
Buletin Informativ 

Incepand cu anul 2013, Centrul Judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interventie 

pentru Agricultura  isi propune sa consolideze imaginea institutiei si relatiile de colabo-

rare atat cu institutiile publice din judet, cat si cele cu potentialii beneficiari ai masurilor 

si schemelor de sprijin financiar acordate in vederea implementarii Politicii Agricole 

Comune la nivel national, respectiv judetean.  

Politica Agricola Comuna are ca obiective: cresterea productivitatii in agricultura 

prin asigurarea unei dezoltari rationale a productiei,  stabilizarea pietelor agroalimentare, 

asigurarea un nivel de trai corespunzator pentru agricultorii sai, garantarea securitatii 

aprovizionarii ai asigurarea unor  preturi rezonabile pentru consumatori. 

Este necesara o mai buna informare si promovare in legatura cu activitatea des-

fasurata in randul fermierilor, o mai buna colaborare cu Institutia Prefectului, Consiliul  

judetean , Oficiul de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, Directia pentru Agricul-

tura Gorj, alte institutii cu atributii in agricultura, primarii, consilii locale, obsti, etc. 

 

Constantin NEGREA, director executiv al APIA Gorj 

 
Date agricole statistice privind judetul Gorj: 
 

 suprafaţa -  560.174 ha, 

 suprafata agricola utilizata -219.060 ha,  

               din care, teren arabil = 82.598 ha,              
pasuni si fanete = 126.902 ha, 

               gradini familiale  = 2.312 ha,  
                culturi permanente = 7.247 ha,  

 in Campaniile 2007-2012 de depunere a cererilor de plata la 

APIA Gorj, s-au solicitat subventii pentru aproximativ 100.000 
ha.  

 nr. total de exploatatii agricole fara personalitate juridica - 

3.828.345 la nivelul tarii, din care 97.247 se regasesc in jude-
tul Gorj, 

  suprafata agricola in medie pe exploatatia agricola de 2 ha. 

 numarul producatorilor agricoli care indeplinesc condiţia min-

ima de eligibilitate  privind dimensiunea exploataţiei de 1ha 
=aproximativ 32.000, insa nu toti lucreaza pamantul sau au 
parcele sub limita de 0.3 ha. 
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Activitati desfasurate de Serviciul Masuri de sprijin – IT, recuperare debite si de catre Centrele locale APIA GJ 

 

 Derularea campaniilor de informare a fermierilor si a campaniilor de primire a cererilor unice de plata pe su-
prafata: 25.647 cereri depuse/centru judetean, din care :Serviciul MS-IT -134 cereri; CL Tg. Jiu -7170 cereri; CL 
Tg.Carbunesti -4734 cereri; CL Novaci -3809 cereri; CL Mo-
tru -3611 cereri; CL Turceni -3251 cereri; CL Hurezani -2938 
cereri.  

Situatia suprafetelor de teren, pe categorii de folosinta, masuri/
pachete aferente cererilor SAPS 2012: 

In vederea efectuarii platii, cererile de sprijin au urmat fluxul de 
de autorizare la plata: control administrativ in baza de date IACS 
– P1, aprobare caz, realizarea celui de al doilea control - D1, su-
pracontrol administrative  - A1, generare si aprobare liste de 
plata.  

Efectuarea platilor in avans, s-a realizat incepand cu data de 16 
octombrie 2012, numarul total al fermierilor platiti in avans fiind 

de 25032, cu o suma totala de 21.935.697 lei. 

Si in cursul anului 2012, CJ Gorj a eliberat, la 
solicitarea fermierilor, un numar de 2972 
adeverinte si certificate fermier pentru acce-
sarea unor masuri de sprijin derulate prin APDRP 
sau Directia Agricola, ori pentru obtinerea unor 
credite in vederea finantarii capitalului de lucru, ca 
urmare a conventiilor incheiate cu diverse institutii 
bancare, situatia fiind urmatoarea: 

Adeverinte pentru Masura 141 :“Sprijinirea fermelor 
de semi- subzistenta” – 2013 adev. 

Adeverinte pentru Masura 112 : “Instalarea tinerilor 
fermieri” = 337 adev. 

Masura 141 si 112 , finantare pentru anii 1,2,3 - 622 
adeverinte .     

 
La nivelul campaniei 2012, au existat initial un numar 
de 58 blocuri fizice supradeclarate, rezolvate in-
tegral, din care 8 la CL Motru -8, 37 la CL Novaci, 4 
la CL Tg.Carbunesti si  9 la CL Tg.Jiu. 

 
Actualizarea blocurilor fizice - 99 blocuri fizice verificate, din care au necesitat modificari ale limitelor si suprafetelor un 

numar de 92 blocuri fizice. 
 
Actualizare LPIS (pe baza imaginilor VHR 2012) pentru Campania 2013, din totalul de 6154 blocuri fizice verificate au 

fost modificate un numar de 2259 blocuri fizice.  

Sursa de finantare Sume autorizate pe 
fonduri (avans si plati 
regulare) /lei 
  

Sume platite pe 
fonduri (avans plus 
plati regulare)/lei 
  

FEGA 44.181.949  
  

22.128.271 

FEADR 29.457.911  
  

8.935.021 

Buget National 4.551.319  
  

461.490 

Buget National 1  6.466.369  
  

1930370 

TOTAL 84.657.550  33.455.152 

 
 

Mecanismele de susţinere a producatorilor 
agricoli derulate prin APIA vizeaza sectoarele 
vegetal şi zootehnic şi se implementeaza prin : 
 schema de plata unica pe suprafaţa – SAPS; 
 plaţile naţionale directe complementare; 
 schema de plata separata pentru zahar; 
 schema de sprijin pentru orez din zonele defa-

vorizate altele decat zona montana  
 ajutoare specifice acordate de la bugetul de stat 

si cel comunitar. 

Nr
crt 

Situatia suprafetelor de teren / 
Cereri SAPS 2012 

Suprafata 
Ha- 

1 Suprafata totala declarata 95410 

2 Suprafata eligibila declarata 93511,13 

3 Suprafata declarata arabila 36280,05 

4 Suprafata pasuni permanente 53303,32 

5 Suprafata declarata cu 
LFA/ZSD/ZDS 

43603,83 

6 Suprafata declarata cu pasuni cu 
angajamente de agromediu 

29800,51 

7 Numarul de parcele aferente 
suprafetei declarate in anul 2012 

138.437 



Finalizarea platilor regulare aferente Campaniei 2011, pe surse de finantare, avand in vedere ca platile aferente 
campaniei 2011 s-au derulat pana la 30.06.2012, situatia acestora este urmatoarea: 

 
 
Platile regulare aferente campaniei 2011 pe scheme de sprijin si fonduri sunt prezentate tabelar dupa cum 

urmeaza: 
 

 
 

Situatia schemelor de plati derulate, a surselor de finantare si sumele aferente acestora 
pentru platile regulare Campania 2012, pana la 31.12.2013: 

 

Schema de plata Nr. 
fermieri 

Fondul Euro-
pean de Garan-

tare Agricola 

Fondul Euro-
pean pentru 
Agricultura si 
Dezvoltare 

Rurala 

Buget 
National 

Buget National 
1 

Plata compensato-
rie pt zona mon-
tana defavorizata 

5578 0 9,884,241 0 2,169,905 

PNDC1 (Decuplata 
de productie) 

19377 0 0 4,366,756 0 

Plata pt zona de-
fav.de conditii 

naturale specifice 

2135 0 1,599,983 0 351,216 

Plata pachet 1 
(pajisti cu inalta 

valoare naturala) 

5137 

0 12,419,244 0 2,726,545 

Plata pachet 2 
(practici agricole 

traditionale) 

4172 

0 5,506,454 0 1,208,628 

Plata SAPS 24885 
20,698,177 0 0 0 

Schema de plata 
FA* FP* = nr. fermieri 

autorizati / platiti 
SA*SP* = suma 

autorizata /platita / lei 

Fondul European de Garantare 
Agricola 

Fondul European pentru Agricultura si 
Dezvoltare Rurala 

Buget National 

FA* SA* FP* SP* FA SA FP SP FA SA FP SP 

Plata compensatorie pt 
zona montana 
defavorizata     5725 10054604 2043 3387066 5725 2131745 

203
8 

729168 

PNDC1 (Decuplata de 
productie)         

1916
0 

4551319 
241
3 

461490 

Plata pt zona  defav.de 
conditii naturale specifice 

    2149 1560857 21 8035 2149 342627 20 1766 

Plata pachet 1 (pajisti cu 
inalta valoare naturala) 

    4644 10771051 1471 2288537 4640 2364011 
146
8 

493461 

Plata pachet 2 (practici 
agricole traditionale) 

    3819 475030 1251 973478 3817 1048083 
124
9 

205485 

Plata SAPS 
24917 22225898 295 21486         

Plata pachet 4 
(CULTURI VERZI)     8 1708 8 375     

Plata pachet 1 (pajisti cu 
inalta valoare naturala)- 

FONDUL PERE 
    434 1552728 434 1552728 438 341212 438 341212 

Plata pachet 2 (practici 
agricole traditionale) din 

FONDUL PERE     434 724796 434 724796 431 159194 431 159194 
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Activitati desfasurate de Serviciul Controale pe Teren 
Activitatea desfasurata de personalul serviciului Controale pe Teren este axata in paralel pe doua activitati princi-
pale : 
1. Pregatirea documentatiei de lucru in vederea efectuarii controlului pe teren a 
fermierilor esantionati la control; 
2. Controlul efectiv pe teren al exploatatiilor fermierilor esantionati de catre APIA central, efectuat de catre in-
spectorii serviciului CT.In cursul anului 2012, s-au efectuat urmatoarele controale pe teren:  

 Control clasic pe teren – 5 fermieri; 

 Control agromediu pe teledetectie – 845 fermieri cu 3167 parcele cu pachete de agromediu P1 si P1.2, 

verificandu-se caietele de agromediu, conditie obligatorie privind completarea si mentinerea de catre fermier a 
acestor caiete timp de 5 ani; 

 Control prin teledetectie si actiunea follow-up - 2.425 fermieri esantionati pentru control prin teledetectie, 

ulterior un numar de 521 fermieri au fost controlati in teren si li s-au emis rapoarte comasate; 

 Control ecoconditionalitate – 21 fermieri, s-a verificat respectarea conditiilor GAEC; 

 Supracontrol – au fost efectuate supracontroale la 57 fermieri, dintre care 40 fermieri supracontrol pe 

teledetectie si 17 fermieri supracontrol cu reprezentantii APDRP; 

 Verificare in vederea actualizarii LPIS – 77 blocuri fizice care nu erau actualizate LPIS ca blocuri agricole 

sau nu aveau limite clare, iar in acestea fermierii isi declarasera parcelele agricole; 

 Controlul terenurilor agricole necultivate – 15 exploatatii; 

 Verificarea digitizarii parcelelor agricole – 89 blocuri fizice pentru un numar de 2789 fermieri; 

 Control terenuri incendiate – s-a efectuat controlul in teren a sesizarilor pentru 24 zone incendiate (Negomir, 

Tg-Jiu, Motru, Bumbesti Jiu, Novaci, Lelesti, Stejari, Capreni, Hurezani, Turceni, Schela, Aninoasa, Plopsoru, 
Curtisoara, Iezureni, Bolbosi), identificandu-se un numar de 91 fermieri cu parcele declarate in aceste zone; 

 Efectuarea esantionului martor pe culturi - s-a realizat identificarea a 506 puncte reprezentative pentru 25 de 

culturi din 15 UAT-uri, in vederea intocmirii esantionului martor de culturi pentru teledetectie; 

 Rezolvare sesizari – au fost verificate pe teren si solutionate un numar de 17 sesizari, ce s-au finalizat prin 

emiterea rapoartelor de control si introducerea acestora in baza de date; 

 Control impreuna cu Biroul inspectii, cota de lapte, supracontrol: 

- participare la controlul la fata locului a exploatatiilor de ovine / caprine conform OMADR nr. 98/2010, 30 exploatatii; 
 -verificarea conditiilor de eligibilitate a producatorilor de lapte de vaca din zonele defavorizate conform HG nr. 
796/2012 la fata locului pentru un numar de 120 exploatatii. 

Referitor la activitatea de constatare si recuperare creantelor, derulata in baza OG. 66/2011 privind preveni-

rea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor 

publice naţionale aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare, s-au derulat urmatoarele activitati: 

Generare, aprobare si transfer 2864 note de fundamentare pentru toate campanile derulate: C 2007-113 NF; C 

2008 – 981 NF; C 2009 -988 NF; C 2010 -669 NF; C 2011 -113 NF; 

Intocmire procese-verbale de constatare a debitelor - 1806 procese-verbale intocmite si transferate compartimen-

tului economic in vederea introducerii in registrul debitorilor; 

Solutionarea contestatiilor la procele-verbale de debite - 83 contestatii  depuse la procesele-verbale de constatare 

a creantelor care au fost analizate si solutionate, din care: 2 contestatii admise partial, 1 contestatie admisa in totali-

tate, 80 contestatii respinse. 

 

Compartimentul economic a inregistrat in baza de date cele 1.806 debite din fonduri europene, in valoare de 

7.611.031 lei, din care s-a recuperat prin plata voluntara suma de 126.071 lei, iar diferenta de 7.484.960 lei urmand a 

se recupera din platile pentru campania 2012 prin compensare. Toti cei 1.806 fermieri debitori au fost notificati pentru 

recuperarea debitelor constituite. 

In baza H.G.897/2011 privind schema de ajutoare de minimis pentru compensarea efectelor fenomenului de 

seceta - 2011/2012 - culturi agricole, la nivelul APIA Gorj s-au eliberarat si certificat pentru conformitate cu originalul un 

numar total de 7720 copii xerox ale cererilor de plata SAPS in vederea accesarii ajutorului de minimis respective. 

In parallel, in cadrul Biroului IT, structura integranta a S.MS-IT, s-a asigurat mentenanta echipamentelor, a retelei 

locale de comunicare, s-a asigurat securitatea informationala si s-a asigurat functionarea tuturor aplicatiilor utilizate in 

cadrul activitatii APIA Gorj. 

  

Aplicatia IPA online 

Inca din Campania 2007-2008, APIA a incercat sa sprijine fermierii in ceea ce priveste identificarea parcelelor prin 

punerea la dispozitia acestora a applicatiei LPISWEB prin intermediul careia puteau sa isi vizualizeze blocurile fizice 

in care se aflau parcelele utilizate. IPA online este o aplicatie pusa la dispozitia fermierilor de catre APIA prin interme-

diul careia solicitantii de plati directe UE au posibilitatea de a realize online operatiunile de identificare si digitizare a 

parcelelor stabilindu-si declaratia de suprafata. Aceasta aplicatie a fost utilizata cu success la nivelul APIA CJ Gorj in 

Campaniile de depunere a cererilor 2011si 2012, procentul de depunere a cererilor de plata online fiind de 99% 
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Activitati desfasurate de Serviciul Autorizare CNDP, Ajutoare specifice comunitare si masuri de piata 

 
Activitatea Serviciului Autorizare CNDP, Ajutoare specifice comunitare si masuri de piata, in anul 2012, s-a concre-

tizat in primirea şi verificarea cererilor depuse de solicitanti pentru tipurile de spijin derulate prin acest serviciu, si anume: 
Plati nationale directe complementare in sector zootehnic 
 

1.O.M.A.D.R. nr.215/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unei prime pe 
exploatatie, anuala, producatorilor agricoli, persoane fizice sau juridice care deţin, cresc şi exploateaza animale identificate 
şi inregistrate in sistemul naţional (minim trei capete de minim 6 luni la data de referinta. 

In anul 2012, s-au depus 8.263 cereri de sprijin, pentru 46.307 capete, si au fost aprobate la plata un numar de 8.215 
cereri de sprijin pentru 45.881 capete, s-a efectuat autorizarea la plata, urmand a se efectua platile in anul 2013. In urma 
verificarilor administrative un numar de 426 animale au fost respinse intrucat nu au indeplinit conditiile prevazute de actul 
normativ: implinirea varstei de 6 luni la data de referinta, animale transferate inaintea termenului de referinta, animale iesite 
din exploatatie. In conformitate cu conventiile incheiate intre APIA si banci s-au eliberat un numar de 792 adeverinte, in 
vederea angajarii unor  imprumuturi bancare in contul sumelor ce urmeaza a fi achitate de catre APIA. 

2. OMADR nr. 98/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, privind acordarea unei prime anuale crescatorilor de 
ovine si caprine care detin efective de femele mai mari de 50/25 capete, raportate la perioada de referinta.  

Au fost depuse 797 cereri de sprijin pentru 125.450 capete, din care 500 cereri ovine pentru 107.064 capete si 297 
cereri caprine pentru 18.386 capete. In urma efectuarii controlului la fata locului la fermierii esantionati de catre APIA 
Central, s-au aprobat un numar de 118.884 capete, din care 480 cereri pentru specia ovine cu 102.345 capete si 278 
cereri pentru specia caprine cu 16.539 capete. 
Conform esantionului de control extras aleatoriu de APIA Bucuresti au fost controlate:  

 La ovine un numar de 32 exploatatii cu 21.327 capete solicitate, din care au fost gasite un numar de 19636 

capete, procentul de animale idntificate la fata locului fiind de 92%. Din cele 32 exploatatii controlate, 2 exploatatii 
au fost respinse, unul dintre solicitanti refuzand controlul. Valoarea penalitatilor in urma controlului a fost de 
54121,2 lei. 

 la caprine un numar de 15 exploatatii cu 1.450 capete solicitate, din care au fost gasite un numar de 879 capete, 

procentul de animale idntificate la fata locului fiind de 61%. Din cele 15 exploatatii controlate, 3 exploatatii au fost 
respinse, unul dintre solicitanti refuzand controlul. Valoarea penalitatilor in urma controlului a fost de 2615,28 lei. 
In conformitate cu conventiile incheiate intre APIA si banci, s-au eliberat un numar de, 792 adeverinte bovine, 206 

adeverinte pentru ovine si 62 adeverinte pentru caprine, in scopul angajarii unor  imprumuturi bancare in contul sumelor ce 
urmeaza a fi achitate de catre APIA. 
   

Ajutoare de stat 
 

1. H.G. 408/2010 privind aprobarea acordarii unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura, sub 
forma de rambursare a diferenţei dintre acciza standard şi acciza redusa (stabilita la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina 
utilizata la efectuarea lucrarilor mecanizate in agricultura.  

S-au primit, verificat si aprobat un numar de 108 cereri de rambursare depuse pentru 54 de beneficiari si s-a 
autorizat plata sumei de 184.351,79 RON, aferenta actiunilor derulate in trimestrele I-III ale anului 2012. 
 
2. HG nr.838 / 2010, respectiv nr. 839/2010 care stabilesc cadrul legal necesar aplicarii schemelor multianuale 

de ajutor de stat pentru realizarea angajamentelor asumate voluntar in favoarea bunastarii pasarilor, respectiv por-
cinelor, ce vizeaza stimularea creşterii competitivitaţii şi atingerea obiectivelor europene privind bunastarea animalelor, prin 
acoperirea costurilor suplimentare şi a pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate pe baza voluntara in cadrul 
perioadei de 5 ani, in limita de aplicare a schemei de ajutor de stat, prin utilizarea unor masuri, altele decat masurile tehno-
logice obligatorii, prin care se asigura depaşirea standardelor minime obligatorii de bunastare a pasarilor / porcinelor. 

S-au depus 5 cereri pentru sectorul avicol de catre 2 solicitanti, fiind aprobate 4 cereri a 2 solicitanti in valoare de 
8.658.486,6 RON, si s-a autorizat la plata suma de 6.926.233,52 lei, adica 79,99% din suma aprobata. 

 
3. Gestionarea documentatie aferente si plata rentei viagere agricole, solicitantilor care au depus 

documentatia pana la 31.12.2009.. Cuantumul rentei viagere agricole reprezinta echivalentul in lei a 100 euro/an pentru 
fiecare hectar de teren agricol extravilan instrainat/pentru care s-a incheiat acordul cu investitorul şi echivalentul a 50 euro/
an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. 

S-au depus, aprobat si platit 95 de solicitari pentru 95 de rentieri,  in valoare de 99.461,59 ron. 
 
4. in baza HG 756/2010, s-a instituit schema de ajutor de stat in agricultura, care se acorda producatorilor agricoli 

pentru primele de asigurare aferente poliţelor de asigurare incheiate cu societaţile de asigurare-reasigurare pentru 
acoperirea pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale, precum şi 
a pierderilor cauzate de boli ale animalelor ori ale plantelor sau de infestari parazitare. 

S-au depus, aprobat si autorizat la plata 2 cereri de catre un solicitant, in valoare de 2851 lei. 
 
Ajutoare specifice comunitare 
 
1. Conform prevederilor HG 755/2010 si H.G. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat 

producatorilor de lapte si carne de vaca din zonele defavorizate, cu modificarile şi completarile ulterioare, se acorda 
sprijin financiar pentru menţinerea producţiei in concordanţa cu volumul nivelului cotei de lapte, aferente zonelor 
defavorizate, avand ca scop principal pastrarea veniturilor beneficiarilor la un nivel corespunzator asigurarii unui nivel de 
trai decent in zonele respective.  
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 HG 755/ 2010— in anul 2011 au fost depuse un numar de 1562 cereri cu 5267 animale. Din acestea au fost 

supuse controlului la fata locului, in perioada ianuarie – martie 2012, conform unui esantion extras aleatoriu de 
APIA Bucuresti un numar de 345 beneficiari cu 1.337 capete solicitate. Din acestea, au fost gasite la fata locu-
lui un numar de 1.163 capete, in procent de 87%. In urma verificarii administrative si a controlului la fata locu-
lui. un numar de 108 cereri au fost excluse de la plata, din acestea un numar de 11 cereri avand sanctiuni mul-
tianuale in valoare de 28603 lei. A fost aprobat la plata un numar de 1.454 cereri cu 5.267 capete, acordandu-
se pe cap de animal 376.36 lei. Din valoarea totala de 1.982.270,66 lei, s-au acordat reduceri in valoare de 
53.442,96 lei si sanctiuni multianuale in valoare de 22.683,43 lei, valoarea de plata ramasa fiind de 
1.906.144,27 lei.  

 HG 796 /2012— in anul 2012, s-au depus un numar de 1.714 cereri de sprijin pentru un numar de 6232 

capete, care sunt sunt in etapa de verificare, deoarece in lunile noiembrie si decembrie 2012 s-a inceput 
controlul la fata locului. Pentru cererile depuse in anul 2012, a fost extras pentru control un esantion aleatoriu 
de APIA Bucuresti in numar de 257 exploatatii, pentru care a inceput efectuarea controlului, cu termen de 
finalizare 20 martie 2013. Pana la sfarsitul anului 2012, au fost supuse controlului 146 exploatatii, cu un numar 
de 839 animale solicitate, din care 830 au fost gasite la fata locului, adica in proportie de 98.93%. 

 
Masuri de piata 
 
1. H.G.245/2011 privind finantarea unor actiuni cuprinse in Programul National Apicol 2011-2013, privind 

activitaţile de profilaxie şi combatere a varoozei, a efectuarii analizelor fizico-chimice ale mierii, a achiziţionarii 
materialului biologic pentru refacerea efectivului de familii de albine in vederea obţinerii produselor apicole de cea mai 
inalta calitate in stupine, a achiziţionarii stupilor, tiparirii şi multiplicarii ghidului de bune practici in apicultura.  

S-a depus o cerere  de catre forma asociativa ACA GORJ, care cuprinde 148 solicitanti cu o valoare solicitata de 
381247.84 lei, care au depus cereri de sprijin pentru una sau mai multe actiuni cuprinse in PNA. In urma 
verificarii administrative si a controlului la fata locului, s-a constatat ca un numar de 3 solicitanti nu indeplinesc 
conditiile de eligibilitate, autorizatiile sanitar-veterinare fiind pentru persoana fizica si nu pentru persoana 
juridica, asa cum prevede actul normativ.Valoarea pentru cei 3 solicitanti respinsi a fost de 3652.78 lei. 
Valoarea aprobata la plata este de 190541.57 lei, aceasta valoare fiind calculata pe fiecare actiune in parte in 
functie de procentul acordat de APIA Bucuresti cu incadrare in plafon. 

 
2. In conformitate cu OUG 24/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu anul şcolar 

2009/2010 se acorda gratuit elevilor din clasele I - VIII care frecventeaza invaţamantul de stat şi privat autorizat/
acreditat, pentru o perioada de maximum 100 de zile de şcolarizare, fructe proaspete in limita valorii zilnice de 
0,315 lei/elev. Consiliile judeţene şi consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se constituie ca solicitanţi de 
sprijin financiar pentru furnizarea de fructe proaspete in şcoli.  

Pentru punerea in aplicare a acestui act normativ, la CONSILIUL JUDETEAN GORJ in primul semestru al anului 
scolar 2012-2013, nu s-au gasit surse financiare pentru derulare. 

 
3. OUG 96/2002, cu modificarile si completarile ulterioare privind acordarea gratuit pentru elevii din invaţa-

mantul primar şi gimnazial de stat şi privat produse lactate şi de panificaţie. Aceste produse, transportul şi distribuţia 
acestora la unitaţile de invaţamant se contracteaza de catre consiliile judeţene, cu asistenţa inspectoratelor şcolare 
judeţene, cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare. 

La derularea acestui actui program de lapte in scoli se asteapta solutionarea contestatiilor privind licitatia din cadrul 
Consiliului Judetean GORJ si punerea in aplicare. 

 
4. Cota de lapte 
Activitatea de baza consta in administrarea cotei de lapte cu cele 2 componente livrari şi vanzari directe in judeţul 

Gorj. Deoarece anul de cota nu coincide cu anul calendaristic, raportul de activitate pentru anul 2012 -2013, incepe la 
01.04.2012 si se finalizeaza la 31.03.2013. 

S-au inregistrat si a operat in baza de date un numar de 3.329 declaratii anuale pentru producatorii care detin cota 
de vanzari directe, precum si un numar de 166 cereri de la rezerva nationala. De asemenea, compartimentul 
Cota Lapte a mai primit, verificat, inregistrat si operat in baza de date un numar de 198 cereri transfer 
permanent, 18 cereri de schimbarea cumparatorului,61 cereri de conversii permanente, 101 cereri conversii 
temporare, 305 cereri inscriere permanenta, 64 cereri de modificarea datelor personale si 6 cereri de cedarea 
drepturilor.  

 
Activitati desfasurate de Biroul Inspectii, Cota de lapte si Supracontrol 
S-au efectuat Verificari ale documentatiei sau, dupa caz, la fata locului a realitatii datelor inscrise in documen-

tele inaintate de solicitanti catre APIA, in baza carora APIA acorda sprijin financiar de la Comunitatea europeana 
pentru masurile de piata si sprijin financiar de la bugetul de stat pentru sectorul vegetal, zootehnic, plati nationale 
directe complementare in sectorul zootehnic, alte forme de sprijin, dupa cum urmeaza: 

In cadrul (PEAD 2011)  - 7 inspectii la destinatarii finali ( Runcu, Tismana, Rovinari, Negomir, Bengesti-
Ciocadia, Polovragi, Motru); 

In cadrul PEAD 2012, incepand cu data de 01 august 2012 au fost desfasurate: 

 49 inspectii la livrare cu privire la indeplinirea conditiilor referitoare la receptia si calitatea produselor alimentare, 

precum si in legatura cu documentele insotitoare, a modului de respectare a graficelor de livrare, a ambalarii, transpor-
tului si depozitarii in conditii care sa asigure pastrarea calitatii produselor alimentare. De asemenea, au fost urmarite 
termenele de valabilitate inscriptionate pe ambalaj in conformitate cu cerintele de furnizare si cele care rezulta din certi-
ficatele de calitate si buletinele de analiza ce au insotit fiecare lot livrat; 
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au fost efectuate 5 inspectii la depozitul organismului desemnat vizand gestionarea si depozitarea separate a 

produselor alimentare si evidentierea acestora in documentele de contabilitate primara; 

3 inspectii de etapa la destinatarii finali din localitatile Bumbesti-Jiu, Turceni, Rovinari, la care au fost verificate si 

urmarite aspecte legate de cantitatile de produse alimentare primite de la depozitul organismului desemnat si distribuite 
catre persoanele cele mai defavorizate, confirmate cu documente justificative insotitoare, a numarului de persoane benefi-
ciare pe fiecare categorie in parte, a cantitatilor medii primate, a documentelor controlate si a completitudinii acestora. 

Depozitarul, respectiv Consiliul Judetean Gorj, a asigurat gestiunea separata a produselor alimentare, prin eviden-
tierea acestora in documentele de evidenta primara si au fost respectate conditiile cu privire la normele de depozitare a 
alimentelor. Produsele acordate in cadrul PEAD 2012 sunt: faina alba, grau, malai extra, paste fainoase, biscuiti, orez, 
zahar, ulei, fasole boabe uscata, mazare boabe in conserva, bulion de tomate, rosii in bulion. 

In cadrul Programului General de Control al cotei de lapte,  s-a desfasurat in martie 2012, respectiv septembrie 
2012, activitatea de control la producatorii agricoli, crescatori de animale, cu privire la realizarea cerintelor si conditii lor 
privind livrarile si vanzarile directe de lapte. 

- 52 fermieri, detinatori de vaci de lapte, in anul de cota 2011/2012, din localitatile: Pades, Crasna, Branesti, 
Musetesti, Polovragi, Tismana, Baia de Fier, Bengesti Ciocadia, Bumbesti Jiu, Novaci, Bumbesti Pitic, Runcu, Schela, 
Balanesti, Logresti, Motru;  

- 6 fermieri detinatori de vaci de lapte, la sfarsitul anului de cota 2010/2011, din localitatile: Motru, Glogova, Baia de 
Fier, Musetesti, Tismana, judetul Gorj si 2 procesatori din localitatile Aninoasa si Novaci. 

 - 2 procesatori de lapte, respectiv S.C. PATY VYCTORY SRL din comuna Aninoasa, si S.C. SEKAM PROD 
SRL NOVACI din Novaci, prin care s-a urmarit indeplinirea urmatoarelor aspecte: 

 
In cadrul Programului National Apicol 2012 - BICLIS a efectuat controlul: 
- sediul formei asociative, Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania – Filiala Gorj,    
la 8 beneficiarii finali ( apicultori esantionati), in vederea verificarii documentelor de eligibilitate si a celor de decon-

tare, precum si a stupinelor apicultorilor esantionati la fata locului. In acest sens, la stupina beneficiarilor finali s-a efectuat: 
- la 6 institutii, pentru verificarea conditiilor privind tiparirea si multiplicarea Ghidului de bune practici in apicultura. 

 
Conform prevederilor H.G. nr 838/2010, cu modificarile si completarile ulterioare  - verificarea in teren la AVI INSTANT 

SMS PROD SRL, a conditiilor si cerintelor pentru realizarea angajamentelor asumate in favoarea bunastarii pasarilor,  
S-a efectuat si verificarea şi întocmirea documentelor de inspecţie privind încadrarea în condiţiile şi criteriile din actele 

normative pentru acordarea sprijinului financiar, acordat conform:  

 HG 755/2010: 71 exploatatii , 11 exploatatii -extindere control, 7 exploatatii –supracontrol; 

 HG 796/2012: 146 exploatatii 

 O M.A.D.R. nr. 98/2010 : 11 de exploatatii pentru ovine ,6 exploatatii pentru caprine. 

 
Alte activitati: 
 Compartimentul Juridic s-a preocupat de : 

 asigurea conformitatatii 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 deru-
larii operatiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, pentru: 

- 256 decizii ale directorului executiv - 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; 

- 31 contractele care au angajat fonduri din bugetul institutiei (contracte de achizitii, contractele de prestari 
servicii, contractele de inchiriere, furnizare de energie electrica, apa, gaze etc.). 

 asigurarea aparararii drepturilor si intereselor legitime ale Centrului Judetean Gorj in fata instantelor de judecata, in  

51 litigii in care APIA are calitate procesuala.  

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

acordate necuvenit.  
 

In ceea ce priveste activitatea de comunicare/promovare la nivelul APIA Gorj,  punct de vedere statistic, in pe-

rioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2012, aceasta s-a realizat prin: 

 campanii de informare/sesiuni de instruire in vederea demararii campanieid e depunere a cererilor SAPS 2012, la 

nivelul celor 70 de primarii ale jud. Gorj -  aprox. 3500 participanti; 

 comunicate de presa – 91 articole in presa privind activitatea APIA si programele de acordare sprijin financiar in deru-

lare; 

 aparitii TV – 37 aparitii la televiziunile locale; 

 interviuri radio – 46 interviuri la posturile de radio locale; 

 actualizareawebsite-ului www.apiagorj.ro- traffic 150 vizitatori/luna, 500 accesari /luna, 800 vizualizari/luna; 

 afisare informatii de interes public la sediile centrului judetean. 

 participarea la conferinte: Conferinta Nationala de Stiinta Solului cu participare internationala,Tema prezentată: 

“Protectia si conservarea mediului inconjurator, masuri de sprijin financiar ale Politicii agricole Comune, implementate 
in agricultura judetului Gorj, in perioada 2007-2011”…), 

 participarea la diversele intruniri tematice: participarea la Colegiile Prefecturale, participarea la conferinte nationale 

(sesiuni de informare organizate de Prefectura sau Consiliul judetean, la care au fost invitati si reprezentantii 
APIA sa prezinte informatiile de actualitate privind masurile de sprijin financiar acordat fermierilor si stadiul activitati-
lor derulate. 

Raportul anual privind activitatea desfasurata de APIA GORJ in cursul anului 2012, poate fi lecturat integral 

accesand http://www.apiagorj.ro/category/informatii-publice/raportari 
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Informare  

cu privire la stadiul de recuperare a plaţilor necuvenite acordate fermierilor in perioada 2008 - 2011” 

Centrul judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA Gorj) este instituţia publică re-
sponsabilă  cu  gestionarea cererilor de plata pe suprafaţă pe tot fluxul de primire până la  autorizarea la plată. 

Instituţia are competenţe si atribuţii conferite de ordonatorul secundar de credite, respectiv Agenţia de Plăţi şi In-
tervenţie pentru Agricultură Centrală pentru derularea procedurilor în recuperarea sumelor necuvenite acordate în 
campanile anterioare. 

Cauzele care au condus la constituirea de sume nejustificate de fermieri pentru cererile depuse în campanile ante-
rioare (2008 – 2011) : sunt : 

 nerespectarea angajamentelor de agromediu potrivit condiţiilor şi termenelor procedurale; 

 LPIS micşorat (actualizarea blocurilor fizice) urmare a transformării unor suprafeţe agricole în neagricole; 

 neconformităţii OSC, constatate cu ocazia controalelor efectuate (clasice, agromediu, teledetecţie, etc) 

Stadiul de realizare a  “Planului anual de 
furnizare  a produselor alimentare pen-

tru cele mai defavorizate persoane  

PEAD – 2012” 

Pentru derularea corespunzătoare a 
PEAD 2012, APIA a încheiat un Acord de 
colaborare cu Consiliul judeţean Gorj, în 
calitate de organism desemnat în gestion-
area  şi distribuirea produselor alimentare 
către persoanele cele mai defavorizate, în cadrul căruia 
au fost stabilite atât cantităţile de produse alimentare 
alocate cât si obligaţiile instituţiilor implicate în Pro-
gram. 

Listele persoanelor cele mai defavorizate de judet, 
beneficiare ale acestor ajutoare alimentare,  au fost 
întocmite de catre instituţiile cu atribuţii  legale în acest 
sens, respectiv, Casa judeteană de Pensii Gorj, Agen-
ţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Gorj, Di-
recţia Generală Protecţia  Persoanelor cu Handicap 
Gorj, precum şi de catre cele 70 de primării organizate 
la nivel de judeţ.  

  În urma centralizării acestor liste a rezultat un nu-
măr de 44.304 persoane eligibile pentru anul 2012 în 

cadrul  planului anual PEAD-2012.  

Potrivit legislaţiei în vigoare, categoriile de persoane 

cărora li s-a instituit un drept privind alocarea de aju-

toare alimentare sunt: 

 Familiile şi persoanele singure, beneficiare ale  

care au stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, 

dreptul la un venit minim garantat acordat în baza 

Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

modificată şi completată; 

 Şomerii înregistraţi, potrivit prevederilor Legii 

nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, 

modificată şi completată; 

 Pensionarii sistemului public de pensii ale caror 

drepturi, obţinute din pensie, sau după caz din 

pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună; 

 Persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi 

şi copii, neinstituţionalizate; 

 Invalizii, veteranii şi vaduvele de război, persoan-

ele care au efectuat stagiul militar, in anii 1950-

1961, intr-o unitate de muncă, persoanele perse-

cutate  din motive etnice in perioada 1940-1945, 

eroilor martiri  şi luptătorilor la Revo-

luţia din 1989, precum şi cei ai 

revoltei de la Braşov 1987, unor cate-

gorii de artişti interpreţi sau 

executanţi liber- profesionişti, per-

soanelor beneficiare ale unui ajutor 

pentru soţul supravieţuitor, ale căror 

venituri cumulate, obţinute exclusiv 

din aceste legi, sunt sub 400 lei/lună. 

Resursele financiare alocate judeţului Gorj sunt 
de 4.226.317,53 lei reprezentând contravaloarea 
produselor alimentare distribuite, respectiv 1.891 
tone, la care se adaugă 1.014.315,5 lei reprezentând 
TVA,  precum şi 169.052,58 lei, respectiv 4% din 
valoarea produselor, pentru chletuieli de depozi-
tare, manipulare şi transport a alimentelor către pri-
mării, in vederea distribuirii lor către beneficiarii finali. 
Atât valoarea TVA, cât şi sumele aferente actiunilor de 
gestionare, manipulare şi transport sunt sume supor-
tate de la bugetul statului român. 

 Produsele acordate in cadrul PEAD 2012 sunt: 
faina alba, grau, malai extra, paste fainoase, biscuiti, 
orez, zahar, ulei, fasole boabe uscata, mazare boabe in 
conserva, bulion de tomate, rosii in bulion. 

Până la această dată au fost livrate integral 
(100%), în depozitul Consiliului judeţean Gorj, cantita-
ţile de paste făinoase, biscuiţi, fasole boabe, bulion, 
roşii în bullion, zahăr  şi mălai, orez şi mazăre în con-
servă. 

Referitor la livările de făină alba de grâu şi ulei, 
efectuate de operatorul economic VIEM CORPORA-
TION EOOD , sunt la nivel de 39,94 % la făină (208,98 
tone), respectiv 3,95 % la ulei (11,52 tone). La această 
dată livrările acestor două produse alimentare sunt 
sistate, urmarea a nerespectării clauzelor contractuale 
de catre operatorul economic căştigător al licitatiei pub-
lice desfăşurate în acest sens. 

In urma procedurii de achizitie publica derulate de 

APIA central, garanţiile de buna execuţie s-au constituit 

în cuantum de 110% din valoarea contractului pentru 

furnizarea de ulei de floarea soarelui  şi în cuantum de 

148,06% din valoarea contractului pentru furnizare 

făină albă de grâu. Cu toate demersurile făcute de 

APIA Central pentru continuarea livrărilor, operatorul 

economic nu şi-a mai realizat obligaţiile  
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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. Pietii, nr. 7 B 

0253/379.116; tgcarbunesti.gorj@apia.org.ro  

NOVACI -  Str. Eroilor, Nr.30,  

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

TURCENI - Casa de Cultura TURCENI 

0253/335.112, turceni.gorj@apia.org.ro 

MOTRU - Str. Tismanei, nr. 31 

0253/410.118, motru.gorj@apia.org.ro 

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

0253/231.036, hurezani.gorj@apia.org.ro 

 

Director executiv :                         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:                       Mihai VERSIN 

Sef Serv. Autorizare CNDP si ajutoare specifice 

comunitare, masuri de piata:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Masuri de Sprijin- IT, recuperare debite:     

 Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Controale pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Coord. Comp.Economic:                         Simona ROSCA  

Sef Birou Inspectii, cota de lapte si supracontrol:  

Delia PETRESCU 

Sef Birou IT:                                               Ilie  POPESCU  

Sef Centru Local Targu-Jiu –       Zamfir PIRICI  

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef Centru Local Novaci -                      Lavinia CHIRIAC  

Sef Centru Local Turceni -                 Maria TURLACU  

Sef Centru Local Motru -       Florentina TAPARDEA  

Sef Centru Local Hurezani -              Ioana IVAN  

 

Responsabil cu activitatea de relatii cu publicul: 

Cons. Mihaela VILCEANU 

 

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 adj. 

 

Audientele se stabilesc în functie de solicitari. 

Programarile se pot realiza telefonic la nr. 0253-213035 

sau la sediul institutiei. 

 

     Principalele activitati in derulare ale APIA Gorj in lunile 

ianuarie si februarie  2013: 

 

 Primire cereri de sprijin comform Masurii 215  - Plata privind 

bunăstarea animalelor; 

 Pregatirea si derularea campaniei de informare privind 

demararea Campaniei de depunere a cererilor de sprijin pe 
suprafata in anul 2013; 

 Autorizarea platilor pentru cererile de sprijin teren; 

 Controale pe teren, in baza HG 796/2012 privind schema de 

ajutor specific acordat producatorilor de lapte si carne de vaca din 
zonele defavorizate; 

 Inspectii privind implementarea PEAD 2012; 

 Primire cereri de sprijin pentru mototrina de la solicitantii initiali, 

aferente activitatii desfasurate de acestia in trimestrul IV 2012; 

 Arhivarea documentelor aferente activitatii anului 2012; 

 Activitatea de identificare si recuperarea a creantelor; 

 Diverse activitati de bilant privind activitatea derulata in anul 

2012. 

 

Realizat de: 
Director executiv:      Constantin NEGREA 

Manager public:          Simona DOBRA 

Anterior anului 2012, au fost constatate un număr de 1.897 debite 
ce totalizează suma de 2.323.423 lei, din care a fost recuperată suma 
de 2.076.160 lei şi urmează a fi recuperată diferenţa de 192.308 lei. 

In anul 2012 au fost întocmire un număr de 1.806 procese-verbale 

de constatare a debitelor - care au fost transferate compartimentului 

economic şi introduse in registrul debitorilor europeni SIVECO, total-

izând suma de 7.611.031 lei, din care s-a recuperate voluntar suma de 

126.071 lei, iar diferenţa de 7.484.960 lei urmează a fi recuperată prin 

compensare cu plaţile aferente campaniei 2012. 

Toţi fermierii au fost notificaţi în legătură cu sumele pentru care s-

au întocmit titluri executorii pentru a fi puşi în întârzire, dată de la care 

se calculează penalităţi şi majorări de întârziere. 

Au fost depuse un numar de 83 contestatii la procesele-verbale de 

constatare a debitelor care au fost analizate si solutionate dupa cum 

urmeaza: 2 contestatii admise partial; 1 contestatie admisa in totalitate; 

80 contestatii respinse. 

Pentru un număr de 253 fermieri, titlurile executorii au fost trans-
mise organului abilitat cu  executarea silită (ANAF) în vederea recu-
perării debitelor. 

De la începutul anului 2013 şi până în prezent au fost emise un 
număr de 396 note de fundamentare şi 770 procese verbale de debit 
totalizând 3.020.535,56 lei. 

Sunt în curs de analiză şi întocmire un număr de 303 note de fun-
damentare şi 692 procese verbale de constatare a neregulilor şi sta-
bilire a debitelor bugetare. 
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