producatorilor din sectorul 
vitivinicol în contextul crizei 
economice generate de 
pandemia covid-19 
(OUG 205/2020) 

2 51.892,12 

TOTAL - 9.844.499,44 
 

TOTAL PLĂȚI MĂSURI SPECIFICE (LEI) CAMPANIA 2020 41.400.243,24 
 

Liviu ȘTEFAN-MIHAI 
Director executiv 



 

 

 

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 

 

 
Adresa: Calea Dumbrăvii, nr. 17, municipiul Sibiu, județul Sibiu, cod. 550324  
Tel.: 0269 21 08 92, Fax:  0269 21 78 75, E-mail: ajpis.sibiu@mmanpis.roWeb:  http://sibiu.mmanpis.ro/ 

Operator de date cu caracter personal nr 10846 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele 
cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor 
menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod 
eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului. 

 

Nr. _______ / AJPIS Sibiu / __________ 

 

Măsuri de sprijin în domeniul protecției sociale, în contextul situației 
epidemiologice, derulate prin AJPIS Sibiu, în primul semestru  

din anul 2021 

 

În primul semestru al anului 2021, măsurile de sprijin cu caracter excepțional, în 
domeniul protecției sociale, derulate prin AJPIS Sibiu, au fost acordate în funcție de  
evoluția situației epidemiologice generată de coronavirusul SARS-CoV-2, la nivelul 
țării cât și la nivelul județului Sibiu. 

Principiul care a stat la baza acordării acestora a fost faptul că neluarea unor măsuri 
urgente, în domeniul social și economic, ar aduce grave prejudicii cu efecte pe 
termen lung asupra salariațiilor, angajatorilor, persoanelor fizice autorizate precum 
și persoanelor care obțin venituri exclusiv din drepturi de autor si drepturi conexe. 
Totodată lipsa acestor măsuri ar determina decalajul socio-economic dintre 
persoanele a căror activitate a fost afectată direct de epidemia SARS-CoV-2 și restul 
populației, ducând astfel la creșterea riscului de excluziune socială. 

Reglementările legislative în baza cărora au fost acordate aceste măsuri sunt: OUG 
nr.30/18.03.2020, OUG nr.132/07.08.2020, actele normative care au prelungit 
starea de alertă la nivel național, Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență din cadrul Instituției Prefectului județul Sibiu . 

Măsurile au constat în acordarea din bugetul de stat, prin intermediul AJPIS : 

- unei indemnizații lunare de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea  
bugetului asigurărilor sociale de stat nr.6/2020, pentru categoriile profesionale care 
si-au întrerupt activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 (OUG 
nr.30/2020) 

-unei indemnizații lunare în cuantum de 41,5% din câștigul salarial mediu brut 
prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat nr.16/2021, pentru 
categoriile profesionale, zilierii și cooperațiile, care au activitate limitată ca urmare 
a efectelor coronavirusului SARS-CoV-2 (OUG nr.132/2020). 



 

Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială 
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu 
 

 

 
Adresa: Calea Dumbrăvii, nr. 17, municipiul Sibiu, județul Sibiu, cod. 550324  
Tel.: 0269 21 08 92, Fax:  0269 21 78 75, E-mail: ajpis.sibiu@mmanpis.roWeb:  http://sibiu.mmanpis.ro/ 

Operator de date cu caracter personal nr 10846 

Astfel, in perioada de referință, au fost aprobate la nivelul AJPIS Sibiu, un număr 
mediu lunar de 1185 cereri, însoțite de documentația specifică;  

Analiza statistică a solicitărilor care au îndeplinit criteriile de eligibilitate și in 
consecință au beneficiat de acordarea indemnizației stabilite de cele două 
Ordonanțe de Urgență, din punctul de vedere al categoriei profesionale, relevă 
următoarele aspecte: 

In baza OUG 30/2020 s-au plătit un număr mediu lunar de beneficiari pe 
următoarele categorii: 

PFA – 217 - beneficiari pentru care s-a plătit suma de 3.306.461 lei 
Drepturi autori – 54 - beneficiari pentru care s-a plătit suma de 945.032 lei 

In baza OUG 132/2020 s-au plătit un număr mediu lunar de beneficiari pe 
următoarele categorii: 

PFA – 811- beneficiari pentru care s-a plătit suma de 8.458.743 lei 
Avocați – 34 - beneficiari pentru care s-a plătit suma de 313.021 lei 
Cooperație – 13 - beneficiari pentru care s-a plătit suma de 138.563 lei 
Zilieri – 68 - beneficiari pentru care s-a plătit suma de 48.842 lei 

Suma totală din bugetul de stat, plătită in primul semestru al anului 2021, prin intermediul 
AJPIS, pentru indemnizațiile prevăzute de cele două ordonanțe de urgență este de 
13.210.662 lei  

 

Dificultăți întâmpinate de AJPIS Sibiu, in perioada de referință: 

- Numărul mare de solicitări depuse pentru obținerea drepturilor stabilite de OUG 
nr.30/2020 și OUG 132/2020, pentru profesioniști cu activități restricționate/limitate, 
volumul mare de documentație verificată/analizată in acest sens, au generat sarcini 
suplimentare pentru inspectorii sociali.  

- Beneficiari care nu cunosc tehnologia informatică , pentru depunerea online a 
formularelor 

 

Cu stimă, 

 

Director executiv 

Ioan Dumitru BOȚA 

 


