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Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), este instituţia publică aflată în 
subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, constituită în baza Legii nr. 1/2004 cu 
modificările  şi  completările  ulterioare,  desfăşurându-și  activitatea în teritoriu  prin  cele 42 de 
centre judeţene, structuri funcţionale cu personalitate juridică, prin care se asigură executarea 
funcţiilor tehnice şi administrative. 

Începând cu 1 ianuarie 2007, în vederea aplicării mecanismelor comerciale conform 
Politicii  Agricole  Comune  (PAC),  APIA  implementează  măsuri  de  sprijin  pentru  fermieri, 
finanţate din Fondul European pentru Garantare în Agricultură – FEGA, ca plăţi directe în cadrul 
Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă - SAPS, precum şi măsuri de sprijin finanţate din bugetul 
naţional şi Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală - FEADR, ca plăţi naţionale 
directe complementare - PNDC.

Obiectivele  Agenţiei  de  Plăţi  şi  Intervenţie  pentru  Agricultură,  constau  în  alocarea 
eficientă  a  resurselor  bugetare  naţionale  şi  comunitare  şi  în  stimularea  transformării 
gospodăriilor ţărăneşti în ferme agricole cu caracter comercial.

Mecanismele  de  susţinere  a  producătorilor  agricoli  vizează  sectoarele  vegetal  şi 
zootehnic şi se implementeaza prin formele de plăţi directe:

 schema de plată unică pe suprafaţă – SAPS;
 plăţile naţionale directe complementare;
 schema de plată pentru culturile energetice;
 schema de plată separată pentru zahăr;
 schema de plăţi tranzitorii pentru tomate destinate procesării;
 ajutoarele de stat.
Centrul Judeţean Gorj al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură 

este instituţia publică organizată, la nivel judeţean, ca serviciu public deconcentrat, cu cel mai 
mare impact în rândul populaţiei ce desfăşoară activităţi cu specific agricol, în special în rândul 
populaţiei din mediu rural.

Situat în partea de sud – vest a României, Judeţul Gorj se întinde pe o suprafaţă de 
560.174 ha, suprafaţă ce acoperă parţial trei forme de megarelief distincte: dealuri, depresiuni și 
lanțul subcarpatic getic. Din datele statistice publicate pe site-ul Institutului Național de Statistică 
Gorj,  ocupaţia  preponderentă  a  locuitorilor  judeţului  Gorj  la  nivelul  anului  2008,  este  în 
agricultură în pondere de de 27.83%, fiind urmată îndeaproape de industrie cu o pondere de 
27.76 , respectiv construcții în proporție de 9.9%.  Suprafaţa agricolă a judeţului Gorj este de 
245.000 ha, din  care circa 150.000 hectare pot face obiectul solicitării  şi accesării de plăţi 
directe pe unitatea de suprafaţă, în condiţiile în care numai aproximativ 100.000 hectare au 
beneficiat  în  perioada  2007 -  2008 de astfel  de  forme  de sprijin  financiar,  iar  aproximativ 
aceeași  suprafață reprezintă terenul  arabil  (99.000 hectare),  restul  reprezentând pașuni,  vii, 
livezi.
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Numărul  producătorilor  agricoli  care  îndeplinesc  condiţia  minimă  de
eligibilitate  privind  dimensiunea  exploataţiei  de  1  hectar,  potrivit  ultimului  recensământ 
general agricol din anul 2003, este de aproximativ 32.000, însă o parte dintre aceştia nu-şi 
lucrează  şi  întreţin  terenurile  agricole,  iar parcelele  lor  agricole  sunt  sub  dimensiunea 
minimă de 0,30 hectare pentru suprafeţele arabile şi de pajişti naturale şi sub 0,10 hectare 
pentru culturile permanente (plantaţii de vii şi pomi fructiferi).

Anual, serviciile prestate de salariaţii instituţiei se adresează către aproximativ 25.000 
de  fermieri,  deţinători  de  terenuri  agricole,  solicitanţi  ai  plăţilor  directe  acordate  din  fonduri 
europene şi a plăţilor naţionale compensatorii la hectar, la care se adaugă aproximativ 10.000 
de producători agricoli sau crescători de animale care solicită diferite tipuri de subvenţii, prime 
sau plăţi  directe complementare din bugetul  naţional  atât  în  sector  vegetal,  cât  şi  în sector 
zootehnic şi care totalizează mai mult de jumătate din populaţia activă a judeţului distribuită cu 
preponderenţă  în  zona  rurală,  al  cărei  obiect  principal  de  activitate,  dar  şi  de  existenţă,  îl 
reprezintă  agricultura  practicată  sub  forma  culturilor  de  câmp  şi/sau  creşterea  animalelor. 
Aşadar, rolul Centrului judeţean Gorj al A.P.I.A. este determinant în dezvoltarea spaţiului rural, 
în schimbarea şi îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei judeţului.

În acest sens, principalele atribuţii ale Centrului Judeţean Gorj, constau în:
• primirea și  verificarea cererilor de plată depuse de beneficiari; 
• autorizarea la plată a cererilor de sprijin financiar sau notificarea beneficiarilor cu privire 

la  cererile  neeligibile  sau  la  eventualele  nereguli  sesizate,  în  vederea  soluţionării 
acestora; 

• plata sumelor din bugetul de stat către beneficiari; 
• evidenţa contabilă a plăţilor efectuate; 
• asigurarea  îndeplinirii  cerinţelor  cu  privire  la  informarea  publică  a  activităţilor 

desfăşurate; 
• asigurarea  desfăşurării  în  bune  condiţii  a  activităţilor  economice,  administrative, 

contabile şi de personal; 
• colaborează pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice cu organele administraţiei publice 

centrale şi locale; 
• implementarea procedurilor privind aplicarea sistemului de intervenţie pentru produsele 

agricole; 
• implementarea activităţilor derulate prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control – 

IACS; 
• aplicarea prevederilor din manualele de proceduri şi metodologiile specifice fiecărui tip 

de activitate; 
• aplicarea şi utilizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole; 
• gestionarea cotei de lapte. 

Structura  organizatorica  a  Centrului  Judetean Gorj conform  organigramei 
aprobate (Anexa nr.1) și  în functie de nivelul de coordonare și  repartizarea posturilor pentru 
fiecare structura se prezintă astfel :

La nivel judetean :
• Biroul Inspectii – 6 salariati;
• Compartiment Juridic– 1 salariat;
• Serviciul Ajutoare de Stat Măsuri de Piață - 8 salariati;
• Serviciul Economic – 10 salariați;
• Serviciul Controale pe teren – 14 salariați;
• Serviciul Măsuri de Sprijin - IT– 13 salariați, din care:

 Biroul IT cu 6 salariați;
• Compartimentul Cotă de Lapte – 2 salariați;
La nivel local, 6 Centre Locale organizare la nivel de birou :
 C.L. Tg-Jiu - 16 salariaţi;
 C.L. Tg-Cărbuneşti -11 salariaţi;
 C.L. Motru - 10 salariaţi;
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 C.L. Novaci -11 salariaţi;
 C.L. Turceni - 7 salariaţi;
 C.L. Hurezani – 6 salariați,  în curs de amenajare în vederea asigurării  functionalității 

pentru Campania 2010.
Numărul angajaților din cadrul APIA Centrul Județean Gorj este de 117, din care 3 

posturi contractual, 11 funcții publice de conducere și  103 funcții publice de execuție.
Structura funcțiilor ocupate se prezintă astfel:
• Director coordonator și  director coordonator adjunct – 1+1;
• Șef Serviciu – 4;
• Șef birou – 7;
• Consilieri – 94;
• Referenți – 9;
• Șofer – 1.
În funcție de categoriile de vârstă, situația angajaților din cadrul APIA Centrul Județean 

Gorj se prezintă astfel:
• Între 25-30 ani = 2;
• Între 30-45 ani = 35;
• Între 40-50 ani = 30;
• Între 50–60 ani = 42; 
• Între 60-65 ani = 4.
În funcție de profesii, structura personalului C.J.Gorj se prezintă astfel :
• Medici veterinari – 3;
• Economiști – 26;
• Juriști – 10;
• Ingineri – 65
• Studii medii – 9;
• Șofer – 1.

În  cursul  anului  2009,  pe  lângă  sesiunile  organizate  la  nivel  județean/central  cu 
personalul  propriu pentru activitățile curente, pregătirea asigurată personalului  C.J.  Gorj,  din 
bugetul de instituției, se prezintă astfel :

• Control prin teledetecție – Gauss Timișoara – august 2009 – 3 cursanți ;
• Securitatea Informației conform standardelor ISO 17799 și  ISO 27001 – 1 cursant ;
• Programul de formare privind extinderea în teritoriu a Modulului Siveco - 1 cursant;
• Managementul funcției publice în contextul legislației specifice din 2008-2009 - 1 
cursant ;
De asemenea, din surse proprii,  10 angajați au susținut și  absolvit cursurile ECDL 

Standard.
  Resursele materiale ale instituţiei : 

- 1 sediul C.L( Tg-Jiu), în administrare și  folosință;
- 3 terenuri intravilane, în administrare;
- 12 autoturisme;
- echipamente IT (detaliate la Sistemul IT);
- echipamente control teren;

 1staţie grafică; 
 14 GPS - uri;
 14 aparate foto digitale ;

- mobilier :
 110 birouri;
 110 corpuri mobile ; 
 165 scaune;
 141 dulapuri, fișete metalice;
 69 rafturi metalice arhivă;

- 6 sisteme antiefracție.
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Finantarea instituției  se realizează integral din bugetul MAPDR, prin Agenţia de 
Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, la toate capitolele de cheltuieli, și  anume : cheltuielile cu 
salariile angajaţilor, cheltuielilor cu bunurile și  serviciile, cheltuielile cu subvențiile acordate din 
bugetul național în sector zootehnic, cheltuieli de capital.

În tabelul de mai jos este redată execuția bugetară la data de 31 decembrie 2008 și  2009 :

- lei -

SPECIFICATIE 
COD

2008 2009

buget
aprobat

plati 
efectuate

buget
aprobat

plati efectuate

CHELTUIELI DE PERSONAL 10 6251000 6244729 6,804,303 7,028,945
Cheltuieli salariale în bani 10.01 4922028 4915789 5,347,213 5,527,758

Contributii 10.03 1328940 1328940 1,457,090.00 1,501,187.00

BUNURI și  SERVICII 20
    67423

9 601828 928,830.00 928753.45
SUBVENTII 40 5,872,830 5872782.05
Subventii  pentru  acoperire 
diferenta de pret și  tarif 

40.03

Acțiuni de ecologizare 40.06 300,930 300930.21
Subventii  pt.  complet.  primelor  de 
asig. pt. fact. de risc din agricultura 

40.12
  

Sprijinirea producatorilor agricoli 40.15 5,571,900 5571851.84
CHELTUIELI DE CAPITAL 70
ACTIVE NEFIANANCIARE 71 225714 151580
Active fixe 71.01 225714
Constructii 71.01.01 21945
Mobilier, aparatura birotica și  alte 
active corporale 

71.01.03
203769 151580

TOTAL CHELTUIELI 7150953 6998137 13,627,913.00 13,852,329.76

Comparativ cu anul 2008, cheltuielile de personal în anul 2009 au crescut cu 784.216 lei 
datorită promovărilor în clasă și  în grad conform legislației în vigoare a unui numar de 77 de 
persoane. 

În ceea ce privește Cheltuielile privind Bunuri și  Servicii comparativ cu anul 2008, în 
anul 2009 au crescut cu 326.925,45 lei,  datorită volumului mare de activități privind derularea 
subvențiilor SAPS, a subvențiilor naționale pentru zootehnie, precum și  datorită creșterii prețurilor 
la utilități și  majorării cheltuielilor privind chiriile ca urmare a creșterii cursului de schimb euro/leu, 
contractele de închiriere fiind încheiate în valută. 

De asemenea, începând cu anul 2009 plata subvențiior în sector zootehnic de la Bugetul 
național s-a efectuat direct de la centrele județene, plățile efectuate fiind redate în tabelul de mai 
jos.
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Plățile din Bugetul Național în anul 2009 privind subvențiile din sectorul 
zootehnic efectuate la nivelul APIA Gorj:

Nr.crt
Forma de 

sprijin 

Suma pe specii/activitate virata de 
catre APIA Central 

Suma platita de 
catre CJ 

beneficiarului Specii Suma 

HG 1627/2008

carcase porcine E 936240 936240
carcase porcine U 14600 14600
carcase bovine 2700 2700
scrofite reproducere  - -
pui broiler 3966378.97 3966378.97
oua consum 235512.59 235512.59
familii albine 326969.52 326969.52
lapte calitate 89450.92 89450.76

2 HG 1211/2005

Neutralizare deseuri 300930.21 300930.21
 TOTAL  5872782.21 5872782.05

Structura sistemului IT

Arhitectura sistemului IT al APIA este realizată ca o bază de date centralizată, localizată 
în Centrul de Date din sediul APIA central. 

Aplicațiile sunt dezvoltate pe tehnologie web, fiind accesibile din oricare punct al rețelei 
APIA.

Aceasta arhitectură are un suport hardware corespunzător, descris după cum urmează:
– Servere BD – nivel central;
– Servere de aplicații – la nivel central;
– Calculatoare PC la nivel local;
- Sistem de Operare Windows XP / Vista.

Dotarea cu echipamente IT
La nivelul  Centrului  Județean,  există  următoarele  echipamente  repartizate  pe locații, 

conform tabelului de mai jos :

Centru judetean/ 
Centru local

Echipament

Total
Centrul 

Judetean 
Gorj

Centrul 
Local 
Motru

Centrul 
Local 

Turceni

Centrul 
Local 

Novaci

Centrul 
Local 

Carbunesti

Centrul 
Local 
Tg-Jiu

Calculatoare PC 108 48 10 8 11 15 16
Notebook/laptop 16 13 0 0 0 0 0
Imprimante A4 16 15 0 0 0 0 0
Inprimante A3 10 2 1 1 1 1 2
Multifunctionale 
A4 

6
1

1 1 1 1 1

Multifunctionale 
A3

11
6

1 1 1 1 1

Scaner 1 1 0 0 0 0 0
Server 6 1 1 1 1 1 1
Echipament video-
conferinta

1
1 0

0 0 0 0

Videoproiector 1 1 0 0 0 0 0
UPS-uri 71 26 9 9 9 9 9
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Sistemul IT – rețeaua de comunicații

Serviciul de comunicații date este furnizat de către serviciul de Transmisiuni Speciale 
(STS). S-a constituit o rețea de comunicații VPN la care sunt conectate toate locațiile Centrului 
Județean Gorj, printr-o buclă dublă.

Lățimea de bandă pentru Centrul Județean este de 1Mbps iar pentru Centrele locale 
este de 512 Kbps.

Legarea Centrelor locale la rețea, s-a făcut cu furnizori selectați și  agreați de STS.

Securitatea informației
Securitatea informației se realizează conform planului de politică a securității informației, 

care stabilește politica de securitate a informației care se aplică în cadrul Agenției de Plăți și 
Ințervenție pentru Agricultură.

Activitatea Compartimentului Juridic

Activitatea Compartimentului Juridic s-a axat, în principal, pe verificarea legalității actelor 
cu caracter juridic și  administrativ primite spre avizare, după cum urmează:

• s-au  avizat  pentru  legalitate  un  număr  de  200  decizii  emise  de  directorul 
executiv/coordonator al instituției;
• s-au  avizat  46  contracte,  din  care  1  protocol  de  colaborare,  care  angajeaza 
fonduri din bugetul APIA Gorj și  care privesc activitatea acesteia;
• s-a asigurat consultanța juridică la cerere pentru structurile de specialitate din 
cadrul APIA Gorj.

În ceea ce privește litigiile juridice în care APIA Gorj a fost parte în cursul anului 2009, 
situația este prezentată în tabelul de mai jos:

Calitate procesuala a CJ APIA 
Gorj/stadiul procesual/solutiile 
pronuntate de instantele de judecata

Nr. litigii care decurg din 
acordare subventiilor de 
la bugetul national

Nr. litigii care decurg 
din acordarea 
subventiilor din 
fonduri comunitare

Alte 
categorii 
de litigii

TOTAL

Calitate procesuala a CJ APIA Gorj
Reclamant

34 0 0 34

Calitatea procesuala a CJ APIA Gorj
Parat

5 5 14 24

Nr. litigii aflate pe rolul instantelor de 
judecata

39 5 14 58

Nr litigii solutionate favorabil CJ APIA 
Gorj

29 1 7 37

Nr. litigii solutionate nefavorabil CJ 
APIA Gorj

1 1 0 2

Total litigii în care Centrul Judetean 
Gorj al APIA a avut calitate 
procesuala

39 5 14 58

Activitatea de informare și  comunicare/promovare

În  cursul  anului  2009,  APIA  Gorj  s-a implicat  activ  îndeosebi  în  vederea promovării 
Campaniei  de depunere a cererilor pe unitatea de suprafață, urmărind informarea corectă a 
fermierilor privind toate demersurile ce trebuie întreprinse de aceștia.

6



În acest sens au fost efectuate sesiuni de instruire la nivelul tuturor celor 70 de primării 
din județ, la care au participat reprezentanții APIA, organizați în 68 echipe formate din cel puțin 
2 persoane. La sesiunile de informare s-au prezentat aproximativ 3500 fermieri.  Cu aceasta 
ocazie,  dar și   ulterior direct din sediile  centrelor  locale s-au înmânat  materiale  informative. 
Astfel, la nivelul judetului Gorj au fost distribuite 2000 afișe și  25.000 pliante promovându-se 
către fermieri de a se informa și  a depune cererea de plată.

Activitatea  de comunicare/promovare la nivelul APIA Gorj s-a realizat continuu și  prin 
intermediul mass-mediei locale, în care am avut în medie un număr de  8-10 apariții lunare.

De asemenea, tot în vederea îmbunătățirii imaginii instituției și  consolidării acesteia la 
nivel  județean, s-a apelat  la un instrument modern de comunicare/promovare și  relaționare 
directă cu fermierii  care au acces la internet,  prin crearea unui website finanțat din bugetul 
centrului județean. Din statistici,  în cele 3 luni de funcționare din 2009 traficul mediu înregistrat 
ne arată: 710 vizitatori/lună, 800 vizite/lună, 2885 afișări/lună.

Informarea și  comunicarea promovarea s-a derulat și  în cadrul acțiunilor de relaționare 
cu  celelate  instituții  publice  locale  prin  corespondența  purtată,  dar  și   prin  participarea  la 
diversele  întruniri  tematice:  ex:  sesiuni  de  informare tematice  organizate  de Prefectură sau 
consiliul  județean,  la  care au fost  invitași  și   reprezentanții  APIA să prezinte informațiile  de 
actualitate,  participarea  la  colegiile  prefecturale,  participarea  la  diverse emisiuni  de  radio  și 
televiziune.

Activități desfășurate de Serviciul Măsuri de sprijin – IT

Structura organizatorică și de funcționare a Centrului Județean APIA Gorj impune ca 
Serviciul MS-IT să aibă o colaborare permanentă cu Centrele Locale constituite în orașele Tg-
Jiu, Novaci, Motru, Tg. Cărbunești, Turceni.

Activitatea Serviciului MS-IT în cursul anului 2009 s-a axat pe finalizarea cererilor de 
plată  depuse  în  Campaniile  2007  și  2008,  precum  și  pe  derularea  activității  de  primire, 
procesare, control administrativ și plată în avans pentru cererile depuse în Campania 2009. 

Referitor la Campania 2007, din totalul de 25794 cereri de plată depuse, au fost plătite 
cu extrase bancare un număr de 24344 aferente sumei de 22.311.265 lei, diferența de 1450 
cereri de plată fiind finalizat sub limita de plată sau cu decizie negativă.

În Campania 2008 au fost depuse un număr de 24.399 cereri de plată, din care sunt cu 
decizii  pozitive  un număr de 23.838 aferente sumei  de 44.530.185,09 lei,  diferența de 561 
cereri  fiind  cu  decizie  negativă  (267),  repartizate  control  teren  (15),  control  administrative 
aprobat (53), deschis este necesar controlul administrativ neverificat (64), deschis introducere 
date (1), plată calculată neverificată (154), pregătit pentru A1 (7).

 În Campania 2009, au fost depuse un număr de 25.132 cereri de plată, din care la un 
număr  de  18.098  cereri  s-a  efectuat  plata  în  avans  aferentă  sumei  de  11.715.648,94  lei. 
Diferenţa de 7.034 cereri se află în diferite faze de control administrativ sau control pe teren, 
urmând a fi finalizate în anul 2010.

Începând  cu  anul  2009,  APIA  a  creat  posibilitatea  depunerii  cererii  online  de  către 
fermieri  prin  instrumentul  IPA online,  fiind organizată  instruirea cu marii  fermieri  la  care au 
participat 22 fermieri. A fost introdusă o singură cerere online pentru o suprafață declarată de 
401 hectare de către Primaria Tismana.

Analiza  sintetică  a  celor  trei  campanii  este  prezentată  tabelar  și  grafic,  după  cum 
urmează:

Campania Nr. cereri depuse Suprafață (ha) Valoare plătită (lei)

2007 25794 91918 22311265
2008 24400 93555 44530185,09
2009 25132 98224 11715648,94
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Grafic nr.1 Cereri depuse, suprafata acestora si valoarea platita in 
capaniile 2007.2008 si 2009
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Obs: Pentru Campania 2009 s-a plătit numai avans 70% pentru Schema unică de 
plată (SAPS)

Se poate observa că, în anul 2008, suma plătită a fost cu 99,58% mai mare decât cea 
aferentă anului 2007, ca urmare a creșterii suprafeței declarate, precum și accesării pachetelor 
privind  zona  montană  defavorizată,  zonele  semnificativ  defavorizate  și  pachetelor  de 
agromediu.

Pentru anul 2009, preconizăm o creștere a plăților către fermieri cu 122% comparativ cu 
anul 2007 și cu circa 14% comparativ cu anul 2008.

Plățile efectuate în anul 2009 pentru Campania 2008, în functie de schemele de sprijin 
și  de Centrele Locale ale APIA Gorj, sunt prezentate în tabelele de mai jos:

1. Schemă de plată unică pe suprafață

Specificaţie Total suma SAPS

Euro lei Euro lei Ha
Total judeţ 11.902.329,42 44.530.185,09 5116580,13 19142661,24 84223,54

C.l. Tg-Jiu 1666544,86 6235044,28 1034368,73 3869883,73 17026,64
C.l. Tg-Carbunesti 1191386 4457332,44 828349,56 3099104,2 13635,38
C.l. Turceni 1287960,81 4818647,77 668050,72 2499378,15 10996,72
C.l. Motru 1340894,06 5016690,33 603623,47 2258336,52 9936,18
C.l. Novaci 2584254,04 9668469,64 784370,44 2934565,12 12911,46
C.j. Gorj 3831289,65 14334003,96 1197817,21 4481393,52 19717,16
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2. Plăți naționale directe complementare
Specificaţie CNDP

Euro lei Ha

Total judeţ 1448690,57 5419986,03 31014,57

C.l. Tg-Jiu 310537 1161812 6648,19
C.l. Tg-
Carbunesti 362927,4 1357820 7769,8

C.l. Turceni 406353,3 1520290 8699,49

C.l. Motru 169977,6 635937,2 3639,01

C.l. Novaci 134281,3 502386,6 2874,78

C.j. Gorj 64613,95 241740,2 1383,3

3. Plăți pentru ZMD și ZDS

Specificaţie ZMD ZDS

Euro lei Ha Euro lei Ha

Total judeţ 1125050,16 4209150,16 29749,04 305044,27 1141262,1 5084,06

C.l. Tg-Jiu 256078,72 958067,3 5191,37 1275,8 4773,15 21,26

C.l. Tg-Carbunesti 55 205,77 1,1 54 202,03 0,9

C.l. Turceni 0 0 0 213527,3 798869,7 3558,78

C.l. Motru 112507,67 420925 2250,15 64132,28 239938,1 1068,87

C.l. Novaci 294538,13 1101956 5955,29 210 785,67 3,5

C.j. Gorj 461870,64 1727997 16351,13 25844,88 96693,44 430,75

4. Plăți compensatorii pentru agromediu
Specificaţie Plăţi compensatorii pentru agromediu 

P1  P1.2

Euro lei Ha Euro lei ha
Total judeţ 2477107,52 9267602,35 19976,66 1146391,4 4288994 19765,38

C.l. Tg-Jiu 57856,41 216458,2 466,58 6428,18 24049,75 110,83
C.l. Tg-
Carbunesti 0 0 0 0 0 0

C.l. Turceni 0 0 0 0 0 0

C.l. Motru 266159,82 995783,7 2146,45 124494,1 465769,9 2146,45

C.l. Novaci 1024285,16 3832158,13 8188,92 346569 1296619 5975,32

C.j. Gorj 1412271,54 5283732 11389,28 668900 2502556 11532,75

De asemenea, în anul 2009, au fost efectuate plăți în avans, aferente Campaniei 2009 
în procent de 70% numai pentru schema unică de plată pe suprafață (SAPS), distribuția plăților 
pe centrele locale fiind prezentată în tabelul de mai jos.
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Centrul local
Nr. 

fermieri

Suma  

Lei Euro

C L MOTRU  3347 1924448,66 456246,80

C L NOVACI  246 140691,96 33355,13

C L TG JIU  5480 3464566,35 821376,60

C L TURCENI 3572 1831190,54 434137,25

C L TG CARBUNESTI 5405 2934443,94 695695,71

C J GORJ  48 1420307,49 336725,34

TOTAL 18098 11715648,94 2777536,83

Referitor  la  blocurile  fizice  supradeclarate,  din  analiza  bazelor  de  date  s-a  putut 
constata că numărul acestora a scăzut de la o campania la alta, ca urmare a amplasării mai 
corecte a fermierilor, așa cum este prezentat în tabelul de mai jos:
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Grafic nr.2 situatie BF supradeclarate in Campaniile 2007, 2008 si2009

2007

2008

2009

2007 1771

2008 334

2009 278

Nr. blocuri fizice supradeclarate

În  urma autorizării  la  plată,  un  număr  însemnat  de  fermieri  au  apărut  în  modulul 
”Conturi invalide”, fiind notificați, după care li s-au corectat conturile bancare în baza de date, 
creându-se posibilitatea plății acestora.

Un număr de 247 fermieri supuși controlului prin  teledetecție au depus  contestații. 
Acestea au fost transmise, centralizat, la APIA Central şi de aici la contractorul SC GAUSS SRL 
Timişoara  pentru  analiză  și  reinterpretare.  În  această  perioadă,  pe  baza  rezultatelor 
reimporturilor de date s-a putut efectua plata la o parte dintre aceștia.

În  cadrul  Serviciului  MS-IT,  pe  baza  fotografiilor  și  a  măsurătorilor  efectuate  de 
Serviciul Control Teren, se află în analiză, pentru redigitizare, un număr de 86 blocuri fizice cu 
atribut TPA (teren posibil abandonat), precum și un număr de 37 blocuri fizice cu atribut NA 
(neagricol) și BFM (cu limite de modificat).

Cu privire la fermierii  debitori, până în prezent, au fost soluţionaţi un număr de 90 
fermieri carora li  s-au întocmit  procese verbale de constatare a debitelor.  Situația actuală a 
fermierilor debitori, ce urmează a fi analizați, este redată în tabelul de mai jos:

Situația debitorilor la data de 18.12.2009 este urmatoarea:
Centrul Local Campania 2007 Campania 2008
CJ Gorj 2 3
CL Motru 56 42
CL Turceni 2 0
CL Novaci 1 69
CL Tg-Jiu 3 1
CL Tg-Carbunesti 75 26
TOTAL 139 141
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Au fost analizate dosarele transmise de APIA Central pentru  plăți necuvenite,  după 
cum urmează:
  - fermieri cu BF LPIS modificate :

- total – 2272, din care analizați 2040; în curs de analiză - 232.
  - fermieri cu neconformități rezultate în urma controalelor pe teren:

- total – 1965, din care analizați 410; în curs de analiză – 1555.
  - fermieri neconformități angajamente:

- total – 1194, din care analizați 560; în curs de analiză – 634. 
Și  în  cursul  anului  2009,  CJ  Gorj  a  eliberat,  la  solicitarea  fermierilor,  adeverințe  și 

certificate fermier pentru accesarea unor măsuri de sprijin derulate prin APDRP sau DADR sau 
pentru obținerea unor credite în vederea finanțării capitalului de lucru, ca urmare a convențiilor 
încheiate cu diverse instituții bancare, situația fiind următoarea:

Adeverinte fermier eliberate conform conventiilor încheiate între APIA și  Banci
 
nr.crt anul nr.adev. Suprafata

SAPS
Suprafata
PNDC

plata în 
euro

plata în 
lei

banca creditoare

 1 2008  3 279.31  264.6  102332 109670  CEC BANK 

 2 2009  2 295.2  276 31173 131489  CEC BANK 

1. Adeverințe fermier pentru Măsura 141 :“Sprijinirea fermelor de semi- subzistență” = 336.
2. Adeverințe fermier pentru Măsura 112 : “Instalarea tinerilor fermieri.= 195   
3. Adeverințe fermier pentru Măsura 214 : “Plăți de agro-mediu” =2 
4. Certificate înregistrare fermier pentru proiectele SAPARD = 7 
5. Adeverințe fermier pentru Măsura 121 : “ Modernizarea exploatațiilor agricole “ = 2 
6. Adeverințe fermier pentru Măsura 313 : “ Încurajarea activităților turistice ” = 3 

                      Total :545
S-a eliberat și  un număr de 2 înstiințări negative pentru fermierii în cazul cărora s-a stabilit ca 
nu au dreptul la creditele pentru care APIA a încheiat convenție cu băncile.

Activități desfășurate de biroul IT

În cadrul Biroului IT, în anul 2009 au fost realizate următoarele activități :
a) instalarea aplicaţiilor furnizate de direcţia IT din aparatul central pentru prelucrarea 

automată a datelor ;
b)  acordarea  de asistenţă  tehnică  tuturor  utilizatorilor  de  echipamente  de calcul  din 

sucursala judeţeană şi centrele locale în legătură cu:
- folosirea aplicaţiilor informatice; 
- folosirea pachetelor de programe standard;
- folosirea sistemelor de operare.

c) întreţinerea din punct de vedere hardware a echipamentelor din dotarea sucursalelor 
judeţene şi  a centrelor  locale,  pentru asigurarea bunei  funcţionări  a acestora şi  un timp de 
disponibilitate maxim;

d) păstrarea legăturii cu furnizorii de servicii de întreţinere hardware şi software pentru 
rezolvarea  în  cel  mai  scurt  timp  a  penelor  şi  scurtarea  timpului  de  indisponibilitate  a 
echipamentelor.

e)  realizarea rețelelor la centrele locale la care s-a schimbat locația; 
f)   coordonarea activității de introducere a cererilor de sprijin cu personalul contractual;
g)  participarea la activitatea de follow-up;
h)  urmarirea  realizării  corespunzătoare  a  contractului  de  extindere  a  sistemelor  de 

detectare și  alarmare antiefracție al Centrului Județean Gorj;
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Activități desfășurate de Serviciul Controale pe Teren

Activitatea  desfășurată  de  personalul  serviciului  Controale  pe  Teren  este  axată  în  
paralel pe două activități principale : 

1. Pregătirea  documentației  de  lucru în  vederea  efectuării  controlului  pe  teren  a 
fermierilor eșantionați la control, urmată de:

• colectarea și   verificarea  documentației  întocmite  în  urma  controlului  de  către 
inspectori și  introducerea în baza electronică de date a rezultatelor controalelor;

• verificarea conformității datelor din raportul scris cu cele introduse în baza de date de 
un alt angajat al serviciului Controale pe Teren, pentru a se respecta principiul celor  
patru ochi;

• gestionarea acestor informații, arhivarea lor și  informarea fermierilor în cauză despre 
rezultatele controalelor și  neconformitățile găsite pe teren.

2. Controlul efectiv pe teren al exploatațiilor fermierilor eșantionați de catre inspectori.

Mai-jos este redat tipul de controale pe teren efectuate și  numărul acestora:
Nr.cr
t

Denumire activitate
UM 2008

200
9

1
.

Control clasic fermieri 517 410

2
.

Supracontrol fermieri 15 12

3
.

Control GAEC1_ esantion control clasic fermieri 85 196

4
.

Control GAEC1_ esantion control teledetectie fermieri 233 299

5
.

Control teledetectie fermieri 1889 319
9

6
.

Clarificari follow-up fermieri 1873 252
9

7
.

Control agromediu – neinceperea cositului înainte de 1 iulie-clasic fermieri 0 325

8
.

Control agromediu – neinceperea cositului înainte de 1 iulie-
teledetectie

fermieri 0 133
8

9
.

Supracontrol masura 211,212,214 în echipe mixte APIA-APDRP fermieri 0 11

1
0
.

Control  BF NA blocuri 38 32

1
1
.

Control  BF BFM2 blocuri 8 7

1
2
.

Control  BF TPA blocuri 0 74
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1
3
.

Control  BF cu eroarea 0090 blocuri 0 19

Grafic. nr.3 Situatie controale efectuate - CT Clasic si teledetectie in C. 
2008 si 2009
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Din  situația prezentată, se poate constata că volumul  activităților desfășurate în anul 
2009 depășeste considerabil volumul activităților desfășurate de serviciul Control Teren în anul 
precedent  (aprox.  80%),  activitățile  diversificându-se,  iar  numărul  de  fermieri  de  controlat 
crescând semnificativ.

În cadrul  controalelor  pe teren s-au constatat  nerespectări  ale  declarațiilor  fermierilor, 
privind :

a) categoria de folosință a terenurilor;
b) culturile; 
c) suprafețele declarate;
d) localizarea parcelelor;
e) neconcordanțe între cererea de sprijin și  Hărțile A3;
f)  nerespectarea GAEC-urilor și  a angajamentului de agromediu;
d) eligibilitatea exploatației.

    
Activități desfășurate de Serviciul Ajutoare de stat – Măsuri de Piață

Activitatea  Serviciului Examinări  Cereri  de  Ajutor,  în  anul  2009,  s-a  concretizat  în 
primirea şi verificarea cererilor de sprijin financiar în domeniul zootehnic şi vegetal, iar pe lângă 
activităţile curente, a sprijinit Serviciul MS-IT la primirea şi introducerea cererilor SAPS în baza 
de date.

S-a  efectuat  verificarea  administrativă  a  cererilor  depuse  pentru  măsurile  de  piaţă 
internă a Uniunii Europene pentru produsele agricole, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi 
cu manualele de proceduri, pentru fiecare măsură şi grupă de produse, urmărind ca cererile de 
ajutor sa fie însoţite de documentele care fac dovada îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate pentru 
a beneficia de ajutor financiar, trecându-se apoi la procesarea electronică a cererilor, pe fiecare 
tip în parte.

Asadar,  în  conformitate  cu  prevederile  OMADR  nr.850/2006,  s-a  acordat  sprijin 
financiar  sub  forma  ajutoarelor  de  stat pentru  acele  activități  care  nu  beneficiază   de 
finanțare europeană FEGA și   FEADR,  precum :  ameliorarea calităţii  produselor  de  origine 
animală,  îmbunătăţirea  calităţii  cărnii  de  porc  şi  pasăre,  îmbunătăţirea  calităţii  producţiei 
obţinute de pe pajişti,  susţinerea măsurilor  privind producerea şi  comercializarea produselor 
agricole, susţinerea activităţilor de neutralizare a deşeurilor de origine animală, în anul 2009, 
numărul solicitărilor dublându-se față de anul 2008.

De asemenea, în baza  HG  nr.1211/2005 privind  sprijinul direct al statului pentru 
activitatea de  neutralizare a deșeurilor de origine animală, s-au depus cereri pentru lunile 
ianuarie-decembrie 2009, în valoare totală de 690105,02 lei. 
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De asemenea, s-a acordat  sprijin  financiar  în  baza HG.  556/2008,  pentru  sprijinirea 
activităţilor care favorizează obţinerea în toate stupinele a produselor de cea mai înaltă calitate, 
precum şi profilaxia şi combaterea varoozei, atât  în anul 2008, cât și  în anul 2009, fiind depusă 
câte o singură cerere de plată, însă valoarea solicitată și  aprobată în 2009 este cu peste 500% 
mai mare față de 2008. 

Pe lângă ajutoarele de stat, s-au acordat de la bugetul de stat  plăţi naţionale directe 
complementare, în conformitate cu prevederile Legii nr.139/2007 şi  OMADR nr.295/2007. În 
acest  caz,  numărul  solicitărilor  a  fost  mai  mic  cu  7%  față  de  2008,  însă  numărul 
aprobărilor a fost aproximativ la același nivel( doar cu 2% mai mic decât  2008).

Mentionăm faptul că în conformitate cu Ordinul 295/2007 numărul animalelor (bovine 
și  ovine) solicitate și  aprobate la plată a crescut astfel :

• 2007 – solicitat  85261 capete - aprobat  75708 capete;
• 2008 – solicitat 126820 capete - aprobat 104204 capete;
• 2009 – solicitat 128630 capete - aprobat 123008 capete.
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In functie de actele normative, numărul de cereri depuse și  valoarea subvențiilor acordate în anii 2007, 2008 și  2009 se regăsesc în 
tabelul de de mai jos.

Situația cererilor depuse în anii 2007,  2008 și  2009, a celor aprobate și  valoarea acestora

Nr 
cr
t

MASURA DE 
SPRIJIN

2007 2008 2009

SOLICITAT APROBAT SOLICITAT APROBAT SOLICITAT APROBAT

NR 
CERE

RI
VALOARE

NR 
CERE

RI
VALOARE

NR 
CERE

RI
VALOARE

NR 
CERE

RI
VALOARE

NR 
CERE

RI
VALOARE

NR 
CERE

RI
VALOARE

1 ORD. 
850/2006

352 11294212,8 350 11290932,8 208 12890665,27 207 12890565,27 449 9727687,07 448 9725287,07

2 OMADR 
295/2007

7373 16927155 6324 14218610 9427 25069143 8774 22435409 8809 27515991 8644 26759014

3 HG 
1211/2005

12 672346,72 12 672.348,22 12 392653,78 12 392844,63 11 690105,02 11 690040,37

4 OMADR 
687/2007

11249 5091518,5 11249 5091518,5 - - - - - - - -

5 HG 556/2008 - - - - 1 50203,33 1 50203,33 1 255443,706 1 255443,706
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Prin încheierea  convențiilor  între  APIA  –  FGCR-INF  SA  și   băncile  BRD,  BCR, 
Raiffeisen,  Alpha Bank și   CEC s-a permis beneficiarilor  subvențiilor  acordate prin  Ordinul 
295/2007 să acceseze credite pentru finanțarea capitalului  de lucru. În acest sens serviciul 
SAS-MP a eliberat un număr total de 951 adeverințe, din care 869 adeverințe eligibile și  82 
adeverințe anulate, prin renunțarea fermierilor. 

Cele 869 adeverințe au fost emise pentru următoarele bănci: 
• BCR  –   7 adeverințe;
• BRD  - 196 adeverințe;
• CEC   – 663 adeverințe;
• Raiffeisen – 3 adeverințe.

Totalul de 869 adeverințe au fost eliberate pentru un număr de 5284 capete bovine, 
38071 capete ovine și  2653 capete caprine.

 

Activități desfășurate de Biroul Inspecții

Activitatea Biroului  Inspecții  în anul  2009,  s-a axat  pe verificarea,  după caz,  la fața 
locului a realității datelor înscrise în documentele înaintate de solicitanți către APIA, în baza 
cărora APIA acordă sprijin  financiar de la comunitatea europeaă pentru măsurile de piață și 
sprijin  financiar  de  la  bugetul  de  stat  pentru  sectorul  vegetal,  zootehnic,  activitatea  de 
neutralizare a deșeurilor de origine animală, plăți naționale directe complementare în sectorul 
zootehnic, alte forme. 

 Activitatea de inspectie s-a desfășurat atât  ante-plata, în vederea aprobării/respingerii 
dosarelor  depuse la plată, precum și   post-plata,  atunci  când în urma analizelor  de risc și 
eșantionării au fost verificate procentual plățile acordate pe schemele de plată gestionate de 
centrul județean, iar pentru unele măsuri la începutul, în timpul și  la sfârșitul anului financiar. 

Acțiunile derulate de biroul inspecții, în anul 2009, atât în cadrul măsurilor de piață cât 
și  pentru formele de sprijin financiar finanțate de la bugetul de stat  sunt sintetizate în tabelul 
de mai jos, după cum urmează:

A.  Masuri  de  piata
Nr. 
crt.

Măsuri  de piață Nr . de 
cereri/dosare 

depuse la 
C.J.

Nr. de 
inspecții/controale 

efectuate

1. Ajutor comunitar acordat în 
sectorul apicol, din care:

2 48

Achizitionarea de 
medicamente varooza

1 20

Refacerea  septelului 1 28
2. Ajutoare alimentare pentru 

persoanele cele mai 
defavorizate din Comunitate.

x 35

    
Din situația   prezentată  se  desprinde  faptul  că  în  cadrul  măsurilor  de  piață  s-au 

derulat acțiuni de inspecție pentru două programe importante, respectiv:  Programul național 
apicol   2008-2010  și   Planul  anual  de  distribuire  a  produselor  alimentare  pentru 
persoanele  cele  mai  defavorizate  din  comunitate  -  PEAD  2009.  În cazul  celor  două 
programe  care  au  ca  sursă  de  finanțare  fondurile  comunitare,  acțiunile  de  inspecție  s-au 
finalizat  prin  întocmirea  unor  rapoarte  tip  de  inspecție  conforme  cu  cerințele  impuse  de 
regulamentele europene și  cu manualele de proceduri elaborate în acest sens.

Programul Național  Apicol  2008-2010 constând  în  sprijinirea  activităților  care 
favorizează obținerea în toate stupinele a produselor  de cea mai înaltă  calitate,  precum și 
profilaxia  și   combaterea  varoozei  a  fost  accesat  de  un  număr  de  132  de  apicultori  prin 
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intermediul formei  asociative reprezentative - S.C. APICOLA  S.A. Tg- Jiu. Biroul Inspecții a 
efectuat un număr total de 48 de inspecții  la beneficiarii finali ai acestui program și  la forma 
asociativă constatând că sunt respectate condițiile cerute de actele normative și procedurile 
specifice în vederea autorizării la plată și  decontarii sumei de 255.443,706 cuprinsa în cererea 
de plată, depusă la APIA , de către  S.C. APICOLA S.A.  Tg- jiu.

În  cadrul ,,PEAD   2009”  -  program  în  baza  căruia  se  distribuie  gratuit  produse 
alimentare (făina și  zahăr) persoanelor defavorizate din comunitate, au fost cuprinse un număr 
de  40.954  persoane  eligibile conform prevederilor cuprinse în H.G. 600/2009. Cantitatea de 
produse alimentare (zahăr și  făina) repartizată județului a fost de 679. 400 kg  făina și  de 
198.840 kg zahăr, cantitate ce a fost furnizată de către agenții economici distribuitori pâna la 
data de 31.12.2009, în depozitul Consiliului Județean.

Pentru derularea în bune condiții  a acestui  program, biroul  de inspecții  a avut  un 
contact direct și  permanent cu Consiliul Judetean și  a efectuat în număr de 35 de inspecții 
privind:  furnizarea  produselor  alimentare,  depozitarea  și  distribuirea  acestora  către 
beneficiarii  finali.  Programul  și  acțiunile  de inspecție,  se vor  derula  și   în  2010,  până la 
finalizarea distribuirii cantităților către beneficiarii aflați pe listele inițiale și  cei aflați pe listele 
suplimentare.

B. Sprijin financiar acordat de la bugetul de stat

Nr. 
crt.

Sprijin financiar de la bugetul naţional Nr.cereri/dosare de 
sprijin depuse la 
SAS-MP

Nr. 
inspectii
efectuate

%
din nr. 
de 
cereri

4 Abatorizare porcine 5 2 40
6 Carne pasare (pui broiler) 21 4 19
7 Oua consum 21 4 19

In cadrul actiunilor privind schemele de sprijin financiar acordat de la bugetul de 
stat, Biroul Inspecții a efectuat acțiuni de inspecție ante-plată după cum urmează:

- 2 inspecții privind abatorizarea porcinelor și  încadrarea în criteriile de calitate 
privind clasificarea carcaselor;

- 4 inspectii privind abatorizarea puiului broiller în abatoarele din judet;
- 4 inspectii  privind producerea și  valorificarea ouălor de consum.
Având  în  vedere  numărul  de  solicitări,  pe  fiecare  tip  de  subvenție,  inspectiile  au 

cuprins între 20% și  40 % din cererile de plată depuse de agenții economici la centrul județean 
APIA.

      C.   Alte activități de control efectuate  

Nr. 
crt.

Masuri  de piata Nr. cereri/ 
sesizari din 

jud./ afara jud.

Nr. de 
controale 
efectuate

% din total
Cereri/solicitari

1. O.U.G. 125/2006,aprobata prin legea 
139/2007 pentru aprobarea platilor 
nationale directe complementare, în anul 
2009.

4 4 100

2. OMADR nr. 850/2006
-îmbunătățirea calității productilor de carne 
prin sustinerea financiara a implementarii 
sistemului EUROP de clasificare a 
carcaselor de porcine.

13 13 100

-îmbunătățirea calității producției de carne 
de pasare (pui broiler).

2 2 100

-îmbunătățirea calității producției de miere 
prin sustinerea familiilor de albine.

9 9 100

18



-îmbunătățirea calității
laptelui conform destinat  procesarii.

1 1 100

3 Ordinul 295/2007 ,modificat prin 359/2008 
și  altele privind aplicarea schemelor 
PNDC în sectorul zootehnic- bovine.

2 2 100

4 Alte  sesizarii 2 2 100

Ca  urmare  a  solicitărilor  din  partea  mai  multor  centre  județene  ale  APIA,  Biroul 
Inspecții al APIA Gorj a desfășurat și  alte acțiuni de control care au vizat atât segmentul de 
măsuri de piață, cât   și  segmentul de sprijin financiar acordat de la bugetul de stat, precum :

• 4 controale privind îndeplinirea condițiilor  de eligibilitate prevăzute de OUG 
125/2006 ;

•  25 de controale privind îndeplinirea condițiilor  de eligibilitate prevăzute de 
OMADR 850/2006. 

APIA  Gorj  isi  va  reanaliza  problemele  întâmpinate  în  anul  2009,  încercand  sa  le 
transforme în obiective de reyolvat în anul 2010, contribuind astfel şi prin mecanismele de care 
dispune la îmbunătăţirea activităţii, şi implicit a  serviciilor publice oferite cetăţenilor. 

Director coordonator APIA GORJ,
ing. TRAIAN CRAC
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