
 

 

Activitatea APIA Gorj în lunile  ianuarie—februarie 2017 

 

Centrul Județean Gorj al Agenției de Plăți și Intervenție 

pentru Agricultură vă prezintă sinteza activităților desfășurate 

în cursul anului 2016, extrase din Raportul anual de activitate 

al instituției.  

Informațiile detaliate cu privire la cererile depuse pentru for-

mele de sprijin acordate, plățile efectuate, controalele pe teren, 

inspecțiile și controalele la fața locului, identificarea si recu-

perarea debite, precum si activitățile juridice și activitatea de 

comunicare / promovare a instituției se găsesc și pot fi accesate 

în Raportul anual de activitate al APIA  Gorj / 2016, disponibil pe 

website-ul www.apaigorj.ro. 
 

 

31 ianuarie 2017— termen limită pentru depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în agricultura 
aferenta trimestrului IV 2016 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la 31 ianuarie 
2017 (inclusiv) se depun cererile de plată privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în 
agricultură în trimestrul IV al anului 2016. 
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 
21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare 
unitară, determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, 
este de 1,7975 lei/litru. 
 

 

15 decembrie 2016—15 mai 2017 = prima sesiune depunere proiecte “Schema pentru micii fermieri” 

In perioada  15 decembrie 2016 şi până la 15 mai 2017, este deschisă prima sesiune de depunere a proiectelor pentru 
sub-măsura (sM) 6.5 “Schema pentru micii fermieri” din cad-
rul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
(PNDR 2020). 

 

Prelungire termen depunere proiecte prima impadurire  
”Sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema 
de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea 
de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 
„Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul 
PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 
31.03.2017, ora 16.00”. 
 

Acte normative aprobate 
Acțiuni și termene de realizat  în perioada ianuarie-
februarie 2017 ( principalele activități si termene de realizat 
in perioada următoare) 
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Sinteza activitatii APIA - Centrul Judetean Gorj in 
anul 2016 

 
Centrul Judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interven-

tie pentru Agricultura raspunde de realizarea strategiei 
APIA la nivel teritorial, de aplicarea parghiilor si mecan-
ismelor specifice aplicabile platilor, in concordanta cu 
cerintele legale si procedurale in vigoare, fiind institutia 
publica organizata la nivel judetean cu cel mai mare 
impact in randul populatiei ce desfasoara activitati cu 
specific agricol, in special in randul populatiei din mediu 
rural.  

 
Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de 

susţinere a producătorilor agricoli, care se aplică în 
agricultură în perioada 2015 – 2020: 

- schema de plată unică pe suprafaţă 
- plata redistributivă; 
- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi 
mediu; 
- plata pentru tinerii fermieri; 
- schema de sprijin cuplat; 
- schema simplificată pentru micii fermieri 
2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în 

domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor buge-
tare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării 
Rurale.  

3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală 
aplicabile pe terenuri agricole:  

- pentru angajamente care încep în anul 2015:  
Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;    
Măsura 10 - Agro-mediu şi climă;  
Măsura 11 - Agricultura ecologică;  
 - pentru angajamentele aflate în desfăşurare din anii 

anteriori Măsura 214 - Plăţi de agro-mediu  
4. Schemele de plată pentru animale. 
 
APIA—Centrul judetean Gorj are in subordine 6 cen-

tre locale, respectiv: Targu-Jiu, Targu-Carbunesti, Mo-
tru, Novaci, Turceni, Hurezani, carora le sunt arondate 
cele 70 de localitati ale judetului. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Activitatea Serviciului Autorizare Plati  si Centre locale 

 
Primirea si efectuarea controalelor administrative la 
cererile unice de plata din campania 2016  
   Pe structuri functionale, situatia  cererilor primite si  
administrate, in campania 2016, se prezinta astfel: 

Serviciul Autorizare Plati - 172 cereri; 
Serviciul   Masuri  Specifice -1598 cereri; 
CL Tg Jiu - 4128 cereri; 
CL Tg.Carbunesti - 3047 cereri; 
CL Novaci - 3013 cereri; 
CL Motru - 2193 cereri; 
CL Turceni - 2267 cereri; 
CL Hurezani - 1914 cereri  

Total = 18.333 cereri depuse, in 2016, la APIA Gorj  
 

Repartizarea suprafetelor de teren, pe categorii de 
folosinta, aferente cererilor de sprijin SAPS, Campania 
2016, se prezinta astfel: 

  
 In vederea efectuarii platilor aferente campaniilor 2015 
si 2016 cererile de sprijin au urmat fluxul de autorizare 
dupa cum urmeaza: control administrativ in baza de date 
IACS, aprobare caz, realizarea celui de al doilea control - 
D1, esantionare si efectuare supracontrol administrativ  - 
A1, generare si aprobare liste de plata. 
 
Distributia platilor pe fonduri in Campania 2015 este 
urmatoarea: 
 

 
 
 

Nr.
crt Specificare U/M   Suprafata 

1 Suprafata totala declarata ha 73.350,74 

2 Suprafata eligibila declarata ha 67.209,06 

3 Suprafata arabila declarata ha 29.490,67 

4 
Suprafata de pajisti 
permanente declarata ha 39.278,80 

6 
Suprafata declarata cu culturi  
permanente-pomi fructiferi ha     2.100,80 

7 Suprafata declarata  cu vii ha    844,87 

9 

Numarul de culturi aferente 
suprafetei declarate in anul 
2016 declarate de fermieri 
care au depus cereri in 
judetul Gorj nr.    87.059 

FONDUL DIN CARE 
SE EFECTUEAZA 

PLATILE 

SUMA  
AUTORIZATA 

SUMA 
PLATITA 

TOTAL FEGA 42.950.972,12 42.900.722,08 

TOTAL FEADR +BN1 18.724.669,01 18.521.172,74 

TOTAL  
BUGET NATIONAL 15.262.341,04 15.201.270,45 

TOTAL 76.937.982,17 76.623.165,27 



Situatia schemelor de plati derulate si a sumelor autorizate aferente acestora  - Campania 2015 
 

 

Schema 

Numar 
fermieri 

autorizati 

Numar 
fermieri 
platiti 

Suma autori-
zata 
lei 

Suma platita 
lei 

Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS 15.617 15.601 22.096.948,67 22.073.806,87 

Schema de Plata redistributiva 15.657 15.642 2.952.063,88 2.946.260,61 

Schema de plata pentru practici agricole benefice pentru clima 
si mediu (plata pentru inverzire) 16.028 16.014 16.523.635,93 16.503.349,87 

Schema simplificata pentru tinerii fermieri 503 498 237.272,68 236.256,54 

Sprijinul cuplat in sectorul vegetal - SOIA 1 1 48.400,06 48.400,06 

Sprijinul cuplat in sectorul vegetal - LUCERNA 2 2 49.174,96 49.174,96 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic  OVINE 112 112 736.567,83 736.566,33 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic  CAPRINE 40 40 70.612,50 70.611,23 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic - TAURINE DE CARNE 2 2 118.525,97 118.525,97 

Sprijinul cuplat in sectorul zootehnic - VACI DE LAPTE 3 3 117.769,64 117.769,64 

TOTAL FEGA     42.950.972,12 42.900.722,08 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.1-Pajisti Inalta Valoare 
Naturala 605 585 2.943.139,05 2.895.490,64 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.2.1-Practici agricole tradi-
tionale-Lucrari manuale pe pajisti permanente utilizate ca 
fanete 164 156 81.118,22 79.109,62 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.2.2-Practici agricole tradi-
tionale-Lucrari cu utilaje usoare pe pajisti permanente utilizate 
ca fanete 259 253 29.015,71 28.363,01 

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.1-Sprijin 
pentru conversia la metodele de agricultura ecologica- Culturi 
agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) 1 1 1.865,11 1.865,11 

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.1.3 -Sprijin 
pentru conversia la metodele de agricultura ecologica- Livezi 1 1 5.058,39 5.058,39 

Masura 11 Agricultura ecologica Submasura 11.2.1-Sprijin 
pentru mentinerea practicilor de agricultura ecologica- Culturi 
agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutret) 2 2 1.134,51 1.134,51 

 Masura 214 Plati de agromediu - pachet 1 Pajisti cu inalta 
valoare naturala 964 929 4.220.242,56 4.123.160,36 

Masura 214 Plati de agromediu - pachet 2 Practici agricole 
traditionale 680 647 1.787.732,09 1.744.004,91 

Masura 214 Plati de agromediu -Pachet 4 - Culturi verzi 5 5 3.199,39 3.199,39 

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri 
naturale sau cu alte constrangeri specifice - Plata compensato-
rie zona montana 3.843 3.830 8.612.504,82 8.600.793,68 

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta cu constrangeri 
naturale sau cu alte constrangeri specifice - Plata compensato-
rie zona constrangeri naturale 1.672 1.670 1.039.659,16 1.038.993,12 

TOTAL FEADR + BN1     18.724.669,01 18.521.172,74 

ANT 1 Ajutor National Tranzitoriu pentru culturi in teren arabil 11.846 11.831 1.847.208,43 1.845.419,26 

ANT 7 Ajutor National Tranzitoriu - Schema decuplata de pro-
ductie, specia bovine- sector lapte 840 815 1.065.897,06 1.025.283,48 

ANT 8 Ajutor National Tranzitoriu - Schema decuplata de pro-
ductie, specia bovine- sector carne 3.552 3.548 9.504.336,38 9.497.085,06 

ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu - Schema cuplata de produc-
tie, specia caprine 346 346 503.493,90 503.482,10 

ANT 9 Ajutor National Tranzitoriu - Schema cuplata de produc-
tie, specia ovine 475 473 2.341.405,27 2.330.000,55 

TOTAL BUGET NATIONAL     15.262.341,04 15.201.270,45 

TOTAL     76.937.982,17 76.623.165,27 
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         Efectuarea platilor in avans  + regulare,  Campania 2016  
 

 
 

Distributia platilor pe fonduri in Campania 2016 este urmatoarea: 
 

 
Eliberare adeverinte privind inregistrarea fermierilor pe scheme de plata pe terenuri -  au fost eliberate un numar de 55 
adeverinte credit fermier pentru suprafata. 
Generare liste de plati si anexe aferente, transmitere centralizatoare plati, efectuare supracontrol plati  
      Au fost generate si aprobate toate liste de plati si anexele aferente acestora pentru fermierii din campaniile 2015 si 
2016 precum si listele de plati cu anexele afente pentru fermierii reinstrumentati pentru fermierii din campaniile anterioa-
re anului 2015. Au fost efectuate supracontroale plati pentru un numar de 104 fermieri din care 71 fermieri din Campania 
2015 si 33 fermieri pentru Campania 2016.  
     Inregistrare fermieri in baza de date si emitere certificare inregistrare fermieri  
     Au fost inregistrati in baza de date si au fost eliberate certificare inregistrare fermieri pentru fermierii care au solicitat 
astfel de documente care au accesat masuri de dezvoltare rurala;  
Rezolvare si monitorizarea  blocurilor fizice supradeclarate, suprapuneri si parcele digitizate in afara blocurilor fizice - au 
fost finalizate in totalitate urmatoarele actiuni:   
 Rezolvarea unui numar de 22 blocuri fizice supradeclarate; 
 Rezolvarea unui numar de 670 parcele cu suprapuneri; 
 Redigitizarea unui numar de 247 parcele care au depasit limita blocului fizic. 
 

Schema 

Numar 
fermieri 

autorizati 
Numar 

fermieri platiti 

Suma 
autorizata 

lei 
Suma platita 

lei 

Schema de Plata Unica pe Suprafata SAPS 15.053 15.025 20.642.064,14 20.617.541,48 

Schema de Plata redistributiva 15.050 15.019 2.198.628,98 2.196.525,64 

Schema de plata pentru practici agricole 
benefice pentru clima si mediu (plata pentru 
inverzire) 15.086 15.056 12.187.261,51 12.173.680,75 

Schema simplificata pentru tinerii fermieri 379 378 215.647,24 215.566,41 

TOTAL FEGA     35.243.601,87 35.203.314,28 

Masura 10 - Agromediu si clima 10.4-Culturi 
verzi 1 0 145,94 0,00 

 Masura 214 Plati de agromediu - pachet 1 
Pajisti cu inalta valoare naturala 484 411 1.662.431,58 1.083.891,06 

Masura 214 Plati de agromediu - pachet 2 
Practici agricole traditionale 315 260 692.306,94 432.114,51 

Masura 214 Plati de agromediu -Pachet 4 - 
Culturi verzi 4 4 1.210,33 1.210,33 

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta 
cu constrangeri naturale sau cu alte 
constrangeri specifice - Plata compensatorie 
zona montana 3.375 2.810 5.737.077,71 4.494.048,52 

Masura 13 Plati pentru zone care se confrunta 
cu constrangeri naturale sau cu alte 
constrangeri specifice - Plata compensatorie 
zona constrangeri naturale 1.620 1.554 897.951,27 861.370,70 

TOTAL FEADR + BN1     8.991.123,77 6.872.635,12 

TOTAL     44.234.725,64 42.075.949,40 

FONDUL DIN CARE SE 
EFECTUEAZA PLATILE SUMA AUTORIZATA SUMA PLATITA 

TOTAL FEGA 35.243.601,87 35.203.314,28 

TOTAL FEADR + BN1 8.991.123,77 6.872.635,12 

TOTAL 44.234.725,64 42.075.949,40 
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  Actualizarea blocurilor fizice, derulată dupa cum urmeaza:   
  A fost  efectuata actualizarea blocurilor fizice pe baza imaginilor  VHR  2015  pentru constituirea  stratului de referinta 
2016.  Blocurile  fizice transmise de catre APIA  Central spre verificare si actualizare au insumat un numar de 2.711 din 
care au fost verificate 1.543 de blocuri fizice in anul 2015 si un numar de 1168 blocuri fizice in anul 2016. 
Au fost verificate (validate/respinse) un numar de 2.232 blocuri fizice pe baza imaginilor ortofoto noi din anul 2015 din 
urmatoarele judete: judetul Braila – 113; judetul Cluj – 671; judetul Caras Severin – 512; judetul Covasna – 390;judetul 
Harghita -201 si judetul Valcea 345. 
    

      Generarea, aprobarea si transferul notelor de fundamentare in anul 2016 pentru campanile derulate anterior —515 
note de fundamentare generate. Statusuri: transferate – 424; tare aprobate – 64;blocate – 1; analizat – 26. 

 

     Activitatea de solutionare a contestatiilor la procesele-verbale de debite . Au fost depuse un numar de 2 contestatii la 
procesele-verbale de constatare a debitelor care au fost analizate si solutionate dupa cum urmeaza:   1 contestatie admi-
sa;  1 contestatie respinsa. 

 

In paralel, in cadrul Compartimentului IT, structura integranta a S.A.P., s-a asigurat mentenanta echipamentelor info-
ratice, a retelei locale de comunicare, s-a asigurat securitatea informationala si s-a asigurat functionarea tuturor aplicatii-
lor utilizate in cadrul activitatii APIA Gorj. 

  

Activitatea serviciului  economic, recuperare debite 
 

Pe langa activitatile specifice de inregistrare a operatiunilor contabile si managementul resurselor umane, in cadrul 
Serviciului economic, se desfasoara si activitatea de recuperare  debite. 

La nivelul centrului judetean înregistrăm  in perioada 2008—2016 un numar total de 5.668 debite in valoare totală de 
23.396.789,48  lei, iar procentul de recuperare prin toate caile prevazute de lege,este de 66%.  

In anul 2016, Serviciul  economic,  recuperare debite a inregistrat in baza de date un numar de 81 procese verbale 
debite din fonduri europene, in valoare de 6.000.533,59  lei. 

In acest an au fost transmise la ANAF, spre  executare silita, un numar  de 193 debite in valoare de 696.141,05  lei. 
 

Compartimentul Juridic s-a preocupat de : 

 apararea drepturilor si intereselor legitime ale Centrului Judetean Gorj in fata instantelor de judecata - 38 litigii in 
care APIA a avut calitate procesuala,  litigii care decurg din acordarea subventiilor din fonduri de la bugetul de stat si din 
fonduri comunitare, respectiv alte categorii de litigii; 

asigurea conformitatii cu prevederile legale in vigoare a actelor emise de structurile Centrului Judetean Gorj al APIA. 
In acest sens, au fost acordate avize de legalitate in conformitate cu legislatia in vigoare, in vederea asigurarii derularii  
operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, pentru: 

- 159 decizii ale directorului executiv - au fost analizate si avizate pentru legalitate deciziile privind incheierea, 
modificarea, suspendarea sau incetarea raporturilor de serviciu ale personalului din institutie, precum si privind diverse 
aspecte ale organizarii activitatii la nivelul Centrului Judetean Gorj; 

- 49 contracte care au angajat fonduri din bugetul institutiei (contracte de achizitii, contracte de prestari servi-
cii, contracte de inchiriere, furnizare de energie electrica, apa, gaze etc.); 

- 214 avize de legalitate ; 

 legalizarea sentintelor, precum si la obtinerea titlurilor executorii in litigiile avand ca obiect recuperarea sumelor 
acordate necuvenit; 

acte procedurale de inscriere la masa credala a debitoarei SC AVI INSTANT SMS PROD SRL, impotriva careia a fost 
deschisa procedura insolventei ; 

 monitorizarea activitatilor privind implementarea sistemului de control intern managerial la nivelu APIA Gorj; 
 

Activitatea de comunicare/promovare la nivelul APIA Gorj,  d i n  punct de vedere statistic, in perioada 1 ianuarie – 
31 decembrie 2016, se prezinta astfel: 

campanii de informare/sesiuni de instruire in vederea demararii campaniei de depunere a cererilor unice de plata, la 
nivelul celor 70 de primarii ale jud. Gorj -  aprox. 3000 participanti; 

comunicate şi articole in presa locală, regional si natională – 125 privind activitatea APIA si programele de acordare 
sprijin financiar  in derulare; 

aparitii TV – 5 participări în direct în emisiunile televizate pe diverse teme privind activitatea APIA+ 31 interviuri tip 
sincron privind diverse teme abordate ; 

5 participări în studiouri Radio la dezbateri + 22 interviuri; 

 actualizarea website-ului www.apiagorj.ro,  

emitere buletin  informativ al C.J. APIA  Gorj—12 aparitii in anul 2016; 

formulare raspunsuri solicitari informatii interes public—22, afisare informatii de interes public la sediile centrului 
judetean. 
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http://www.apiagorj.ro-


participarea la diversele intruniri tematice: participarea la Colegiile Prefecturale, participarea la conferinte nationale, 
sesiuni de informare organizate de c a t r e  Institutia Prefectului sau  de catre Consiliul judetean, la care au fost invi-
tati si reprezentantii APIA sa prezinte informatiile de actualitate privind masurile de sprijin financiar acordat fermierilor 
si stadiul activitatilor derulate. 

 
Activitatea Serviciului Controale pe Teren 

 
Activitatea  desfasurata  de  personalul  serviciului  controale  pe  teren  este  axata  in paralel pe doua directii princi-

pale :  
1. Pregatirea  documentatiei  de  lucru  in  vederea  efectuarii  controlului  pe  teren  a fermierilor esantionati; 
2. Controlul efectiv pe teren al exploatatiilor fermierilor esantionati de catre APIA central, efectuat de catre inspectorii 

serviciului controale pe teren. 
In anul 2016, Serviciul  controale pe teren a efectuat urmatoarele tipuri de controale: 

 Control clasic pe teren – 352 fermieri cu 4913 parcele si suprafata de 8207.04 ha avand diverse scopuri de control 
( verificarea respectarii cerintelor specifice de agromediu -14 fermieri si ecoconditionalitate - 81 fermieri) ; 

 Control  prin teledetectie – 85 fermieri selectati. 
In anul 2016, a fost selectat suplimentar pentru control privind respectarea conditiilor de ecoconditionalitate  1 

fermier. La acest fermier, s-a controlat in teren un numar de 16 parcele  privind respectarea cerintelor de 
ecoconditionalitate (GAEC si SMR). 

Control prin teledetectie si actiunea follow-up aferenta campaniei 2015 - au fost selectati un numar de 1.314 fermieri 
pentru a fi controlati prin teledetectie, din care un numar de 570 fermieri au fost controlati fizic pe teren in urma actiunii 
de follow-up pentru un numar de 960 parcele. 

Supracontrol – au fost efectuate supracontroale la 12 fermieri din care 11 fermieri impreuna cu reprezentantii AFIR – 
OJFIR GORJ si 1 fermier cu reprezentantii Curtii de Conturi a Romaniei, regiunea Sud – Vest.  

Verificarea digitizarii parcelelor agricole (anexa 17) – 185 blocuri fizice pentru un numar de 240 fermieri. 

 Efectuarea controlului privind respectarea cerintelor de diversificare—  141 fermieri  cu 948 parcele , pentru stabilirea 
conditiilor de diversificare. 

 Efectuarea controlului privind respectarea cerintelor specifice de agromediu—1566 fermieri cu 3161 parcele,in vederea 
stabilirii respectarii conditiilor specifice privind cositul ( dupa data de 1 iulie). 

 Controlul privind respectarea GAEC 4  - 19 fermieri verificati; 

  Activitati de control desfasurate in alte centre judetene- 57 exploatatii cu 1758 parcele. 
Din cadrul Serviciului Control pe Teren, un numar de 9 inspectori au efectuat  activitatea de control in cadrul altor centre 
judetene, precum: CJ APIA Olt, CJ APIA Dolj,  CJ APIA Mehedinti. Scopul controalelor efectuate in aceste centre a fost atat 
clasic, cat si ecoconditionalitate. Exploatatii controlate clasic -  57 cu 1758 parcele.  

 
Controalele efectuate in anul 2016 sunt sintetizate in tabelul urmator: 

 
Din numarul total de fermieri esantionati pentru control in Campania 2016 (352 fermieri), pentru un numar de 175 

de fermieri nu au fost identificate neconformitati in ceea ce priveste declaratia de suprafata depusa, motiv pentru care 
acestia au putut fi inclusi in listele de plata pentru avans. 

Tipuri de controale pe teren efectuate Numarul controalelor efectuate 

Control clasic 352 fermieri, 4913 parcele, 8207.04 ha 

Control prin teledetectie si follow-up aferent Campaniei 2015 570 fermieri cu 960 parcele 

Control prin teledetectie Campania 2016 85 fermieri selectati 

Control ecoconditionalitate – esantion suplimentar 1 fermier cu 16 parcele 

Supracontrol AFIR 11 fermieri 

Supracontrol Curtea de Conturi a Romaniei 1 fermieri 

Control diversificare 141 fermieri cu 948 parcele 

Control cerinte specifice cosit 1.566 fermieri cu 3.161 parcele 

Control clasic Olt, Dolj, Mehedinti 57 fermieri cu 1.758 parcele 

Control ferme dispersate Alba,Hunedoara Dolj , Bucuresti 8 fermieri cu 127 parcele 

Control GAEC 4 19 fermieri 

Control B.F. cu atribut TPA sau limita neclara in teren ( Actualizare LPIS), pre-
cum si verificarea digitizarii parcelelor 

240 fermieri / 185 B.F. 

Rezolvare sesizari 8 exploatatii 

Control ferme dispersate (APIA CJ Hunedoara, , APIA CJ Dolj) 8 exploatatii, 127 parcele 

Importul parcelelor controlate clasic in SIVGIS aferente Campaniei 2015 1.582 parcele 

Total controale efectuate 2.982 
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Activitati desfasurate de Serviciul Masuri Specifice  
 

Activitatea Serviciului Măsuri Specifice, în  anul  2016,  
s-a  concretizat  în primirea si verificarea cererilor depuse de 
solicitanţi pentru toate formele de sprijin derulate, si anume: 

Ajutoare de stat: 
 

 Ajutorului de stat pentru reducerea accizei la motorina 
utilizata in agricultura ; 

 Rentă viageră; 

 Ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor - 
determinarea calitatii genetice a raselor de animale; 

 Acordarea unor ajutoare exceptionale cu caracter tempo-
rar fermierilor din sectorul laptelui si al produselor  lac-
tate; 
Sprijin comunitar si national : 

 
ANTZ -  ajutor naţional tranzitoriu în sectorul zootehnic  
SCZ - sprijin cuplat în sectorul zootehnic 

 
Masuri de piata 

 Sprijin financiar comunitar si national acordat sectorului 
apicol (PNA) ; 

 Acordarea ajutorului financiar in cadrul programului de 
încurajare a consumului de fructe in şcoli- distribuţia de 
mere; 

 Acordarea ajutorului financiar pentru implementarea 
masurilor adiacente distributiei de mere in cadrul progra-
mului de încurajare a consumului de fructe în școli; 

 Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea laptelui 
in institutiile școlare; 

 
Ajutoarele de stat 
1. Conform HG nr.1174/2014 privind aprobarea acordarii 

unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, 
precum si a OMADR nr. 1727/2015 pentru aprobarea 
Procedurilor specifice de implementare şi control, precum şi a 
formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat 
pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură se 
acorda ajutor de stat sub forma de rambursare a diferentei 
dintre acciza standard si acciza redusa  pentru motorina 
utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura. 
Sursa de finantare bugetul national prin bugetul MADR. 

Au fost depuse un număr de 76 cereri acord pentru o 
cantitate de 202174,32 litri (78655,520 litri sectorul vegetal și 
123518,800  litri în sectorul zootehnic), ajutorul de stat 
solicitatat fiind de  363408, 08 lei  pentru anul  2017; 

In cursul anului 2016, au fost decontate 125 cereri de  
sprijin financiar aferente trim IV 2015  și trim I, II, III ale anului 
2016,  pentru  o cantitate totală de 124969,14  litri  motorină 
(68043,61 l în sectorul vegetal și 56925,53 l in sectorul 
zootehnic)  si o valoare de 224628,94   lei, sumă ce a fost  
aprobată și   autorizată la plată . 

 
2. Renta viagera agricola instituita prin Legea 247/2005, 

cu modificarile si completarile ulterioare, consta in suma de 
bani platita rentierului agricol care instraineaza sau 
arendeaza terenurile agricole extravilane aflate in 
proprietatea sa ori incheie acord cu investitorul, avand 

siguranta unei surse viagere de venituri garantate de stat. 
Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in 
lei a 100 euro/an pentru fiecare hectar de teren agricol extra-
vilan instrainat/pentru care s-a incheiat acordul cu investito-
rul si echivalentul a 50 euro/an pentru fiecare hectar de teren 
arendat din extravilan. 

In 2016, s-au depus, aprobat si platit 64 de solicitari pentru 
64 de rentieri, in valoare de 78737,53 lei (17713,78 Euro)si pt 
o suprafata totala de 222,99 ha. 

 
3. Ajutor de stat in sectorul cresterii animalelor - 

determinarea calitatii genetice a raselor de animale, con-
form Hotărârii de Guvern nr. 1179 din 29 decembrie 2014.  

In decembrie 2016, a fost depusă o cerere pentru 
determinarea calităţii genetice a raselor de animale pentru un 
număr de 9700 capete în valoare de 145.500 lei,  cerere ce va 
fi instrumentată în anul 2017. 

 
4.Ajutoare exceptionale cu caracter temporar fermierilor 

din sectorul laptelui si al produselor lactate conform Hotara-
rii de Guvern nr. 160/16.03.2016 pentru distribuirea sumei 
stabilite în anexa la Regulamentul (UE) nr. 1.853/2015 al co-
misiei de acordare a unor ajutoare excepţionale cu caracter 
temporar fermierilor din sectorul creşterii animalelor, cu mo-
dificările și completările ulterioare. 

Au fost depuse un numar de 31 de cereri, iar suma apro-
bata si decontata la plata a fost de 50705,49 lei. 
 
 Sprijin comunitar si national, sub forma cererilor unice 
ANTZ -  ajutor naţional tranzitoriu în sectorul zootehnic acor-
dat fermierilor crescători de animale pentru : 
- schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul 

lapte (ANTZ 7); 
- schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul 

carne (ANTZ 8); 
- schema cuplată de producţie, specia ovine/caprine (ANTZ 

9); 
 

SCZ - sprijin cuplat în sectorul zootehnic, acordat fermierilor 
activi, în funcţie de efectivul de animale/număr cutii ouă vier-
mi pentru următoarele categorii: 

 bivoliţe de lapte(SCZ FB); 

 ovine (SCZ O); 

 caprine (SCZ C); 

 taurine din rase de carne şi metişii acestora (SCZ TC); 
- vaci de lapte (SCZ VL); 
- viermi de mătase (SCZ VM); 

 
In cursul anului 2016, Serviciul Măsuri Specifice a finalizat 

activitatile aferente cererilor de sprijin privind ajutoarele na-
tionale tranzitorii depuse in anul 2015, în baza OMADR 
619/2015,  care au fost aprobate la plata in cursul  anului 
2016. 

Au fost prelucrate si autorizate la plată un nr. de 1577, 
cereri aferente unui număr de: - 9.549 capete bovine ;- 10.700 
capete caprine;  -24.664 capete ovine ; - 3.431,605 tone canti-
tate lapte. 

De asemenea, s-au finalizat operatiunile privind aprobarea 
si autorizarea la plata a cererilor primite conform prevederilor  
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OMADR 619/2015  in cursul anului 2015, privind schema de 
ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de 
vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine 
din zonele defavorizate.  

 
In conformitate cu OMADR 619/2015, Serviciul Masuri 

Specifice a primit în anul 2016 un numar de 1.598 cereri unice 
de plata, astfel : 
- 232 fermieri au solicitat sprijin pentru schema ANT-7; 
-  1.287 fermieri pentru schema ANT-8, pentru un număr de 
10939 capete; 
-  316 fermieri pentru schema ANT-9, din care caprine 9478 
capete și 20758 capete ovine. 
-  3 fermieri au solicitat  SCZ-O pentru un numar de   1012 
capete (ovine), cereri ce vor fi verificate și autorizate la plată  
în anul 2017. 

    
Măsuri de piaţă 
In baza prevederilor H.G.1050/2013 privind finantarea 

unor actiuni cuprinse in Programul National Apicol 2014-
2016, se acorda sprijin financiar pentru activitatile de 
profilaxie si combatere a varoozei, a efectuarii analizelor 
fizico-chimice ale mierii, a achizitionarii materialului biologic 
pentru refacerea efectivului de familii de albine in vederea 
obtinerii produselor apicole de cea mai inalta calitate in 
stupine, a achizitionarii stupilor, tiparirii si multiplicarii 
ghidului de bune practici in apicultura. Programul este 
finantat din FEGA si bugetul national. Apicultorii pot solicita 
sprijinul financiar numai prin intermediul formelor asociative 
recunoscute cu specific apicol la care sunt inscrisi. 

S-au depus 2 cereri de catre forma asociativa ACA Gorj si  
Asociatia Apicultorilor Ecologisti din Romania Fila Ronnin, 
care cuprinde 132 de solicitanti cu o valoare solicitata de 
216.445,52 lei, care au depus cereri de sprijin pentru una sau 
mai multe actiuni cuprinse in cadrul  PNA.  

 La forma asociativa ACA Gorj, s-a solicitat suma de 
181.900,17 lei, iar în urma verificarii administrative, s-a 
stabilit suma de 178.833,95  lei, ca urmare a unor 
neconcordante  la documentele depuse  la dosarul cererii. 

Nu s-au  stabilit neconformitati in urma controlului 
efectuat de catre echipa de control la fata locului. 

Valoarea de 163.144,32 lei  a fost calculata pe fiecare 
actiune in parte in functie de procentul acordat de APIA 
Bucuresti, cu incadrare in plafon si decontata solicitantilor : 

pentru combaterea varoozei s-a  solicitat  suma de 
139.653,18 lei; 

pentru refacerea efectivului de familii de albine- suma 
de 6.123,9 lei; 

raționalizarea stupăritului pastoral –suma de 17.367,24 
lei. 

La Asociatia Apicultorilor Ecologisti din Romania Fila 
Ronnin, s-a solicitat suma de 34.545,35 lei, iar valoarea 
aprobată la plată conform procentului acordat de APIA 
Bucuresti cu incadrare in plafon a fost de 22.297,67 lei. 

 Pentru combaterea varoozei, s-a  solicitat  suma de 
885,35 lei; 

 pentru refacerea efectivului de familii de albine- 
suma de 9.653,44 lei; 

 raționalizarea stupăritului pastoral –suma de 
11.759,88 lei. 

 
       2.Acordarea ajutorului financiar in cadrul progra-

mului de încurajare a consumului de fructe in școli- 
distribuția de mere; 

 In conformitate cu OUG 24/2010 privind implementarea 
programului de incurajare a consumului de fructe in scoli, 
modificata si completata cu HG 800/2013, incepând cu anul 
şcolar 2014-2015, beneficiarii programului de încurajare a 
consumului de fructe proaspete în şcoli sunt elevii din clasa 
pregătitoare şi clasele I-VIII care frecventează învăţământul 
de stat şi particular autorizat/acreditat de Ministerul Educa-
ţie Naţionale, 

Se vor acorda gratuit mere, în limita valorii zilnice de 
0,37 lei/elev  în anul şcolar 2015-2016 şi doar pentru elevii 
prezenţi la cursuri. 

Începând cu anul şcolar 2015/2016, Consiliile judeţene şi 
consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se 
constituie ca solicitanţi de ajutor financiar pentru furnizarea 
de fructe proaspete în şcoli. 

S-a depus o cerere pentru semestrul II / 2016 privind 
programul de incurajare a consumului de fructe in scoli- 
distributia de mere pentru  un numar de 247 institutii de 
invatamant, cu un număr de  28.378  elevi , solicitandu-se 
suma de 468.054,23 lei. 

Cererea nu s-a aprobat, deoarece in urma verificarii la 
fata locului s-au identificat neconcordante şi neconformitati 
în legatura cu certificatele de conformitate.  

 
3.Acordarea ajutorului financiar pentru implemen-

tarea masurilor adiacente distributiei de mere in cadrul 
programului de încurajare a consumului de fructe în școli 

A fost depusă o cerere de plată aprobată și autorizată  la 
plata pentru un numar de 11 instituții de învatamant,  cu  un 
numar de 1.007  elevi beneficiari, solicitandu-se suma  de 
20.553,50 lei. 

 
4.Acordarea ajutorului comunitar pentru furnizarea 

laptelui in institutiile școlare; 
In baza OUG 96/2002 si OUG nr 67/2013 cu modificarile 

si completarile ulterioare, se acorda gratuit pentru elevii 
din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat pro-
duse lactate. Produsele lactate, transportul si distributia 
acestora la unitatile de invatamant se contracteaza de ca-
tre consiliile judetene, respective de catre consiliile locale 
ale sectoarelor municipiului Bucuresti. 

Beneficiarii ajutorului comunitar sunt copiii din grădi-
niţele, şcolile primare şi/sau gimnaziale aprobate sau 
acreditate de Ministerul Educaţiei Naţionale si pot aparţine 
uneia din următoarele categorii de instituţii şcolare: 

 grădiniţe sau alte instituţii de învăţământ preşcolar; 

 şcoli  primar si sau unitatile scolare gimnaziale. 
Cantitatea maxima admisa pentru ajutorul comunitar 

este de 0,25l lapte /copil beneficiar/zi de scoala Unităţile 
şcolare răspund, în mod direct, de asigurarea condiţiilor de 
primire, recepţie şi distribuţie a produselor lactate şi a fruc-
telor, precum şi de confirmarea documentelor ce stau la 
baza plăţii acestora. 

In anul 2016, s-au depus 2 cereri de plata pentru cele 
două semestre, cuprinzând 528 scoli si un nr de: 
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35.995 elevi semestrul I cu o valoare de 108.997,27 euro si o cantitate de 600.535,938 kg,  fiind   autorizata la plata suma 
de 108.977,41 euro pentru o cantitate eligibila de 600.426,552 kg, diferenta dintre cele două valori reprezentând un număr 
de 531 de porții considerate neeligibile în urma verificărilor efectuate de echipa de control; 

3.4823 elevi semestrul II cu o valoare solicitată și autorizată la plată  de 109.888,03 euro pentru o  cantitate eligibila de  
605.443,682 kg. 

SITUATIA  CENTRALIZATOARE  ACTE NORMATIVE DERULATE PRIN SMS 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACTIVITAŢILE DESFĂŞURATE DE COMPARTIMENTUL INSPECŢII, SUPRACONTROL 

 
Activitatea de inspecţie si supracontrol, constă în verificarea la faţa locului a realităţii datelor înscrise în documentele 

înaintate de solicitanţi către APIA, în baza cărora  se acordă sprijin financiar din bugetul Comunitatii Europene, precum şi de  
la Bugetul Naţional si este realizata in conformitate cu ROF de catre Compartimentul Inspectii, supracontrol. 

Procedura specifica activitaţii de inspecţii este regelementată prin Manualul de procedura Inspectii si supracontrol, versiu-
nea 5.2, aprobata prin Decizia nr. 705/20.06.2014 a directorului general al APIA central. 

In cursul anului 2015, au fost desfăşurate acţiuni de verificare şi control, in cadrul urmatoarelor programe: 
Măsuri de Piaţă 
Programele europene de furnizare a produselor in scoli 
In anul 2016, Consiliul judetean Gorj a formulat cerere de decontare a sumelor in cadrul masurilor: 

  Acordarea sprijinului comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile scolare, anul scolar 2015-2016;  

  Acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli,  semestrul al II-lea 
al anului scolar 2015-2016, cu cele doua masuri compenente: 

 Distributia de mere – propriu-zisa; 
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Denumire act normativ 
Nr. 

cereri 
depuse 

Nr. 
benefici 

ari 

Nr. animale 
solicitate/ 
Suprafata 

Nr. 
cereri 
apro-
bate 

Nr. 
bene-
ficiari 

Nr.  
animale 
eligibile/ 
Suprafata 

Suma Stadiu 

1 
HG 1174/2014 si 
 OMADR 
1727/2015 (motorina) 

76 cereri 
acord; 

125 
cereri 
plată 

125 

124.969,14  
litri si o 

valoare de 
224.628,94 

125 125   

124.969,14 
litri si o 

valoare de 
224.628,94 

Aprobat si 
autorizat la 

plata 

2. 
Legea 247/2005 renta 
viagera 

64 vize 64 222.99 HA 64 64 
222.99 

HA 
78.737,53 

Aprobat si 
autorizat la 

plata 

3. 
H.G.1179/2014 
determinare calitate  
genetica 

1 1 9.700 - - -   

In curs de 
verificare 

4. 
H.G. 160/2016 
ajutor except. lapte 

31 31 50.705,49 31 31     

Aprobat si 
autorizat la 

plata 

5 
OMADR nr. 619/2015 
ANTZ  (bovine) 

1.287 1287 
10.939 

cap 
- - -   

In curs de 
verificare 

6 
OMADR 619/2015 
ANTZ (ovine/caprine 

  
316 

  
316 

30.236 
cap 

        
In curs de 
verificare 

7 
OMADR 619/2015 
ANTZ  (lapte) 

232 232 
3.931.60 

tone 
        

In curs de 
verificare 

8 
OMADR 619/2015 
 SCZ -ovine 

3 3 1.012 cap         
In curs de 
verificare 

9 
PNA. 
H.G 1050/2013 

2 132 
216.445,52 

lei- 
2 132 - 

Aprobat 
185.441,99 

lei 

Aprobat si 
autorizat la 

plata 

10 
OUG. 24/2010 
fructe in scoli 

1 1 468.054,23       0 
Respins la 

plata 

7 
OUG 24/2010 
masurin adiacente 
fructe in scoli 

1 1 20.553.50 1 1   20553.50 

Aprobat si 
autorizat la 

plata 

8 
OUG 92/2002 si HG. 
1628/2008— 
Lapte in scoli 

1 1 
108.997,27e

uro 
1 1 

600.426,5
52 kg 

108977.41 
EURO 

Aprobat si 
autorizat la 

plata 



 Implementarea masurilor adiacente distributiei 
de mere. 

Măsura de acordare a ajutorului comunitar pentru 
furnizarea laptelui şi a anumitor produse lactate în 
instituţiile şcolare are ca obiectiv favorizarea consumului 
de lapte de către copiii din instituţiile şcolare beneficiare, 
conform Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 şi 
Regulamentului (CE) nr. 657/2008, prin obţinerea unui 
ajutor finanţat din fonduri comunitare pentru distribuirea 
gratuită a laptelui şi a anumitor produse lactate catre 
copiii din instituţiile şcolare. 

1.1 In cadrul masurii de Acordare a  sprijinului 
comunitar pentru furnizarea laptelui in institutiile 
scolare, reglementat prin OUG 96/2002, cu modificarile 
si completarile ulterioare. Consiliul judetean Gorj a 
formulat cerere pentru decontarea sumelor aferente 
distributiei de lapte, in ambele semestre ale anului scolar 
2015-2016. 

Semestrul I_ al anului scolar 2015-2016 
Lapte distribuit: lapte UHT 1,8 % grasime; 
Cantitatea de lapte : 600.535.938 kg; 
Numar maxim de copii _ 38662; 
Numar zile de scolarizare(distributie)-88 zile 
Suma totala solicitata prin cererea de plata: 

108.997,27 euro; 
Suma reprezinta ajutorul comunitar solicitat pentru 

distribuirea unei cantitati de 600.535.938 kg de lapte 
proaspat catre elevii prezenti la cursuri, scolarizati in 
institutiile de invatamant prescolar, primar si gimnazial 
din judetul Gorj.  

Inspectii realizate: una la Consiliul judetean Gorj, in 
calitate de solicitant al sumelor si 32 la institutiile scolare 
din judet, in calitate de beneficiari ai Programului; 

Suma aprobata la plata in urma verificarilor - 
108.997,42 euro 

Cantitatea de lapte eligibila - 600.426,552 
Sumele reduse la plata se datoreaza unor 

neconformitati privind elgibilitatea si justificarea unor 
portii de lapte, neconcordante intre numarul elevilor 
prezenti si numarul portiilor distribuite; 

Semestrul II_al anului scolar 2015-2016 
Lapte distribuit: lapte UHT 1,8 % grasime; 
Cantitatea de lapte : 605.443,682 kg; 
Numar maxim de copii _ 38662; 
Numar zile de scolarizare(distributie)-87 zile 
Suma totala solicitata prin cererea de plata: 

109.888,03 euro; 
Inspectii realizate: una la Consiliul judetean GORJ, in 

calitate de solicitant al sumelor;    si 50 la institutiile 
scolare din judet, in calitate de beneficiari ai Programului. 

Suma aprobata la plata in urma verificarilor - 
108.997,42 euro 

Cantitatea de lapte eligibila - 600.426,55 
Activitatea de control s-a desfasurat prin vizite de 

inspecţie la sediul  solicitanţilor şi instituţiilor şcolare,  
pentru confirmarea dreptului la ajutorul solicitat. A fost 
verificata existenţa   documentelor comerciale justificati-
ve care trebuie să fie păstrate de către solicitanţi, 
conform Regulamentului(CE) nr. 485/2008  şi au fost 

confruntate cu documentele depuse la cererea de plata, 
vizand autenticitatea si competitudinea acestora. Inspec-
tia la nivelul institutiilor scolare a avut in vedere verifica-
rea existenţei documentelor  referitoare la distribuţia 
produselor lactate în pentru perioada controlată, in 
conditiile de calitate si  cantitate. Totodata, s-a urmarit 
verificarea si certificarea conditiei de eligibilitatea a be-
neficiarilor produselor lactate, in fapt, a elevilor prezenti 
la cursuri. Au fost verificate documentele privind confor-
mitatea distributiei produselor cu conditiile legale pre-
cum si cele prevazute in caietele de sarcini. 

 
Acordarea sprijinului financiar in cadrul Programului 

de incurajare a consumului de fructe in scoli 
 Consiliul Judetean Gorj a formulat cerere de plata 

pentru masurile implementate in semestrul II al anului 
scolar 2015-2016 

Programul de incurajare a consumului de fructe in 
scoli conditioneaza acordarea ajutorului comunitar de 
desfasurare a doua masuri complementare, respectiv: 

 1. Distributia de mere desfasurata in baza 
prevederilor: 

- OUG 24/2010, modificata si completata; 
- Hotărârii de Guvern nr. 979 din 16 decembrie 2015 

Beneficiari Programului: Elevii din clasele pregatitoare + 
elevii claselor I-VII care frecventează învăţământul de 
stat şi particular autorizat/acreditat de Ministerul 
Educaţie Naţionale. 

Conditii: S-au acordat gratuit mere, în limita valorii 
zilnice de 0,37 lei/elev  pentru o perioadă de maximum 
88 de zile de şcolarizare în anul şcolar 2015-2016 şi doar 
pentru elevii prezenţi la cursuri.  

Limita valorică zilnică cuprinde preţul integral de achi-
ziţie a fructelor, inclusiv taxa pe valoare adăugată, chel-
tuieli de transport, distribuţie şi depozitare a acestora, 
după caz, conform Ordonanţei de urgenţă nr. 24/2010, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

Suma total solicitata la plata: 468054,23 lei 
Cantitatea de mere distribuita : 130123,50 kg 
Numarul total de elevi beneficiari: 28.378 
Numar de zile de distributie( contract) -50 zile lucra-

toare; 
Inspectii realizate :  
- una la Consiliul Judetean Gorj; 
 - 18 institutii scolare beneficiare; 

In urma inspectiilor realizate au fost retinute urma-
toarele: documentatie incompleta si necorespunzatoare 
legislatiei specifice privind distributia merelor, atasata la 
cererea de plata; neconcordanta datelor specifice con-
formitatii merelor cu standardele de calitate prevazute 
de legislate. 
Cererea a fost respinsa de la plata sumelor cheltuite in 
implementarea programuli. 

 
2. Masuri adiacente distributiei de mere 
Conditii de acordare a ajutorului financiar: 
Solicitantii trebuie sa efectueze distributia de fructe; 
Să efectueze achiziţia şi distribuţia produselor/

serviciilor aferente măsurilor adiacente din program, 
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conform OG. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achi-
ziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi com-
pletările ulterioare; 

 Să facă dovada implementării a cel puţin una din cele pa-
tru măsuri adiacente prevăzute la alin. (1), art. nr. 2 din H.G. 
nr.. 979/2015 

Astfel, din masuirile adiacente prevazute de legislatie in 
perioada aferenta distributiei de mere din semestrul al II –lea 
al anului scolar 2015-2016, Consiliul judetean Gorj a ales sa 
implementeze masura privind  Organizarea de concursuri te-
matice legate de consumul de fructe şi/sau legume, inclusiv 
degustarea de fructe şi/sau legume, cu acordarea de premii. 

Suma solicitata – 20553,50 lei; 
Numar elevi participanti-902; 
 In cadrul concursului au fost premiate lucrarile selec-

tate, au fost oferite fructe(pere) spre degustare. Premiile oferi-
te au constat in stilouri, pixuri, acuarele, creioane, carti tema-
tice. 

In cadrul inspectiilor la fata locului au fost verificata res-
pectarea angajamentelor asumate precum si conditiile de eli-
gibilitate prezentate anterior.  

Inspectii realizate:  

 una la Consiliul judetean Gorj; 

  patru institutii scolare beneficiare;                               
Suma confirmata la plata in urma verificarilor – 20553,50 lei. 

 
Măsuri specifice ( Directia IACS) 
Ajutorul de stat  pentru compensarea pagubelor cauzate 

de fenomenul de seceta severa manifestat in perioada aprilie
-septembrie 2015, institutit prin OUG 45/2015 

Procedura de control in cadrul schemei a vizat numai 
beneficiarii- persoane juridice care detin bilant contabil. 
Controlul s-a efectuat la sediul social al beneficiarilor si a 
constat in verificarea documentelor contabile si calcularea 
pierderii de venit inregistrata in anul de cerere, raportata la 
veniturile aferente unei perioade anterioare de trei ani, 
respectiv anii 2012, 2013 si 2014.  

Esantionul de control extras pentru cererile de ajutor de 
stat depuse in judetul Gorj a constat in verificarea a 6(sase) 
fermieri-persoane juridice. 

Avand in vedere concluziile proceselor- verbale de control 
incheiate de catre inspectori, urmeaza sa fie recuperata (cu 
penalitati si dobanzi aferente) suma de 1895,71 lei, acordata 
ca ajutor de stat pentru o suprafata de plante de nutret
(luicerna) afectata de seceta. Recuperarea se datoreaza 
faptului ca fermierul nu a inregistrat pierderi de venit in anul 
de cerere, la cultura in cauza. 

Incepand cu anul de cerere 2015, o serie de atributii de 
control si verificare executate de catre APIA, prin structurile 
de Inspecii, supracontrol, au fost delegate catre alte institutii 
publice. 

 
Alte activităţi desfăşurate în cadrul structurii 

inspectorii din cadrul CIS au participat, in echipe cu in-
spectorii din cadrul Serviciului Controale pe teren,  la efectu-
area controalelor in teren in judetul Gorj; 

doua echipe formate din inspectori ai CIS au acordat spri-
jin Centrului județean Mehedinti al APIA, în efectuarea 

controalelor la faţa locului pentru cererilor unice de plăţi di-
recte - campania 2016. 

 
31 ianuarie 2017 — termen limită pentru depunerea cererii 

de rambursare pentru motorina utilizată în agricultura 
aferenta trimestrului IV 2016 

 
Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) 
informează potențialii beneficiari că până la 31 ianuarie 
2017 (inclusiv) se depun cererile de plată privind acordarea 
ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în 
trimestrul IV al anului 2016. 
Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a 
diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusă (stabilită la 
21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea 
lucrărilor mecanizate în agricultură, a cărui valoare unitară, 
determinată potrivit prevederilor art. 218 din Legea nr. 
571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, este de 
1,7975 lei/litru. 
Beneficiarii ajutorului de stat achiziţionează cantităţile 
necesare de motorină şi solicită documentele fiscale de 
vânzare emise de furnizori pe numele acestora, în vederea 
efectuării lucrărilor mecanizate în agricultură în trimestrul IV 
al anului 2016, în sectoarele vegetal, zootehnic şi îmbunătăţiri 
funciare. 
Pentru sectorul vegetal, cererile de plată se depun însoţite de 
următoarele documente: 
    a) situaţia suprafeţelor şi a structurii culturilor pentru care 
solicită ajutorul de stat şi/sau producţia de ciuperci estimată, 
aferente perioadei pentru care solicită acordarea ajutorul de 
stat prin rambursare; 
    b) documente care dovedesc cantitatea de ciuperci 
produsă, după caz; 
    c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate 
la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care solicită 
acordarea ajutorul de stat prin rambursare; 
    d) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise 
de vânzător pe numele solicitanţilor; 
    e) dovadă cont trezorerie; 
    f) copie a documentelor de identitate şi/sau a 
documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit 
modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare; 
    g) adeverinţă în original de la Registrul agricol, cu 
suprafeţele aflate în exploatare, în cazul în care au intervenit 
modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru finanţare; 
    h) adeverinţă în original de la Direcţia pentru agricultură 
judeţeană, pentru suprafeţele plantate cu vie nobilă, în cazul 
în care au intervenit modificări faţă de cererea de acord 
prealabil pentru finanţare. 
Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată se depun însoţite 
de următoarele documente: 

situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină utilizate 
pentru sectorul zootehnic, aferentă trimestrului pentru 
care solicită acordarea ajutorul de stat prin 
rambursare; 

b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise 
de vânzător pe numele solicitanţilor; 

    c) situaţia privind calculul efectivului rulat/efectivului mediu 
realizat, întocmită de beneficiar şi vizată de medicul 
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împuternicit de liberă practică, după caz; 
    d) dovadă cont trezorerie; 
    e) copie de pe cererea depusă de către apicultori la 
consiliul local în vederea asigurării acestora de vetre de 
stupină temporare sau permanente; 
    f) copie a documentelor de identitate şi/sau a 
documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit 
modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru 
finanţare. 
Pentru sectorul îmbunătăţiri funciare, cererile de plată se 
depun însoţite de următoarele documente: 
    a) situaţia centralizatoare a cantităţilor de motorină 
utilizate pentru irigaţii, aferentă perioadei pentru care solicită 
acordarea ajutorul de stat prin rambursare; 
    b) copie a facturilor fiscale de cumpărare a motorinei emise 
de vânzător pe numele solicitanţilor; 
    c) situaţia centralizatoare a cantităţilor de apă pentru 
irigaţii; 
    d) copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de 
apă consumat de către beneficiar; 
    e) situaţia suprafeţelor irigate, pe structuri de culturi, 
aferentă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat; 
    f) dovadă cont trezorerie. 
    g) copie a documentelor de identitate şi/sau a 
documentelor de înregistrare, în cazul în care au intervenit 
modificări faţă de cererea de acord prealabil pentru 
finanţare; 
Nerespectarea de către solicitanţi a condiţiilor prevăzute prin 
prezenta schemă, precum şi a oricăror obligaţii asumate în 
vederea obţinerii finanţării determină aplicarea de către insti-
tuţiile în drept a măsurilor necesare în vederea recuperării 
ajutoarelor de stat necuvenite, potrivit legii. 

 
La nivelul judetului Gorj, din cei 38 de fermieri carora li s-

a emis acord prealabil, pentru anul 2015, pana in prezent, la 
APIA Gorj, s-au depus 16 cereri de rambursare, aferente 
trimestrului IV al anului 2015. 

 
De asemenea, in perioada urmatoare urmeaza sa se 

efectueze platile pentru diferenta aferenta cantitatilor de 
motorina utilizata in agricultura pentru trimestrul III 2016, 
aprobata prin OMADR 3/11.01.2017 

La APIA Gorj, s-au depus  14  cereri: 

 sector zootehnie—8 beneficiari pentru 6.033,60. litri 
cu o valoare de 10.845,40 lei; 

 Sector vegetal—6 beneficiari—8.636,41 litri, in 
valoare de 15.523,95 lei. 

 
15 decembrie 2016—15 mai 2017 = prima sesiune 

depunere proiecte “Schema pentru micii fermieri” 
 
Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie 

pentru Agricultură (APIA) informează fermierii interesaţi că in 
perioada  15 decembrie 2016 şi până la 15 mai 2017, este 
deschisă prima sesiune de depunere a proiectelor pentru sub-
măsura (sM) 6.5 “Schema pentru micii fermieri” din cadrul 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 
(PNDR 2020). 

Micii fermieri din Gorj, care îşi arendează terenul agricol 
pentru 20 de ani sau îl vând, vor primi o subvenţie de 1.500 

euro/an până-n anul 2020. Sunt eligibili pentru acest ajutor 
fermierii care au beneficiat, cel puţin un an, de schema sim-
plificată pentru micii fermieri, gestionată de Agenţia de Plăţi 
şi Intervenţie pentru Agricultură. Scopul investiţiilor sprijinite 
în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a micilor fermie-
ri care au participat la schema de mici fermieri din Pilonul 1 
(plăţi directe către fermieri) pentru cel puţin un an şi care se 
angajează să transfere definitiv altui fermier întreaga lor ex-
ploataţie şi drepturile de plată corespunzătoare. Valoarea 
sprijinului nerambursabil acordat este echivalentul a 120% 
din cuantumul anual al sprijinului acordat pe schemă de micii 
fermieri din Pilonul 1. 

 De asemenea, valoarea primei anuale ce le revine bene-
ficiarilor sM 6.5 este mai mare cu 20% faţă de suma primită în 
cadrul schemei simplificate pentru micii fermieri. Prima 
anuală se va adăuga la sumele primite din arendă sau în urma 
vânzării exploataţiei. Fermierul trebuie să transfere definitiv 
către alt fermier întreaga exploataţie a drepturilor de plată 
corespunzătoare. Transferul definitiv al exploataţiei se va face 
integral către un singur fermier, care trebuie să fie înregistrat 
în Registrul Unic de Identificare – APIA. Cererea pentru trans-
fer de exploataţie trebuie să fie înregistrată la APIA. Transfe-
rul definitiv al terenului se poate face prin următoarele 
contracte acceptate: contract de vânzare-cumpărare; act de 
donaţie; contract de arendă încheiat pe o perioadă de minim 
20 de ani, începând cu anul depunerii cererii de finanţare. 

 Accesarea submăsurii şi succesul implementării presupu-
ne existenţa unei relaţii contractuale între doi fermieri. Astfel, 
deşi sunt plătiţi cei care cedează exploataţia, criteriile de se-
lecţie îi au în vedere şi pe cei care preiau exploataţiile, fiind 
prioritizate acele transferuri de teren agricol care au ca efect, 
pe lângă mărirea suprafeţei exploatate, şi comasarea terenu-
rilor agricole. Sprijinul oferit este o oportunitate pentru dez-
voltarea unor exploataţii mai puternice care să beneficieze de 
fonduri europene pentru investiţii. 

 Alocarea disponibilă aferentă primei sesiuni de depune-
re de proiecte pentru submăsura sM 6.5 este de 112,33 mi-
lioane euro. Pentru întocmirea documentaţiei necesare obţi-
nerii finanţării, solicitanţii au la dispoziţie Ghidul Solicitantului 
care poate fi consultat pe site-ul instituţiei, la secţiunea 
“Investiţii PNDR”. 

Prelungire termen depunere proiecte prima impadurire  
http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1 

”Sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru Schema 
de ajutor de stat ”Sprijin pentru prima împădurire şi crearea 
de suprafeţe împădurite”, aferentă Submăsurii 8.1 
„Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul 
PNDR 2014-2020, se prelungește până la data de 31.03.2017, 
ora 16.00”. 

Ghidul solicitantului, precum și documentele relevante 
pentru implementarea Schemei de ajutor de stat ”Sprijin pen-
tru prima împădurire şi crearea de suprafeţe împădurite”, 
aferentă Măsurii 8 „Investiţii în dezvoltarea zonelor împă-
durite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor”, Submăsura 8.1 
„Împăduriri şi crearea de suprafeţe împădurite” din cadrul 
PNDR 2014-2020, au fost publicate pe pagina de internet a 
APIA la secțiunea dedicată măsurilor delegate din PNDR, re-
spectiv: http://www.apia.org.ro/ro/submasura-m-8-1 
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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 

Acte normative aprobate 
 
OMADR 1000/2016  privind modificarea si completarea Ordinului minis-
trului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 619/2015 pentru aprobarea 
criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implemen-
tare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) din Ordonanta 
de urgenta a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea; M.Of. Nr. 
1058/28.12.2016 
 
OMADR nr. 1002 din 22 decembrie 2016 privind aprobarea schemei de 
ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea 
pădurilor „.M.Of.20/09.01.2017  
 
Proiecte de acte normative 

http://www.madr.ro/proiecte-de-acte-normative.html 
 

Proiect de ORDONANȚĂ privind modificarea şi completarea Ordonan-
ţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de 
plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modifi-
carea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte 
forme de asociere în agricultură; 
 
Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor 
naţionale tranzitorii și schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, 
precum și pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul 2016; 
 
Proiect de ORDONANTĂ pentru stabilirea unor măsuri privind reglemen-
tarea unor programe pentru susținerea produselor deficitare în 
domeniul agriculturii și al creșterii animalelor; 
 
Proiect de HOTĂRÂRE pentru aprobarea sprijinului financiar excepţional 
cu caracter temporar care se acordă producătorilor agricoli din sectorul 
fructe și legume.  

 

Actiuni si termene in perioada ianuarie-februarie 2017 

 

31.01.2017 - termen final pentru depunerea cererilor de rambursare 

aferente trimestrului IV  2016 pentru motorina ultilizata in 

agricultura; 

10.02.2017—finalizarea campaniei de control pe teren, in judetele    

Mehedinti si Dolj; 

15 .02.2015 - demararea  perioadei de informare a fermierilor privind 

Campania de primire a cererilor unice de plata 2017; 

20.02.2017—finalizarea programarii fermierilor in vederea depunerii 

cererilor unice de plata, Campania 2017 si transmiterea 

invitatiilor catre fermieri; 

20 –28.02.2017—autorizarea la plata a fermierilor in sector zootehnic , 

pentru schemele de plata—ajutoare nationale tranzitorii, 

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. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Sef  Serv. Economic, Recuperare debite:                           

Ramona POPEANGA 

Compartiment Juridic :     Irina MARINCA 

Compartiment Inspectii, Supracontrol:       Marioara DINU 

Compartimentul IT:        Ilie POPESCU 

Manager public:    Simona DOBRA 

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

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 -              Ioana 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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