
ACTIVITATILE   APIA GORJ  IN  IANUARIE SI FEBUARIE 2019 
 

      Sinteza activitatii APIA Gorj, in anul 2018 

      Centrul Județean Gorj al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură vă 

prezintă sinteza activităților desfășurate în cursul anului 2018 extrase din Raportul anual 

de activitate al instituției .  

Informațiile detaliate cu privire la cererile depuse pentru formele de sprijin acordate, 

plățile efectuate, controalele pe teren, inspecțiile și controalele la fața locului, identificarea 

si recuperarea debite, precum si activitățile juridice și activitatea de comunicare / promo-

vare a instituției se găsesc și pot fi accesate în Raportul anual de activitate al APIA  Gorj / 

2018, disponibil pe website-ul www.apiagorj.ro. 

 

APIA a reluat plățile către fermieri 

APIA a reluat plata regulară aferentă Campaniei 2018 așa cum a fost programat încă de la începutul anului 2019. Plățile 

vor continua până la 31 martie 2019, conform graficului stabilit, astfel încât toți beneficiarii să primească banii cuveniți.  

 

31 ianuarie 2019— termen limită pentru depunerea cererii de rambursare pentru motorina utilizată în agricultura 

aferenta trimestrului IV 2018 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că până la 31 ianuarie 2019 

(inclusiv), se depun cererile de plată privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură în 

trimestrul IV al anului 2018. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse (stabilită la 

21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărui valoare unitară este 

de 1,7385 lei/litru.  

 

07 februarie 2019 –organizare zi de informare  / INFO DAY 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), informează cu privire la organizarea în data de 07 februa-

rie 2019 a unei zile de informare privind apelul pentru depunerea propunerilor de programe, destinată potenţialilor benefici-

ari ai programelor de informare și promovare a produselor agricole, eveniment denumit generic INFO DAY.  

Acte normative aprobate  

Ordinul nr. 1524/2018 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 619/2015 

pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condițiilor specifice și a modului de implementare a schemelor de plăți prevăzute 

la art. 1 alin. (2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în 

agricultură în perioada 2015-2020 (...) 

 

Modificari privind dovedirea statutului de fermier activ, in campania 2019 

Începând cu anul de cerere 2019, statutul de „fermier activ” se stabilește, potrivit modificarilor la OUG 3/2015, adoptate 

prin OUG 4/2018,  respectiv prin verificarea înregistrării persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative de persoane 

fizice sau juridice (indiferent de statutul juridic al acestora) pentru activitățile lor agricole, în Registrul contribuabililor / 

plătitorilor, potrivit Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Celelalte prevederi, referitoare la 

demonstrarea calității de „fermier activ”, rămân valabile.  

 

Anunt pentru detinatorii de stupi - In baza OMADR. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identificare a stupine-

lor si stupilor, adeverintele cu nr. de stupi se vor elibera apicultorilor numai dupa depunerea documentelor precizate la pg.13 

Acțiuni și termene de realizat  în perioada ianuarie-februarie, 2019  

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura—Centrul Judetean Gorj 
Nr.1, Ianuarie 2019 

Buletin Informativ 
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Sinteza activitatii APIA Gorj in anul 2018 

  

Centrul Judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interventie 

pentru Agricultura raspunde de realizarea strategiei APIA la 

nivel teritorial, de aplicarea parghiilor si mecanismelor specifice 

aplicabile platilor, in concordanta cu cerintele legale si proce-

durale in vigoare, fiind institutia publica organizata la nivel 

judetean cu cel mai mare impact in randul populatiei ce des-

fasoara activitati cu specific agricol, in special in randul popula-

tiei din mediu rural.  Centrul judetean APIA Gorj are in subor-

dine 6 centre locale, respectiv: Targu-Jiu, Targu-Carbunesti, 

Motru, Novaci, Turceni, Hurezani, carora le sunt arondate cele 

70 de localitati ale judetului. 

 

In cursul anului 2018, prin Centrul Judetean APIA Gorj, s-au 

derulat urmatoarele programe de sprijin financiar cu finantare atat 

de la bugetul comunitar, cat si de la bugetul de stat: 

1. Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a 

producătorilor agricoli, aplicate 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-rile) se acordă în 

domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare anu-

ale, alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile 

pe terenuri agricole:  

Măsura 10 - Agro-mediu şi climă;  

Măsura 11 - Agricultura ecologică;  

Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrân-

geri naturale sau alte constrângeri specifice;    

4. Ajutoare de stat 

- Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina 

utilizată în agricultură ; 

-   Renta viageră; 

- Ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor - 

determinarea calitatii genetice a raselor de animale; 

5. Măsuri de piata 

- Sprijin financiar comunitar și național acordat sectorului 

apicol (PNA) ; 

- Programul pentru şcoli al Romaniei în perioada 2017-2023  

- Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe 

împădurite 

      

Activitatea Serviciului Autorizare Plati  si   

a Centrelor locale 

 

Pentru administrarea şi controlul cererilor unice de plată, APIA 

utilizează un Sistem Integrat de Administrare şi Control (IACS), 

cu elementele componente: o bază de date electronică, un sistem 

de identificare a parcelelor agricole (LPIS-GIS), cereri de ajutor, 

un sistem integrat de control, un sistem unic de înregistrare a fie-

cărui beneficiar care depune o cerere de ajutor.  

 

In anul 2018, Serviciul Autorizare Plăți, Serviciul Masuri Spe-

cifice (pentru plăți în sectorul zootehnic)  și cele 6 centre locale 

din componenta CJ APIA GORJ, au primit un număr total de  

18.204 de cereri unice de plată, din 

care 18.185 sunt importate în IPA, 

dupa cum urmează: 

- Serviciul Autorizare Plăți – 156; 

- Serviciul  Masuri Specifice -1.481; 

- C.L. Tg Jiu – 4.150; 

- C.L. Tg.Carbunesti – 3.092; 

- C.L. Novaci – 2.958; 

- C.L. Motru – 2.232; 

- C.L. Turceni – 2.193; 

Situația primirii cererilor unice de plată în Campania 2018 

Repartizarea suprafețelor de teren, pe categorii de folosinta, 

aferente cererilor unice de plată, Campania 2018 

 
 

În vederea efectuării plăților aferente campaniilor 2017 și 

2018, cererile unice de plată  au urmat fluxul de autorizare, după 

cum urmează: operare și verificare, rezolvare inconsistențe, rezol-

vare suprapuneri și supradeclarări, control administrativ, aprobare 

caz, realizarea celui de- al doilea control - D1, eșantionare și efec-

tuare supracontrol administrativ  - A1, generare și aprobare liste 

de plată. Situațiile sumelor autorizate la plată în anul calendaristic 

2018, pentru campaniile 2017 și 2018 și distribuția acestora pe 

fonduri sunt prezentate tabelar după cum urmează: 

Situația detaliata a sumelor autorizate la plata regula-

ră, în campania 2017, în perioada 03.01.2018 - 31.12.2018 este 

accesibila in Raportul anual privind activitatea APIA Gorj in 

anul 2018 publicat pe www.apiagorj.ro. 

 

Nr

crt Specificare 

    

U/

M 
Suprafața 

(ha) 

1 Suprafața totală declarată ha 71.994,59 

2 Suprafața eligibilă declarată ha 66.689,11 

3 Suprafața arabilă declarată ha 26.983,54 

4 

Suprafața de pajiști permanente 

declarată ha 41.938,53 

6 

Suprafața declarată cu culturi  

permanente ha 3.072.52 

9 

Numărul de culturi aferente 

suprafeței declarate în anul 2018 

declarate de fermieri care au de-

pus cereri în județul Gorj   121.537 
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Distribuția autorizărilor la plată  pe fonduri, în Campania 

2017, în perioada  03.01-31.12.2018, este următoarea: 

Situația detaliata a SUMELOR AUTORIZATE LA PLATĂ 

CAMPANIA 2018  la nivelul APIA Gorj, perioada  16.10.2018 

- 31.12.2018, este accesibila in Raportul anual privind activita-

tea APIA Gorj in anul 2018 publicat pe www.apiagorj.ro 

 

Distribuția autorizărilor la plată  pe fonduri în Campania 

2018, în perioada 16.10-31.12.2018, este următoarea: 

Eliberare adeverințe pentru creditare fermieri  72 adeverinte 

pentru fermieri pentru obtinere credite pentru urmatoarele sche-

me si suprafete: 

Generare liste de plăți și anexe aferente, transmitere 

centralizatoare plăți, efectuare supracontrol plăți -      Au 

fost generate și aprobate toate listele de plăți și anexele 

aferente acestora pentru fermierii din campaniile 2017 și 2018, 

precum și pentru fermierii reinstrumentați din campaniile 

anterioare anului 2017.  

Înregistrare fermieri în baza de date și emitere 

certificare înregistrare fermieri - pentru fermierii care au 

solicitat astfel de documente și au accesat masuri de dezvoltare 

rurala. 

Rezolvarea și monitorizarea blocurilor fizice 

supradeclarate, suprapuneri și parcele digitizate în afara 

blocurilor fizice -176 blocuri fizice supradeclarate; - 10 

suprapuneri de parcele; redigitizarea unui număr de 1.212 

parcele care au depasit limitele blocurilor fizice. 

Verificarea si actualizarea blocurilor fizice, derulată 

dupa cum urmează: 

- imagini satelitare de teledetecție –VHR – 2017 un 

număr total de 5361 blocuri fizice.  

-  imagini Ortofoto noi  2017 un număr total de 1028 blocuri 

fizice  situate în județul Arad – 761 blocuri fizice , iar în județul 

Hunedoara un număr de 267 blocuri fizice.  

-  imagini satelitare de teledetectie –VHR – 2018 un număr 

de 761 blocuri fizice, din care au fost editate un număr de 210 

blocuri fizice situate în județele Alba  și Arad.    

- pe imagini Ortofoto noi  2018 un număr de 230 blocuri 

fizice situate în județul Dolj.  

       S-a efectuat pregătirea documentelor în vederea analizei și 

rezolvării anexelor 17 a și 17 b din Campania 2018, pentru un 

număr de 313 blocuri fizice.  

  

Generarea, aprobarea și transferul a 3844 note de fun-

damentare  pentru care au fost întocmite procese-verbale de 

constatare a neregulilor și de stabilire a creantelor bugetare.  

 

Activitatea de solutionare a contestatiilor la procesele-

verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a 

creantelor bugetare -  7 contestatii depuse, in urma analizarii si 

solutionarii 6 contestatii respinse; 1 contestatie suspendata. 

 

Activitatea Serviciului Măsuri Specifice 

 

Activitatea Serviciului Măsuri Specifice, în  anul  2018,  s-

a  concretizat  în primirea și verificarea cererilor depuse de 

solicitanţi pentru toate formele de sprijin derulate, și anume: 

Ajutoarele de stat 

1. Ajutorul de stat pentru motorina utilizata în agricul-

tura, acordat conform HG nr. 1174/2014 și a OMADR nr. 

1727/2015 cu modificarile și completarile ulterioare și  a 

Hotararii nr. 875/2017 pentru modificarea art. 10 alin 4) din 

H.G. nr. 1174/2014.  

Au fost înregistrate un număr de 102 cereri acord prealabil  

pentru o cantitate de 255804.157  litri pentru anul  2018, in baza 

carora s-au depus cererile de rambursare trimestriale. 

In cursul anului 2018 au fost depuse: 

 18 cereri de sprijin financiar aferente trim  IV 2017 ast-

fel: motorina solicitata în sector vegetal 8591.744 litri, 

în valoare de 14937 lei, motorina solicitata in sector 

zootehni 6475.172 litri, în valoare de 11257 lei   

 151 cereri de sprijin financiare aferente trim I, II, III ale 

anului 2018  pentru  o cantitate totală de 158802.48  litri  

motorină și o valoare de 276076   lei. 

In 2018, a fost autorizata la plată suma de 163295 lei, afe-

renta trim IV 2017 și trimestrelor  I și II 2018. 

 

2. Ajutorul de stat în sectorul cresterii animalelor - de-

terminarea calitatii genetice a raselor de animale, acordat 

conform Hotărârii de Guvern nr. 1179 din 29 decembrie 

2014. 

În 2018, au fost instrumentate cele doua cereri depuse în 

decembrie 2017  pentru determinarea calității genetice a raselor 

de animale pentru un număr de 23777 capete în valoare de 

331054.88 lei, cereri care au fost instrumentate în anul 2018. 

De asemenea, în cursul anului 2018, au fost depuse  6 cereri 

de  plată  pentru suma de 331054.88  lei (trim I, II,III), iar la 

plată a fost autorizata suma de 222787.23 lei. 

 

3. Renta viagera agricolă instituita prin Legea 247/2005, 

cu modificarile și completarile ulterioare, constă în suma de 

bani platită rentierului agricol care înstrăinează sau arendeaza 

terenurile agricole extravilane aflate în proprietatea sa ori înche-

ie acord cu investitorul, având siguranța unei surse viagere de 
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Fondul din care s-au autori-

zat plățile Suma autorizata (Euro) 

Fondul  FEGA 3,982,610.22 

Fondurile  FEADR + BN1 1,609,346.70 

Fondul Buget Național 3,501,312.62 

Total 9,093,269.54 

Fondul din care s-au efectuat autorizările 

Suma autorizată 

(Euro) 

Total fond FEGA 10,188,672.07 

Total fond FEADR + BN 1 4,413,852.28 

Total 14,602,524.35 

Schema Suprafața (ha) 

Schema de Plată Unică pe Suprafață—SAPS 7.620,65 

Schema de Plată redistributivă 1.643,23 

Masura 11 Agricultura ecologică 663,16 

Masura 10   Agromediu și climă 5.816,48 

Masura 13 Plăți pentru zone care se confruntă 

cu constrangeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice 6.048,94 

http://www.apiagorj.ro


venituri garantate de stat. Cuantumul rentei viagere agricole 

reprezintă echivalentul în lei a 100 euro / an pentru fiecare 

hectar de teren agricol extravilan înstrainat / pentru care s-a 

încheiat acordul cu investitorul și echivalentul a 50 euro / an 

pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. 

In 2018, s-au depus, aprobat și platit 55 de solicitări pentru 

55 de rentieri, în valoare de 71693.18 lei (15694.374Euro) și 

pentru o suprafață totala de 202.371 ha.. 

 

   II. Sprijin comunitar și național solicitat prin cere-

rile unice de plată 

ANTZ = Ajutorul național tranzitoriu în sector zooteh-

nic reprezintă sprijinul financiar acordat din bugetul de stat 

fermierilor crescători de animale înscrişi în evidenţa APIA cu 

cod unic de identificare, pentru următoarele scheme: 

-  schema decuplată de producție, specia bovine, în secto-

rul lapte (ANTZ 7); 

 - schema decuplată de producție, specia bovine, în secto-

rul carne(ANTZ 8); 

 - schema cuplată de producție, specia ovine/caprine 

(ANTZ 9). 

SCZ = Sprijinul cuplat în sectorul Zootehnic reprezintă 

sprijinul financiar acordat din Fondul European de Garantare 

Agricolă fermierilor activi  înscrişi în evidenţa APIA cu cod 

unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate și în 

funcţie de efectivul de animale determinate/kg gogoşi crude  

  bivolițe de lapte(SCZ FB) 

  ovine (SCZ O) 

  caprine (SCZ C) 

  taurine din rase de carne și metiții acestora (SCZ 

TC) 

  vaci de lapte (SCZ VL) 

  viermi de mătase (SCZ VM) 

 

În cursul anului 2018, Serviciul măsuri specifice a  finali-

zat activitatile aferente cererilor de sprijin privind ajutoarele 

naționale tranzitorii depuse în anul 2017, în baza OMADR 

619/2015, pentru un număr de 1562 cereri  care au fost aproba-

te la plată în anul 2018. Astfel, 

 253   fermieri au solicitat sprijin pentru schema ANT-7; 

 1.322   fermieri pentru schema ANT-8, pentru un număr 

de  9380 capete bovine ; 

 255   fermieri pentru schema ANT-9, din care caprine 

9.209   capete și 23.900 capete ovine. 

In campania 2018, s-au primit  1.481  cereri unice de plată 

pe urmatoarele scheme: 

 ANT-7 = 231 cereri cu o cantitate de lapte de 3281.148 

tone; 

 ANT-8 = 1442 cereri/ 11373 capete; 

 ANT-9 = 202 cereri/ 28039 capete; 

 

Pentru SCZ, în anul 2018, s-au primit: 

 11 cereri SCZ-VL  pentru un număr de 113 capete și 2 

cereri pentru schema de plată SCZ-TC pentru un număr 

de 68 capete; 

 32 cereri SCZ-O pentru un număr de   8764 capete  și 3 

cereri SCZ-C pentru un număr de 364 capete . 

De asemenea, s-au finalizat operațiunile privind aprobarea 

și autorizarea la plată a cererilor primite conform prevederilor 

OMADR 619/2015  în cursul anului 2017, 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,iar  plata s-a efectuat în cursul anului 2018. 

    

Măsuri de piaţă 

1. Sprijin financiar comunitar și național acordat 

sectorului apicol (PNA)  

In baza prevederilor HG 443/30.06.2017  privind aproba-

rea Programului naţional apicol pentru perioada 2017 -2019, a 

normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, 

se acorda sprijin financiar: 

 apicultorilor pentru achiziţionarea de: medicamente pen-

tru tratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de polen, co-

lectoare de propolis, uscător de polen sau încălzitor miere, de 

mătci, şi/sau familii de albine, de cutii în vederea înlocuirii 

cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral; 

cooperativelor agricole pentru achiziţionarea de: 

maturator, centrifugă, topitor de ceară cu abur din inox. 

 

S-au depus 160 cereri  de plata, cu o valoare solicitata de 

265.001,99 lei.  

In urma verificarii administrative și a controlului efectuat 

în teren, valoarea aprobata la plată  a fost de 228404.54 

lei,(contributie UE 50%, buget național 50%), aceasta fiind 

calculata în funcție de procentul acordat de APIA - aparat cen-

tral, cu încadrare în plafon și decontata solicitantilor, pe fiecare 

actiune în parte, respectiv: 

 combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor; 

 masuri de asistenta pentru repopularea septelului apicol 

din Uniune-Achizitionarea de matci si/sau familii de albi-

ne pentru apicultura conventionala sau ecologica; 

 rationalizarea transhumantei / stuparitului pastoral. 

 

2. Programul pentru scoli al Romaniei în perioada 

2017-2023, acordat în baza  H.G. 640/2017  

Programul pentru şcoli al Uniunii Europene este un pro-

gram menit să creeze obiceiuri alimentare sănătoase şi să ducă 

la creșterea consumului de produse locale în rândul copiilor, 

fiind construit în jurul a două componente: distribuţia de fructe 

şi legume proaspete şi lapte de consum şi produse lactate fără 

adaos de lapte praf şi punerea în aplicare de măsuri educative 

aferente. 

In anul 2018, s-au depus 2 cereri de plată aferente celor 

doua semestre, astfel:   

 490 scoli sem. I pentru un număr de 32.803 elevi  și o 

valoare autorizata la plată de 648789.58 lei, cantitate 

eligibila 528.998.8 litri produse lactate. 

 486 scoli sem. II pentru un număr de 31.778 elevi și o 

valoare autorizata la plată 453.424.07 lei, cantitate eli-

gibila 313.549,6 litri produse lactate, fiind incluse  și 

masurile educative aferente consumului de produse 

lactate. 

 

3. Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafețe împădurite 

 Se acorda în baza ordinul nr. 857/2016 privind apro-

barea schemei de ajutor de stat "Sprijin pentru prima 

împădurire și crearea de suprafețe împădurite" 
În vederea atingerii scopului, schema vizează plantaţii-

le forestiere realizate prin: 

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagri-

cole; 

b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile agrico-

le şi neagricole. 
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http://complex-apicol.ro/boutique/utilaje-apicultura/extragere-si-conditionare-ceara/topitor-de-ceara-cu-abur-din-inox-detail.html


Beneficiarii schemei sunt: 

a) deţinătorii publici de teren agricol şi neagricol şi 

formele asociative ale acestora: unităţile administrativ-

teritoriale de nivel LAU 2 (comune, oraşe, municipii) şi alte 

persoane juridice de drept public, precum şi formele asociative 

ale acestora. 

b) deţinătorii privaţi de teren agricol şi neagricol: 

persoanele fizice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile 

individuale, întreprinderile familiale, societăţile comerciale, 

asociaţiile şi fundaţiile, alte persoane juridice de drept privat, 

precum şi formele asociative ale acestora. 

In cursul anului 2018, s-au realizat  informari cu privi-

re la acordarea sprijinului financiar posibililor beneficiari, 

respectiv  deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi 

neagricole şi formelor asociative ale acestora pentru împăduri-

rea şi crearea de suprafeţe împădurite.  Nu s-a depus însa 

nicio cerere de finantare. 

 

Activitatea Serviciului economic, recuperarea debite, 

resurse umane 

 

La nivelul SERD-RU, pe langa activitatile finan-

ciar-contabile, se deruleaza si activitati privind gestiunea 

resurselor umane, achizitii publice, administrare patri-

moniu si recuperare debite. 

Finanțarea instituției se realizează integral din 

bugetul MADR, prin Agenția de Plăți și Intervenție pen-

tru Agricultură, la toate capitolele de cheltuieli, și anume: 

cheltuielile cu salariile angajaților, cheltuielile cu bunurile 

și serviciile, cheltuielile cu subvențiile acordate din buge-

tul național, cheltuielile de capital. 

În 2018, s-a efectuat plata subvențiior pentru schemele 

platite din bugetul național, respectiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Având în vedere ca APIA CJ Gorj este instituție pilot, 

pâna la data de 20 a fiecarei luni se întocmesc și transmit pe 

site-ul Ministerului de Finanțe, în aplicatia Forexebug, 

situațiile financiare lunare/trimestriale, bugetul inițial/

rectificativ. 

Activitatea de recuperare debite - La nivelul centru-

lui județean, la data de 31.12.2018, s-au înregistrat un număr 

total de 9.981 debite, în valoare totală de 25.253.369,84 lei, din 

care s-a recuperat suma de 17.458.845,56 lei, procentul de re-

cuperare prin toate căile prevăzute de lege, fiind de 69,14%. În 

perioada 03.01.2018 – 31.12.2018, Serviciul  economic recu-

perare debite și resurse umane a înregistrat în Registrul debito-

rilor europeni un număr de 3.844 procese-verbale de constatare 

a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, în valoare de 

709.776,05  lei.  

Defalcarea debitelor constituite pe fonduri este 

urmatoarea:  

 Fond FEGA     - 221.710,61 lei 

 Fond FEADR – 135.909,18 lei 

 Fond BN1         – 11.441,92 lei 

 Fond BN         – 340.714,34 lei 

Din totalul debitelor constituite la nivelul APIA CJ 

Gorj în anul 2018, a fost recuperată suma de 561.060,01 lei , 

totodat[ fiind transmise la ANAF, spre executare silită, un 57 

doare de debit în valoare de 519.187,81  lei. 

 

Activitatea Serviciului Control pe teren 

  

  Activitatea  desfășurată  de  personalul  Serviciului  con-

trol  pe  teren  este  axata   pe doua direcții principale : 

1. Pregătirea  documentației  de  lucru : 

- întocmirea graficelor de control, precum și a ordinelor de 

control pentru toate tipurile de control efectuate; 

- solicitarea documentatiilor necesare Centrului Județean Gorj, 

altor centre județene și centrelor locale pentru întocmirea dosa-

relor predate inspectorilor de teren; 

- primirea și verificarea masuratorilor GPS și a fotografiilor 

rezultate în urma controlului; 

- completarea rapoartelor de control cu datele primite de la 

inspectorii de teren pentru un număr de 738 fermieri; 

- introducerea și aprobarea în sistemul informatic a unui număr 

de 729 rapoarte de control aferente campaniei 2018; 

- importarea în LPIS_GIS a unui număr de 359 parcele contro-

late;  

- efectuarea de copii a documentelor rezultate în urma controa-

lelor (rapoarte, schite, anexe, etc), arhivarea masuratorilor și a 

fotografiilor și  predarea acestor documente Directiei IT și pen-

tru actualizarea LPIS a celor 313 blocuri fizice; 

- întocmirea și predarea la CL/CJ a documentatiei de control, 

blocurile fizice controlate însotite de raport de control, schite 

parcele; 

- transmiterea rapoartelor de control fermierilor verificati. 

 

2. Controlul efectiv pe teren al exploatațiilor fermieri-

lor eșantionați  
In anul 2018, Serviciul  Control pe Teren a efectuat urmă-

toarele tipuri de controale: 

 -  Control clasic pe teren –578 fermieri cu 5520 parce-

le, având diverse scopuri de control (verificarea respectării 

cerințelor specifice de agromediu -34 fermieri,  

ecocondiționalitate - 49 fermieri, greening -2 fermieri și SC 2 

– 4 fermieri) ; 

 - Control clasic pe teren – esantion din zoo  - 1 fermieri 

selectat cu 12  parcele. 

 În total, au fost verificați în teren, prin metoda clasică, un 

număr de  579 fermieri cu un număr total de 5532 parcele. 

- Control  prin teledetecție – 393 fermieri selectați  din 

care 81 fermieri, având scop de control tânăr fermier, SMR  și 

ecocondiționalitate  cu 246 parcele; 

 

2.1 Control prin teledetecție și actiunea follow-up afe-

rentă campaniei 2018- au fost selectați un număr de 393 fer-

mieri cu 3613 parcele  pentru a fi controlați prin teledetecție.  

2.2. Supracontrol – au fost efectuate supracontroale la 12 

fermieri, din care 5 fermieri împreună cu reprezentanții AFIR 

– OJFIR GORJ.  

2.3. Verificarea digitizării parcelelor agricole (anexa 

17) – 313 blocuri fizice 

In campania 2018, au fost controlate  pe teren 313 blocuri 

fizice, în vederea verificării digitizării parcelelor agricole pen-

tru un număr de 393 fermieri. 

2.4. Efectuarea controlului privind eșantionarea cultu-

rilor   
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Categorie plăți  Suma platita 

(lei) 

Total din care : 416.870 

Acciza motorina C2017 58.268 

Acciza motorina C2018 163.295 

195.307 Ameliorare rase 2018 



Au fost colectate 394 puncte din 120 blocuri fizice din 6 

localități ( Bustuchin, Logrești , Stejari , Hurezani, Crușeț și 

Berlești). 

2.5. Controlul privind respectarea GAEC4. 

Au fost selectați pentru acest scop de control  în anul 

2018 un număr de 72 fermieri, în vederea verificării 

condițiilor GAEC 4,  activitate care a fost realizată  pentru 

întreg eșantionul de control. 

2.6. Controlul fermierilor cu registratura pe alte 

județe și parcele în județul Gorj Au fost verificate în teren 

un număr de  16 exploatații cu un număr de 110 parcele afe-

rente județelor: Dolj, Mehedinți , Hunedoara , Alba și 

București. 

2.7. Activități de control desfășurate în alte centre 

județene  

 Din cadrul Serviciului Control pe Teren, un număr de 8 

inspectori au efectuat  activitatea de control în cadrul altor 

centre județene, precum CJ APIA Dolj  

Scopul controalelor efectuate în aceste centre a fost atat 

clasic, cat și ecoconditionalitate.  

 

 Centralizatorul activitatilor  desfășurate de SCT 

 

 

 

 

 

 

Activitatea Compartimentului Inspecții, Supracontrol 

 

In anul 2018, Compartimentul Inspecţii, supracontrol a efectuat, 

activitaţi de inspecţii/verificare/control/supracontrol la faţa locului în 

baza cererilor de inspecţie/verificare formulate de către structurile teh-

nice ce primesc şi administrează cereri de plată și  de către SIS – APIA 

central. 

Programul pentru şcoli al Romaniei 

Programul pentru şcoli al Romaniei s-a desfaşurat prin 

Consiliul judeţean Gorj în calitate de  solicitant de ajutor fi-

nanciar din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) 

pentru furnizarea fructelor, legumelor, laptelui şi poduselor 

lactate în unităţile de învătământ. 

Potrivit prevederilor art. 10 al Regulamentului (UE) 

2017/39 al Comisiei privind normele de aplicare a Regula-

mentului (UE) nr. 1308 / 2013 al Parlamentului European şi 

al Consiliului, în vederea decontării sumelor aferente ajutoru-

lui financiar din FEGA, se efectuează controale la faţa locu-

lui. 

Semestrul I an şcolar 2018-2019 

Număr inspecţii realizate= 11, din care: 

-   1 la Consiliul Judeţean Gorj – în calitate de solicitant 

al  ajutorului financiar; 

- 10 inspecţii la instituţiile şcolare beneficiare; 

În urma verificărilor au fost consemnate : 

- Număr porţii eligibile - 2.644.994 

- Cantitatea de lapte eligibilă – 544.868,76 kg 

- Suma  aferentă eligibilă la plată–1.957.295,56 lei; 

- Neconformităţi constatate şi  diminuarea  porţiilor neeli-

gibile 

- 382 porţii de lapte (78,69 kg) reduse,  în cazul a 6 institu-

ţii şcolare beneficiare ale Programului. 

Neregula constatată – neconcordanţe între numărul ele-

vilor prezenţi la cursuri şi porţiile distribuite. 

 

Semestrul II_an şcolar 2017-2018 

Număr inspecţii realizate= 11, din care: 

-  1 la Consiliul Judeţean Gorj – în calitate de solicitant 

al  ajutorului financiar; 

-10 inspecţii la instituţiile şcolare beneficiare; 

În urma verificărilor au fost constate și validate 

urmatoarele: 

- Număr porţii eligibile: 1.567.748 

- Cantitatea de lapte eligibilă –322.956,08kg 

- Suma  eligibilă la plată (lapte distribuit)–1.160.133,52 lei 

- Neconformităţi constatate şi  diminuarea  porţiilor neeli-

gibile:  

- 641 porţii de lapte(132,04 kg) reduse în cazul a 3(trei) 

instituţii şcolare beneficiare ale Programului, având drept 

cauză  diferenţele constatate între numărul elevilor prezenţi 

la cursuri şi porţiile solicitate la plată, în mod nejustificat; 

 

Implementarea măsurilor adiacente( însoţitoare) distri-

buţiei de lapte, anul şcolar 2017-2018 

La nivelul judeţului Gorj, a fost implementată măsura 

Organizarea de concursuri de desen,  tematice,  legate de 

consumul de lapte şi produse lactate, cu acordarea de premii 

şi degustarea de lapte şi produse lactate. 

- Număr de elevi beneficiari: 200; 
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Tipuri de controale pe 

teren efectuate 

Numărul con-

troalelor efectuate 

Control clasic Campania 2018 
578 fermieri cu 5.520 

parcele 

Control clasic esantion din zoo 
    1 fermier  cu 12 parce-

le 

Total  fermieri selectati pentru 

control clasic 

579 fermieri  cu 5.532 

parcele 

Control prin teledetectie Campania 

2018 
393 fermieri selectati 

Total fermieri selectati pentru 

control teledetectie 

393 fermieri selectati cu 

3613 

 parcele 

Supracontrol AFIR 5fermieri 

Supracontol clasic 6 fermieri 

Supracontrol Curtea de Conturi 1 fermier 

Control cerinte specifice agromediu 

+ ecoconditionalitate + tanar fermi-

er 

81 fermieri cu 246 parce-

le 

Control ferme dispersate Hunedoa-

ra Dolj , Bucuresti, Mehedinti 

16 fermieri cu 113 parce-

le 

Control GAEC 4 72 fermieri 

Control prvind digitizarea parcele-

lor ( Anexa 17) 
393 fermieri / 313 BF 

Rezolvare sesizari 8 exploatații 

Importul parcelelor controlate cla-

sic în LPIS GIS aferente Campaniei 

2018 
359 parcele 

Total controale efectuate 1.161 



- Număr instituţii şcolare implicate: 5; 

- Suma totală  cheltuită: 42.257,43lei, din care: 

- 39.381,43 lei pentru obiectele acordate drept premii 

în cadrul concursului 

- 2.876 lei pentru produsele lactate oferite ca degustare 

Inspecţii realizate: 5, din care: 

- 1 la Consiliul judeţean Gorj 

- 4 la instituţii şcolare beneficiare 

În urma verificărilor  au fost consemnate nereguli pri-

vind respectarea  condiţiilor de eligibilitate a produselor 

lactate oferite ca degustare, în cadrul concursului de desen. 

 

Activităţi de supracontrol şi/ sau supraveghere în 

cadrul măsurilor delegate 

Compartimenul Inspectii, Supracontrol a efectuat in 

2018 acţiunea de supracontrol (suprainspecţie tehnică) 

pentru actiunile delegate de catra APIA catre ANZ privind  

controlul la faţa locului pentru ajutoarele naţioanale tranzi-

torii (ANTZ) în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/

caprine, sprijinul cuplat în zectorul zootehnic (SCZ), pre-

cum şi  sprijinul financiar comunitar şi naţional acordat în 

sectorul apicol (PNA) a fost delegată către  A.N.Z. 

Totodată, CIS  a efectuat supravegherea cu privire la 

respectarea procedurilor de control/supracontrol în cadrul 

măsurilor delegate catre: 

- ANF privind verificarea respectării de către fermieri 

a cerinţei legale în materie de gestionare referitoare la in-

troducerea pe piata a produselor de protectia plantelor 

(SMR 10); 

- ANSVSA privind verificarea respectării cerinţelor 

legale în materie de gestionare, SMR 4-9+ SMR 11-13 şi a 

bunelor condiţii agricole şi de mediu (GAEC)  

 

Sprijin financiar comunitar și național acordat în 

sectorul apicol 

Sprijinul financiar comunitar și național acordat în 

sectorul apicol se acordă conform Programului Național 

Apicol – 2017-2019 elaborat de catre Ministerul Agricultu-

rii și Dezvoltării Rurale, împreună cu reprezentanții 

organizațiilor profesionale apicole, pentru o perioadă de 3 

ani, respectiv 2017 - 2019 și vizează îmbunătățirea 

condițiilor de producere şi comercializare a produselor 

apicole.  

Programul Național Apicol - an cerere 2018 

Supracontrol la faţa locului – conform eşantionului 

transmis – un apicultor 

Măsuri accesate şi sume cheltuite, solicitate spre de-

contare: 

-combaterea varoozei - 2454, 81 lei; 

- refacerea efectivului de albine= 9750lei 

- Suma totală  solicitată la plată (dupa verificarea ad-

ministrativă) = 11.829,16 lei 

În urma verificărilor efectuate la stupina apicultorului, 

au fost confirmate anagajamentele asumate şi conformita-

tea datelor declarate în cerere cu cele existente la faţa locu-

lui.  

Nu au fost constatate neconcordanţe, suma fiind vali-

dată în vederea aprobării cererii de sprijin financiar. 

Sprijin financiar acordat în sectorul zootehnic 

(ANTZ- Ajutor național tranzitoriu în zootehnie) – mă-

suri accesate prin cererea unică de plată _ campania 

2018: 

 - Supracontrol la faţa locului – conform eşantionului 

extras – 2 exploatații agricole, schemele accesate și scopul 

controlului : ANTZ 9 C pentru specia caprine; 

 În cadul verificarilor la fata locului, au fost verificate 

conformitatea angajamentele asumate şi a datelor înscrise 

în cererea de sprijin. 

 

Acţiuni de supraveghere (conformitate a procedu-

rilor specifice) privind măsurile delegate altor instituţii 

În anul 2018, s-a efectuat verificarea comparativă a 

rezultatelor consemnate în rapoartele de control, respectiv 

rapoartele de supracontrol, în cadrul măsurilor de control la 

faţa locului,  delegate ANZ, atât pentru anul 2017 cât şi 

pentru anul 2018. 

Au fost verificate/analizate şi întocmite Note de con-

statare privind respectarea procedurilor de control/

supracontrol pentru schemele de sprijin accesate în cadrul 

cererii unice pentru sectorul zootehnic şi în cadrul PNA. 

Inspectorii din cadrul CIS au participat si în echipe cu 

inspectorii din cadrul Serviciului Controale pe teren  la 

efectuarea controalelor în teren - cerere unică de plată,  

 

Activitatea Compartimentului Juridic 

  

Prin Compartimentului juridic se asigură conformita-

tea cu prevederile legale în vigoare a actelor emise de 

structurile Centrului Județean Gorj al APIA. În acest sens, 

în anul 2018, au fost acordate 233 avize de legalitate în 

conformitate cu legislația în vigoare, în vederea asigurării 

derulării operațiunilor financiare legate de gestionarea fon-

durilor alocate, pentru: 

- 191 decizii ale directorului executiv - au fost analiza-

te și avizate pentru legalitate deciziile privind incheierea, 

modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de ser-

viciu ale personalului din instituție, precum și privind di-

verse aspecte ale organizării activității la nivelul Centrului 

Județean Gorj; 

- 42 contracte care au angajat fonduri din bugetul 

instituției (contracte de achizitii, contracte de prestari ser-

vicii, contracte de închiriere, furnizare de energie electrica, 

apa, gaze etc.); 

Totodată, Compartimentul juridic a asigurat apărarea 

drepturilor și intereselor legitime ale Centrului Județean 

Gorj în fața instanțelor de judecată, in 25 litigii în care 

Centrul Județean Gorj al APIA a avut calitate procesuală și 

s-a asigurat reprezentarea A.P.I.A aparat central în două 

dosare penale aflate pe rolul instanțelor de judecată, pe fond 

și în apel. 

Compartimentul juridic a procedat la legalizarea 

sentințelor, precum și la obținerea titlurilor executorii în 

litigiile având ca obiect recuperarea sumelor acordate necu-

venit.  

De asemenea, a colaborat cu structurile A.P.I.A Gorj, 

acordând consultanță juridică pe aspecte ce privesc dosarele 

de subvenții sau alte forme de sprijin destinate susținerii 

agriculturii derulate de instituție, finanțate de la bugetul de 
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stat și din bugetele comunitare. 

 

Alte activități realizate în cadrul compartimentului 

juridic 
 

- Colaborare cu structurile instituției în vederea 

coordonării, îndrumării metodologice și monitorizării 

implementării prevederilor OSGG nr. 600/2018 privind 

aprobarea Codului de control intern managerial al entităților 

publice, asigurare Secretariat Tehnic al Comisiei de 

monitorizare; 

- Elaborarea și comunicarea Codului de conduită a 

funcționarilor publici și a personalului contractual al APIA 

Gorj;  

- Comunicarea legislației aferente, prelucare materiale 

privind respectarea normelor de conduită în instituție către toti 

salariații; intocmirea și comunicarea catre ANFP a raportului 

trimestrial /semestrial privind respectarea normelor de condui-

tă în instituție; 

- Actualizarea website-ului www.apiagorj.ro și publicarea 

comunicatelor de presă, a materialelor informațive privind 

Campania de primire a cererilor de plată 2018, a buletinelor 

informative elaborate în anul 2018, a rapoartelor de activitate 

și a programelor de acțiuni și masuri privind APIA Gorj;  a 

documentelor de interés public – regulament de organizare și 

funcționare, regulament intern, organigrama, declarații de 

avere și interese; 

- Elaborarea Buletinului informativ al APIA Gorj – 10 

editii în 2018; 

- Elaborarea rapoartelor solicitate de către Direcția de 

Audit Intern a APIA, respectiv catre Direcția Managementul 

resurselor umane privind: 

- elaborarea și urmarirea Planului de măsuri privind imple-

mentarea recomandărilor formulate în cadrul misiunii de 

audit intern ISO 27001 în cadrul instituției; 

- formularea răspunsului la inventarul măsurilor preventive 

anticoruptie și al indicatorilor relevanți de evaluare în 

cadrul Strategiei Naționale Anticoruptie; 

- actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare 

al APIA Gorj; 

- implementarea procedurii privind posturile sensibile la 

nivelul APIA Gorj. 

-Intocmire programe de măsuri și actiuni, precum și ra-

portări trimestriale și anuale privind activitatea  instituției; 

- Participarea în diverse grupuri de lucru sau comisii 

funcționale în cadrul APIA Gorj:  

- Comisia de soluționare a contestațiilor la procésele-

verbale de constatare a neregulilor și stabilire a 

creanțelor bugetare; 

- Grupul de lucru privind monitorizarea gestionării și re-

cuperării creanțelor; 

- Comisia de monitorizare privind monitorizarea, coordo-

narea și îndrumarea metodologică cu privire la sistemele 

de control intern /managerial la nivelul APIA Gorj; 

-  Echipa de gestionare a riscurilor; 

- Structura de securitate a Informațiilor; 

- Grupul de lucru privind implementarea Metodologiei 

standard de evaluare a riscurilor de corupție 

- Sprijinirea Serviciului economic, recuperare debite și 

resurse umane, în proportie de aprox. 80%, în vederea realiză-

rii achizițiilor publice la nivelul APIA Gorj și a documentelor 

aferente de planificare și raportare privind achizițiile publice  

în cadrul instituției în anul 2018 – întocmirea și revizuirea 

permanentă, în funcție de bugetul aprobat, a Strategiei Anuale 

de Achizitii Publice, inclusiv a Planului Anual de Achiziții 

Publice aferente anului 2018; derulare proceduri de achiziții 

publice, proceduri proprii și efectuare achizitii prin cumparări 

directe, urmarire achizitii atribuite; 

- Acordarea avizului din punct de vedere al formei pentru 

3.844 procese-verbale de constatare a neregulilor și stabilire a 

creanțelor bugetare aferente cererilor unice de plată depuse în 

Campania 2017 și a cererilor de plată depuse în campaniile 

anterioare; 

- Elaborare și avizare Procedură de inventariere a patri-

moniului APIA Gorj; 

- Sprijinire structuri în activitatea de analiză și raportare a 

activităților derulate, solicitate în cadrul misiunii de audit pen-

tru personalul APIA în vederea stabilirii gradului de implicare 

în măsurile delegate FEADR, desfasurată de catre auditorul 

extern Deloitte Audit SRL, în urma caruia se va emite raportul 

independent de audit, în conformitate cu Standardul 

Internațional pentru Misiuni de Asigurare (ISAE) 3000. 

- Intocmire și avizare 48 protocoale de colaborare în ve-

derea schimbului de informații referitoare la contráctele de 

închiriere /concesiunea a terenurilor aflate în administrarea 

consiliilor locale, încheiate cu primăriile din județul Gorj; 

- Intocmirea răspunsurilor la contestațiile depuse de 

salariații instituției în legatură cu salarizarea acordată în anul 

2018, în baza Legii 153/2017; 

-Diverse activități de comunicare – promovare. 

 

 Activitatea de comunicare/promovare 

 

La nivelul APIA Gorj,  d i n  punct de vedere statistic, în 

perioada 03 ianuarie – 31 decembrie 2018, activitatea de in-

formare publică și relații cu publicul a Centrului Județean 

Gorj al APIA s-a realizat prin: 

- 102 comunicate şi articole în presa locală, regională și 

națională, privind activitatea APIA Gorj și programele de 

acordare sprijin financiar  în derulare; 

- apariții  în rublicile de stiri TV -  24 interviuri tip sincron 

privind diverse teme abordate; 

- participări la dezbateri în emisiunile radio – 7  la posturi-

le locale și regionale 

- 15 de interviuri pe diverse activitati desfaşurate de C.J. 

APIA Gorj la posturile de radio; 

-  8 participări în direct, în studiourile de televiziune, în 

emisiuni cu tematica privind activitatea din agricultură și 

sprijinul financiar acordat fermierilor; 

- afișare  informații de interes public la sediile centrului 

județean; 

- buletin  informativ al C.J. APIA  Gorj -10 aparitii în anul 

2018,  

- comunicate, informari, anunțuri și materiale diverse, ridi-

cate pe  site-ul propriu al instituției :  www.apiagorj.ro; 

- campania de informare privind depunerea cererii unice de 

plata in C.2018  - sesiuni de instruire, din care 5 cu reflectare 

în mass – media, în cele 70 de primarii din județ, la care au 

participat reprezentantii APIA GJ si peste 2.050 fermieri. 

- participare in calitate de membru activ la nivelul 

 conducerii operative a Comitetului de Cordonare al 

Administratiei Agricole Județene,  la toate  întâlnirile lunare 

de lucru, cu  analize și dezbateri privind întreaga problematică 

a activității desfășurate în instituție, în  colaborare cu alte 
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instituții  cu care are acorduri și întelegeri de delegare  a 

unor activitati; 

 - informări în cadrul Colegiului Prefectural  cu urmă-

toarele teme : 

- “Sprijinul finanaciar acordat fermierilor din Județul 

Gorj,  prin Agenția de Plăți și Interventie pentru Agri-

cultura, în anul 2018, în concordanţă cu Politica Agrico-

lă Comună, 2015 – 2020” 

- “Stadiul depunerii și gestionarii cererilor unice  de 

plată a  fermierilor din județul Gorj, în Campania 2018” 

- „Stadiul pregătirii și desfășurării actiunilor de plată în 

avans a fermierilor din județul Gorj, aferent Campaniei 

2018”  

In 2018, au primit informații circa 76.000 vizitatori, 

cumulate cu cei de la punctul de informare și site-ul propriu, 

iar la centrele locale au fost furnizate informații pentru cca. 

12.500 persoane; 

- solicitări de informații de interes public - 3, care se 

refera la utilizarea banilor publici și la modul de îndeplinire 

a atribuțiilor instituției; acestea fiind transmise pe suport 

electronic și adresate  de persoane juridice. Dintre acestea, 2 

au fost solutionate favorabil, iar una a fost directionata catre 

alta instituție 

- 17 petiţii înregistrate și soluţionate, din care 15 au 

primit raspuns și 2 au fost clasate 

- Nu au fost înregistrate reclamatii administrative și 

plangeri în instanta privind furnizarea informațiilor de inters 

public. 

 

APIA a reluat plățile către fermieri 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

(APIA) a reluat plata regulară aferentă Campaniei 2018, 

incepand cu data de 03.01.2019,  pentru un număr de 29.091 

fermieri,   din care pentru judetul Gorj, 443 fermieri, cu 

aproximativ 475.000 euro 

 Plățile vor continua catre fermieri până la 31 martie 

2019, conform graficului stabilit prin act normativ, astfel 

încât majoritatea solicitantilor să-si primească banii cuveniți. 

În perioada 16 octombrie 2018 - 08 ianuarie 2019, 

APIA a autorizat la plată pentru Campania 2018 suma 

totală de 1,694 miliarde euro, reprezentând avans și plată 

regulară., iar la nivelul C.J. APIA Gorj, suma de 

14.602.524,35 euro 

Facem precizarea că efectuarea plății regulare a 

început în data de 01 decembrie 2018 fiind plătiți până la 

data prezentei un număr de 702.247 fermieri cu suma to-

tală de 616,07 milioane euro, din care la nivelul C.J. APIA 

Gorj—4.511.458,56 euro. 

Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar sta-

bilite de către Banca Centrală Europeană, astfel: 

- 4,6638 lei pentru un euro, stabilit de către Banca 

Centrală Europeană în data de 28.09.2018 şi publicat în Jur-

nalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 351/04 din 

01.10.2018, pentru plățile finanțate din FEGA (Fondul 

European de Garantare Agricolă); 

- 4,6585 lei pentru un euro, stabilit de către Banca 

Centrală Europeană în data de 29.12.2017 şi publicat în Jur-

nalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 448/01 din 

30.12.2017, pentru plățile finanțate din FEADR (Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală). 

 

31 ianuarie,—termen limita depunere cerere de plata 

motorina— trim IV 2018 

Centrul Judetean APIA Gorj,  reaminteste potenţialilor bene-

ficiari că până la data de 31 ianuarie 2019 inclusiv, se 

depun cererile de plată a ajutorului de stat pentru canti-

tăţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, 

aferente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2018 (trim. 

IV al anului 2018). 

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi 

şi Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al municipiului 

Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau 

împuternicitul acestuia, caz în care împuternicirea este emisă 

de către administratorul /reprezentantul legal şi este însoţită 

de copia actului de identitate al persoanei împuternicite. 

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a difer-

enţei dintre rata accizei standard şi rata accizei reduse 

(stabilită la 21,00 euro/1000 litri) pentru motorina utilizată la 

efectuarea lucrărilor  mecanizate în agricultură a cărui 

valoare unitară este de 1,7385 lei/litru.  

 

07 februarie 2019 –organizare zi de informare  / INFO 

DAY 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 

(APIA), informează cu privire la organizarea în data de 

07 februarie 2019 a unei zile de informare privind apelul 

pentru depunerea propunerilor de programe, destinată poten-

ţialilor beneficiari ai programelor de informare și promovare 

a produselor agricole, eveniment denumit generic INFO 

DAY.  

Evenimentul va avea loc la Bruxelles, Charlemagne 

Building, Rue de la Loi 170-1040,  în intervalul orar: 8:15-

17:00. 

Participanţii se pot înscrie online, până la data de 31 ia-

nuarie 2019, prin intermediul următorului link: https://

scic.ec.europa.eu/ew/register/dgscic/chafea2019/e/lk/k/  . 

Potrivit agendei, se vor prezenta următoarele teme: 

- Programul Anual de Lucru (AWP) 2019 al Comisiei, cu 

referire la bugetul Uniunii Europene destinat promovarii 

produselor agricole și la pieţele terţe de inters pentru acest 

an; 

- Statistica propunerilor de programe depuse în anul 2018 și 

lecţii învăţate; 

- Eligibilitatea propunerilor de programe sub aspectul prob-

lemelor identificate; 

- Reguli referitoare la materialele vizuale; 

- Activităţi de promovare la nivel înalt desfășurate la iniţia-

tiva Comisiei Europene; 

- Oportunităţi pentru noile acorduri comerciale; 

- Exemple de programe multistate și programe simple; 

- Dezbaterea planificată: Brand ”EU”- promovarea pro-
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duselor europene în ţările terţe,  pentru domeniile: Fructe și 

legume, Carne, Produse lactate, Vin și băuturi spirtoase; 

- Metodologia managetului de proiect; 

- Sprijin pentru aplicaţi (solicitanţi) și exportatori. 

Înregistrarea la acest eveniment este obligatorie prin utiliza-

rea link-ului de mai sus, nu se pot face înregistrări la faţa 

locului. Discuţiile vor avea loc în limba engleză. Costurile de 

participare (călătorie și cazare) sunt exclusiv în sarcina par-

ticipanţilor. În vederea programării de întâlniri individuale, 

participanţii la sesiunea de discuţii libere sunt invitaţi să 

creeze profilurile propriilor organizaţii. 

În cadrul acestei reuniuni se pot clarifica în mod direct cu 

experţii UE toate aspectele de interes privind depunerea unei 

propuneri de program. De asemenea, prin programarea de 

întâlniri directe (match-making) se pot contacta direct atât 

potenţiali parteneri de programe cât și potenţiale organisme 

de punere în aplicare.  

Modificarile privind  dovedirea statutului de fermier activ,  

in   campania  2019 

 

Începând cu anul de cerere 2019, statutul de „fermier 

activ” se stabilește, potrivit modificarilor la OUG 3/2015, 

adoptate prin OUG 4/2018,  respectiv prin verificarea înreg-

istrării persoanelor fizice și juridice și a formelor asociative 

de persoane fizice sau juridice (indiferent de statutul juridic 

al acestora) pentru activitățile lor agricole, în Registrul con-

tribuabililor / plătitorilor, potrivit Codului de procedură 

fiscală, cu modificările și completările ulterioare. Celelalte 

prevederi, referitoare la demonstrarea calității de „fermier 

activ”, rămân valabile.  

Astfel, fermierul care în anul anterior de plată ar fi avut 

dreptul la plăți directe, calculate conform Regulamentului 

delegat (UE), al Comisiei de completare a Regulamentului 

(UE), al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire 

a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin 

scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune, care nu 

au depășit cuantumul de 5.000 euro și care desfășoară cel 

puțin o activitate agricolă minimă în cadrul exploatației sale, 

este„fermier activ” și poate beneficia de plăți directe. 

Pentru a dovedi calitatea de „fermier activ”, persoanele 

fizice care în anul anterior de plată ar fi avut dreptul la plăți 

directe calculate conform Regulamentului UE, care depășesc 

cuantumul de 5.000 euro, se pot înregistra la Oficiul Național 

al Registrului Comerțului (ONRC) ca persoane fizice autori-

zate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale 

potrivit prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 

44/2008 sau ca persoane juridice, care desfășoară o activitate 

agricolă. 

Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale 

sau întreprinderi familiale, rezultate ca urmare a înregistrării 

la ONRC, se subrogă în drepturi și obligații persoanei fizice, 

în ceea ce privește patrimoniul de afectațiune. 

Fermierii persoane fizice care în anul anterior de plată ar 

fi avut dreptul la plăți directe, care depășesc cuantumul de 

5.000 euro și care nu se înregistrează potrivit prevederilor 

Regulamentului UE, trebuie să furnizeze documente din care 

să rezulte îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de 

europeni (toate acestea sunt prevăzute în Regulamentul UE). 

Pentru a dovedi calitatea de „fermier activ”, fermierii 

persoane juridice care în anul anterior de plată ar fi avut 

dreptul la plăți directe calculate conform Regulamentul UE, 

care depășesc cuantumul de 5.000 sunt înregistrați la ONRC 

cu activitate agricolă. În cazul în care nu reiese activitatea 

agricolă, trebuie să furnizeze documente din care să rezulte 

îndeplinirea uneia dintre condițiile prevăzute de Regulamen-

tul UE. 

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane 

fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut 

dreptul la plăți directe care depășesc cuantumul de 5.000 euro 

și care gestionează aeroporturi, servicii de transport feroviar, 

sisteme de alimentare cu apă, servicii imobiliare, terenuri 

permanente de sport și terenuri destinate activităților de 

recreere pot fi considerate „fermier activ”, dacă îndeplinesc 

una dintre următoarele condiții: cuantumul anual total al 

plăților directe reprezintă cel puțin 5% din veniturile sale 

totale obținute din activități neagricole în ultimul an fiscal 

pentru care sunt disponibile astfel de dovezi verificabile; 

veniturile totale obținute în cadrul exploatației din activități 

agricole reprezintă cel puțin o treime din veniturile totale 

obținute în ultimul an fiscal pentru care sunt disponibile 

dovezi verificabile. 

Persoanele fizice sau juridice ori grupurile de persoane 

fizice sau juridice care în anul anterior de plată ar fi avut 

dreptul la plăți directe calculate conform Regulamentului UE 

care depășesc cuantumul de 5.000 euro și care gestionează 

firme/companii de construcții, administratori de păduri de 

stat/private, penitenciare, unități administrativ – teritoriale: 

comune, municipii, orașe, județe pot fi considerate „fermier 

activ”, dacă îndeplinesc una dintre condițiile prevăzute de 

Regulamentul UE. 

 

Noutati legislative 

Ordinul nr. 1524/2018 privind modificarea și 

completarea Ordinului ministrului agriculturii și dezvol-

tării rurale nr. 619/2015, a fost publicat în M.Of. 

Nr.45/2019.  

 Modificarile vizeaza aspect referitoare la: 

 activitatea agricola minima pe teren 

 Fără a aduce atingere altor prevederi privind activitatea 

minimă, suprafețele agricole pe care nu se face activitate 

minimă conform art. 2 alin. (2) lit. c) și e) din ordonanță, 

până la data de 1 august a anului de cerere, nu sunt eligi-

bile la plată. Fac excepție suprafețele aflate sub angajamente 

în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», pe care activi-

tatea minimă se efectuează numai după data stabilită în fișa 

pachetului/subpachetului/variantei corespunzătoare și nu 

depășește 15 octombrie a anului de cerere. 

activitatea agricolă minimă prin cosit anual pe 

pajiștile permanente, in perioada 15 iunie-1 august a anului 

de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angaja-

mente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», cositul se 

efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/

subpachetului/variantei corespunzătoare și trebuie efec-

tuat până la 15 octombrie. Formele asociative de pro-

prietate prezintă la APIA facturile valorificării fânului și/sau 

documente contabile de gestiune privind depozitarea fânului 

pentru consumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul 

repartizării fânului rezultat către membrii formei asociative 

de proprietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 

15 octombrie a anului de cerere”.  
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Beneficiarii de subvenții pentru pajiști permanente și 

pășuni trebuie să prezinte la APIA și ”copie conform cu origi-

nalul a hotărârii adunării generale a asociaților privind utiliza-

rea fondurilor. Acest document poate fi prezentat până la data-

limită de depunere a cererilor cu întârziere. În cazul în care 

aceste forme de organizare nu respectă încărcătura minimă de 

0,3 UVM/ha asigurată cu animalele membrilor, activitatea 

agricolă minimă constă inclusiv în realizarea unui cosit anual 

pe pajiștile permanente aflate în proprietate. Fără a aduce at-

ingere prevederilor Ordinului ministrului agriculturii și dez-

voltării rurale, al ministrului mediului, apelor și pădurilor și al 

președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pen-

tru Siguranța Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru apro-

barea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul sche-

melor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu 

modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul nr. 

352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual 

pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a 

anului de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub an-

gajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», cositul 

se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/

subpachetului/variantei corespunzătoare și trebuie efectuat 

până la 15 octombrie. Formele asociative de proprietate prez-

intă la APIA facturile valorificării fânului și/sau documente 

contabile de gestiune privind depozitarea fânului pentru con-

sumul cu animalele deținute și/sau centralizatorul repartizării 

fânului rezultat către membrii formei asociative de pro-

prietate, pe baza semnăturii membrilor, până la data de 15 

octombrie a anului de cerere”. 

Utilizatorii de pajiști permanente, persoane fizice sau 

juridice de drept privat, altele decât cele menționate la art. 7 

alin. (1) și art. 6, desfășoară cel puțin o activitate agricolă 

minimă pe pajiștile permanente aflate la dispoziția lor în 

condițiile legii, așa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. d) 

din ordonanță, în calitate de fermieri activi, și prezintă, după 

caz, documentele prevăzute la art. 5 alin. (1) și (2), precum și: 

a) la depunerea cererii unice de plată la APIA, copie a 

cardului exploatației zootehnice în care sunt înregistrate ani-

malele sau adeverință eliberată de către medicul veterinar de 

liberă practică împuternicit, din care să rezulte codul 

exploatației înscrise în RNE valabil la data depunerii cererii 

unice de plată, în cazul în care fermierul deține animale; și/sau 

b) până la data de 15 octombrie a anului de cerere, docu-

mentele privind depozitarea/valorificarea fânului, în situația în 

care fermierul nu asigură încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha. 

Fără a aduce atingere prevederilor Ordinului nr. 

352/636/54/2015, activitatea agricolă minimă prin cosit anual 

pe pajiștile permanente se face în perioada 15 iunie-1 august a 

anului de cerere. În cazul pajiștilor permanente aflate sub an-

gajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», cositul 

se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/

subpachetului/variantei corespunzătoare și trebuie efectuat 

până la 15 octombrie a anului de cerere. Documentele dovedi-

toare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt: 

(i) declarația privind depozitarea fânului, în cazul per-

soanelor fizice, sau documentele contabile de gestiune, în ca-

zul persoanelor juridice; 

(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor 

din sectorul agricol, în cazul persoanelor fizice, sau factura 

fiscală, în cazul persoanelor juridice. 

 

  sprijinul cuplat pentru cultura de sămânță de cartof 

În cazul utilizării seminței certificate oficial din producția 

proprie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial/

oficiale de certificare a lotului/loturilor de sămânță, cu 

mențiunea «Necesar propriu». Acestea se prezintă la APIA 

până la data- limită de depunere a cererilor unice de plată. 

Cantitățile minime de sămânță necesare la hectar sunt incluse 

în anexa nr. 4. 

Sprijinul cuplat pentru legume cultivate în seră 

Dovada comercializării legumelor cultivate în spații pro-

tejate o constituie factura/facturile sau fila/filele din carnetul 

de comercializare a produselor din sectorul agricol depuse la 

APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. 

Castraveții destinați industrializării se comercializează către 

unități de industrializare înregistrate pentru siguranța alimen-

telor potrivit prevederilor Ordinului ANSVSA nr. 111/2008. 

Documentul oficial de certificare a lotului de sămânță sau 

buletinul de analiză oficială cu mențiunea «sămânță admisă 

pentru însămânțare» sau buletinul de analiză oficială cu 

mențiunea «Necesar propriu» și «Interzisă comercializarea» 

sau documentul de calitate și conformitate al furnizorului sau 

orice alt document echivalent documentelor menționate emis 

într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-o țară terță 

care are echivalență conform Deciziei Consiliului 2003/17/CE 

sau eticheta oficială care poate ține loc de document de cali-

tate și conformitate și factura de achiziție a seminței se depun 

la APIA până la data de 1 noiembrie a anului de cerere. Docu-

mentele care atestă calitatea semințelor certificate autohtone 

se vizează în prealabil de inspectoratul teritorial pentru cali-

tatea semințelor și materialului săditor de pe raza teritorială în 

care fermierul își desfășoară activitatea sau de laboratorul 

central pentru calitatea semințelor și materialului săditor. În 

cazul utilizării seminței certificate oficial din producția pro-

prie, fermierul prezintă documentul/documentele oficial(e) de 

certificare a lotului/loturilor de sămânță. Cantitățile minime de 

sămânță necesare la hectar și numărul minim de semințe la 1 

gram sunt incluse în anexa nr. 4. 

 Sprijinul cuplat pentru cultura de cartofi timpurii, 

semitimpurii și de vară pentru industrializare 

(1) În situația în care solicitantul sprijinului cuplat în sec-

torul vegetal comercializează producția prin intermediul unui 

grup/unei organizații de producători, recunoscut (e) de MADR 

sau al unei cooperative agricole înființate conform preveder-

ilor Legii cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, care au ca obiect de activitate vânza-

rea producției, ca membru sau nemembru al acestor forme 

asociative, actele doveditoare ale cantității livrate către grup/

organizație/cooperativă sunt fila/filele din carnetul de comer-

cializare a produselor din sectorul agricol sau copia facturii/

facturilor, cu respectarea legislației în vigoare privind 

valoarea producției comercializate, în cazul grupurilor/

organizațiilor de producători. 

(2) Solicitanții prevăzuți la alin. (1) mai prezintă și: 

a) copie de pe actul de înregistrare la oficiul registrului 

comerțului în a cărui rază teritorială își are sediul grupul/

organizația/cooperativa; 

b) adeverință prin care fac dovada că sunt membri ai gru-

pului/organizației de producători/cooperativei prin care valo-

rifică producția sau adeverință prin care nemembrii fac 

dovada că producția a fost livrată prin forma asociativă; 
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 c) copia contractului încheiat între grup/organizație/

cooperativă și cumpărător, care cuprinde tabelul cu fermierii 

care au comercializat producția prin forma de organizare.” 

 Referitor la SCZ ovine 

Berbecii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în 

registrul genealogic al rasei, secțiunea principală. 

Efectivul de femele ovine înscrise/înregistrate în registrul 

genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pen-

tru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum 

un berbec înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, 

secțiunea principală, la 35 de femele ovine. 

Efectivul de femele ovine neînscrise și neînregistrate într-un 

registru genealogic pentru care se acordă SCZ respectă raportul 

de sexe de minimum un berbec cu certificat de origine la 35 de 

femele ovine. 

 Referitor la SCZ caprine 

Țapii pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în 

registrul genealogic al rasei, secțiunea principală. 

Efectivul de femele caprine înscrise/înregistrate în registrul 

genealogic al rasei, secțiunea principală sau suplimentară, pen-

tru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de minimum 

un țap înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea 

principală, la 35 de femele caprine. 

Efectivul de femele caprine neînscrise și neînregistrate într-

un registru genealogic, pentru care se acordă SCZ, respectă 

raportul de sexe de minimum un țap cu certificat de origine la 

35 de femele caprine. 

 Referitor la SCZ vaci de carne 

 Vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne pentru 

care se solicită SCZ trebuie să fie înscrise/înregistrate în regis-

trul genealogic al rasei și taurii de reproducție din rase de carne 

pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul 

genealogic al rasei. 

 Referitor la plata pe înverzire 

 Zonele cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție de-

clarate zone de interes ecologic sunt considerate doar cele culti-

vate cu specii forestiere cu ciclu scurt de producție indigene, 

respectiv: salcie (Salix spp.), plop alb (Populus alba), plop ne-

gru (Populus nigra), inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici 

de 0,3 ha. Ciclul maxim de recoltă, cerințele privind utilizarea 

îngrășămintelor minerale și a produselor de protecția plantelor 

sunt prevăzute în anexa nr. 8. 

Zonele cu strat vegetal sunt suprafețele arabile cultivate cu 

amestecurile de specii de culturi incluse în anexa nr. 9, care nu 

participă la calculul diversificării culturilor și care asigură 

acoperirea solului pe o perioadă de cel puțin 8 săptămâni de la 

data răsăririi. Înființarea stratului vegetal ca zonă de interes eco-

logic se face după recoltarea culturii principale declarate în anul 

de cerere. Fermierii notifică la APIA data răsăririi stratului 

vegetal. Proporția dintre cele două specii din cadrul unui ame-

stec de specii de culturi se stabilește de către fermier, astfel 

încât ambele specii să fie identificate la controlul pe teren care 

se efectuează de APIA. Perioada de însămânțare a stratului 

vegetal este 1 iulie-1 octombrie. Zonele acoperite cu strat vege-

tal nu includ zonele acoperite de culturi de iarnă semănate în 

mod normal în vederea recoltării sau a pășunatului și nici cul-

turile înființate pentru pachetele 4 și 7 ale măsurii 10 

«Agromediu și climă» din PNDR 2014-2020, aflate în derulare. 

Zonele cu strat vegetal participă la respectarea GAEC 4 și se pot 

înființa inclusiv pe parcelele cu suprafețe mai mici de 0,3 ha. 

 Referitor la respectarea angajamentelor pe masurile de 

dezvoltare rurala 

 

1. Angajamentele încheiate pentru pachetul 4 din cadrul măsurii 

10 sunt condiționate de menținerea valorii suprafeței total 

angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se 

aplică cerințele putând fi însă schimbate de la un an la altul, 

atât la depunerea cererii, cât și ulterior. În cazul în care se-

mănarea culturilor verzi se realizează pe altă parcelă decât cea 

indicată în cererea unică de plată, fermierul are obligația să 

notifice APIA în termen de 10 zile de la înființarea culturii, 

dar nu mai târziu de 30 septembrie. În lipsa acestei notificări, 

suprafața respectivă este exclusă de la plată. Mutarea pachetu-

lui 4 poate fi aplicată doar pe o parcelă întreagă, nu pe 

fracțiune de parcelă și nu este condiționată de menținerea 

suprafeței inițiale a parcelei, ci doar de cea a suprafeței totale 

angajate." 

2. Angajamentele aferente măsurii 11 se aplică la nivel de par-

celă agricolă, neexistând posibilitatea schimbării parcelelor pe 

perioada angajamentelor. De asemenea, trebuie menținute 

aceleași suprafețe determinate la plată în primul an de angaja-

ment pe parcursul celor 5 ani de angajament. Parcela pe care s

-a accesat măsura 11 trebuie să rămână parcelă de sine stătă-

toare pe toată perioada angajamentului." 

3. În situația în care pe parcursul implementării angajamentului 

masurii 11, beneficiarul schimbă categoria de folosință a ter-

enului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancțiuni 

administrative dacă face dovada continuării practicilor agri-

culturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea 

certificatului de conformitate) și a respectării celorlalte 

condiții specifice menținerii suprafeței în sistem ecologic de 

agricultură pe perioada rămasă de angajament. 

4. Beneficiarul nu va putea obține plata compensatorie pentru 

parcelele pe care a schimbat categoria de folosință, nici pentru 

pachetul pentru care are angajament, nici pentru pachetul care 

ar corespunde noii categorii de folosință, pe perioada rămasă 

(până la finalizarea perioadei de conversie pentru submăsura 

11.1, respectiv până la finalizarea perioadei de 5 ani aferente 

submăsurii 11.2). 

5. Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul sub-

măsurii  11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de 

folosință astfel: 

a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani în 

cazul în care angajamentul inițial era semnat pentru sub-

măsura 11.1; 

b) după finalizarea perioadei de 5 ani în cazul în care angaja-

mentul inițial era semnat pentru submăsura 11.2. 

5. Dacă fermierul dorește să deschidă un alt angajament pentru 

pachetul corespondent noii categorii de folosință înaintea fi-

nalizării angajamentului inițial, angajamentul inițial se 

închide anticipat și se recuperează sumele plătite anterior. 

Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului 

masurii 11, a schimbat categoria de folosință a terenului pe o 

parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată 

pentru celelalte suprafețe aflate sub angajament pe care 

înființează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care a 

semnat angajamentul curent." 
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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 

Din partea  Oficiului Judetean de Zootehnie Gorj  

ANUNT  

CATRE  DETINATORII DE STUPI 

      Incepand cu data de 24 iulie 2017, a intrat in vigoare Ordinul 

M.A.D.R. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de identifi-

care a stupinelor si stupilor . 

      Acesta prevede ca apicultorii sunt obligati : 

 Sa solicite Oficiului Judetean de Zootehnie Gorj (Tg. Jiu ; Str. Tis-

mana nr. 2 – Barsesti ; e-mail : oarz.gorj@anarz.eu ; tel. 

0785298128 , 0785298129 , 0785298130 , 0731520840 , 

0731520860 ; fax. 0253 221026 ) codul de identificare a stupinei 

( conform cererii anexate insotita de copie a C.I./certificat de inre-

gistrare la oficiul registrului comertului/certificatului de inregistrare 

fiscala , dupa caz ; copie a adeverintei care atesta proprietatea si 

numarul familiilor de albine inscrise in registrul agricol la data soli-

citarii , eloberata de consiliul local ); 

 Sa depuna anual, in perioada 1 sept.-31 dec. la Oficiul Judetean de 

Zootehnie Gorj, declaratia pe proprie raspundere cu nr. de stupi 

identificati pregatiti pentru iernat . Declaratia poate fi depusa direct 

la sediul O.J.Z. Gorj , sau prin fax , e-mail , oficiul postal cu confir-

mare de primire ( atasam un model orientativ ) . In cazul in care nr. 

de stupi s-a modificat fata de data la care a depus cererea pentru 

solicitarea codului de identificare pentru stupina , declaratia va fi 

insotita si de adeverina de la registrul agricol cu nr. de stupi la data 

depunerii declaratiei .  

        Anul acesta puteti depune declaratiile cu nr. de stupi pregatiti 

pentru iernat pana in data de 10 februarie 2019. 

 Sa detina panou de identificare a stupinelor ca mijloc oficial de 

identificare a stupinelor pe perioada deplasarii in pastoral si/sau in 

perioada de iernare . 

       NUMAI IN BAZA DOCUMENTELOR ENUMERATE 
MAI SUS, SE POT ELIBERA ADEVERINTE CU NUMARUL 
DE STUPI, NECESARE ACCESARII DE PROIECTE SI PRO-
GRAME 

 

Actiuni si termene in perioada ianuarie-februarie 2019 

 

15.01 – 15 .02.2019 - depune cereri de plată pentru anul 2019,  angaja 

                                  mentele anuale -  Măsura M14 T; 

31 .01 2019 - termenul limită depunere cereri de plată pentru angaja 

                mentele multianuale aflate în derulare în cadrul Măsurii 14T;  

31.01.2019 - termen final  depunere cereri ajutor de stat  motorina,  

utlizata in agricultura, trim. IV  2018; 

10 .02.2019 - demararea  perioadei de informare a fermierilor privind 

Campania de primire a cererilor unice de plata, C 2019; 

20.02.2019—finalizarea programarii fermierilor in vederea depunerii 

cererilor unice de plata, Campania 2019 si transmiterea 

invitatiilor catre fermieri; 

februarie  2019—autorizarea  la plata a fermierilor in sector zootehnic , 

pentru schemele de plata—ajutoare nationale tranzitorii, 
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Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu 

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 

Director executiv adjunct:                       Petre ECOBICI 

Sef Serv. Masuri Specifice:             Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati                  Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Control pe Teren:        Corina DOROBANTU  

Sef  Serv. Economic, Recuperare debite si resurse umane:                           

Ramona POPEANGA 

Compartiment Juridic :     Irina MARINCA 

Compartiment Inspectii, Supracontrol:       Marioara DINU 

Manager public:    Simona DOBRA 

Sef Centru Local Targu-Jiu  –                    Ilie POPESCU 

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -      CiprianJIANU  

Sef  Centru Local   Novaci -                   Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -                       Florin MURU 

Coord. 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 

Coordonatele de contact: 

APIA - Centrul Judetean Gorj  

Bvd. Ecaterina Teodoroiu, nr. 92, Tg-Jiu 

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 - str. Sf. Gheorghe, bl.40, sc.1,ap.1,TURCENI 

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

MOTRU - Str. Bradului, nr.2A 

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

HUREZANI -  Str. Principala, nr. 80, 

0735.187.831, hurezani.gorj@apia.org.ro 

Director executiv :         Constantin NEGREA 

Director executiv adjunct:         Mihai VERSIN 

 

Sef Serv. Masuri Specifice:     Virgil UNGUREANU  

Sef Serv. Autorizare Plati      Aristica BABUCEA  

Sef Serv. Control pe Teren:    Corina DOROBANTU  

Sef  Serv. Economic, Recuperare debite si resurse umane:           

Ramona POPEANGA 

Compartiment Juridic :   Irina MARINCA 

Compartiment Inspectii, Supracontrol:     Marioara DINU 

Manager public:    Simona DOBRA 

Coord. Centru Local Targu-Jiu  –               lie POPESCU 

Sef Centru Local Targu-Carbunesti -    CiprianJIANU  

Sef  Centru Local Novaci -       Lavinia CHIRIAC 

Sef  Centru  Local  Turceni -         Florin MURU 

Coord. 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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