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Sinteza activitatii APIA Gorj in anul 2019 

  

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 care 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 2019, 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-urile) se acordă în 

domeniul vegetal şi zootehnic în limita prevederilor bugetare 

anuale, 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 

constrângeri 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  

- sM 15.1  „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 

2014 – 2020”, aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, 

servicii climatice și conservarea pădurilor,  

     - Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe îm-

pădurite 

 

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 

fiecărui beneficiar care depune o cerere de ajutor.  

 

In anul 2019, Serviciul Autorizare 

Plăți, Serviciul Masuri Specifice 

(pentru plăți în sectorul zootehnic)  și 

cele 6 centre locale din componenta 

CJ APIA GORJ, au primit un număr 

total de  17.845 de cereri unice de 

plată,  dupa cum urmează: 

- Serviciul Autorizare Plăți – 165; 

- Serviciul  Masuri Specifice -1.424; 

- C.L. Tg Jiu – 4.099; 

- C.L. Tg.Carbunesti – 3.079; 

- C.L. Novaci – 2.923; 

- C.L. Motru – 2.258; 

- C.L. Turceni – 2.032; 

- C.L. Hurezani – 1865. 

Situația primirii cererilor unice de plată în Campania 2019 

Repartizarea suprafețelor de teren, pe categorii de folosinta, 

aferente cererilor unice de plată, Campania 2019: 

 
În vederea efectuării plăților aferente campaniilor 2018 și 

2019, cererile unice de plată  au urmat fluxul de autorizare, după 

cum urmează: operare și verificare, rezolvare inconsistențe, 

rezolvare suprapuneri și supradeclarări, control administrativ, 

aprobare caz, realizarea celui de- al doilea control - D1, 

eșantionare și efectuare supracontrol administrativ  - A1, generare 

și aprobare liste de plată. Situațiile sumelor autorizate la plată în 

anul calendaristic 2019 pentru campaniile 2018 și 2019 și 

distribuția acestora pe fonduri sunt prezentate sintetic, tabelar, 

după cum urmează: 

Distribuția autorizărilor la plată  pe fonduri, pentru Campania 

2018, în perioada  03.01-31.12.2019, este următoarea: 

Nr

crt Specificare 

    

U/

M 
Suprafața 

(ha) 

1 Suprafața totală declarată ha 70859,74 

2 Suprafața eligibilă declarată ha 66102,63 

3 Suprafața arabilă declarată ha 25959,92 

4 

Suprafața de pajiști permanente 

declarată ha 41917,20 

6 

Suprafața declarată cu culturi  

permanente ha 2982,62 

9 

Numărul de parcele declarate de 

fermieri,  în județul Gorj   117.822 

 

Fondul din care s-au 

autorizat plățile Suma autorizata (Euro) 

Fondul  FEGA 2,276,933.18 

Fondurile  FEADR + BN1 1,284,087.08  

Fondul Buget Național  3,137,797.95 

Total 6,698,818.21 



 

Situația detaliata a sumelor autorizate la plata regulară 

pentru campania 2018, în perioada 03.01.2019 - 31.12.2019 

este accesibila in Raportul anual privind activitatea APIA Gorj 

in anul 2019 publicat pe site-ul instituției www.apiagorj.ro. 

 

Distribuția autorizărilor la plată pe fonduri la Campania 

2019, în perioada 16.10-31.12.2019, este următoarea: 

Situația detaliata a sumlor autorizate la plata pentru 

Campania 2019 la nivelul APIA Gorj, perioada  16.10.2019 - 

31.12.2019, este accesibila in Raportul anual privind activitatea 

APIA Gorj in anul 2019 publicat pe site-ul instituției 

www.apiagorj.ro. 
 

Eliberare adeverințe pentru creditare fermieri  75 
adeverinte pentru fermieri pentru obtinere credite pentru 

urmatoarele scheme 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 2018 și 2019, 

precum și pentru fermierii reinstrumentați din campaniile 

anterioare anului 2018. 

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 –59 blocuri fizice supradeclarate; - 66 

suprapuneri de parcele; redigitizarea unui număr de 590 

parcele care au depasit limitele blocurilor fizice. 

Verificarea si actualizarea blocurilor fizice, derulată 

dupa cum urmează: 

 imagini satelitare de teledetecție –VHR – 2019 un număr de 

2429 blocuri fizice din care au fost editate un număr de 869 

blocuri fizice situate în județele Buzau, Mures, Prahova, 

Ilfov,Braila, Cluj, Constanta, Mehedinti și Vaslui; 

 Verificare și editare pe imagini Ortofoto noi  2018— un 

număr de 1015 blocuri fizice situate în județele Dolj, 

Mehedinti și Mures; 

 Verificare și editare pe pe imagini Ortofoto noi  2019 un 

număr de 1369 blocuri fizice situate în județele Harghita și 

Mures; 

  Verificarea a 1194 anexe 17a și 17b aferente campaniei 

2019. Din acestea, un număr de 435 anexe au fost editate pe 

imagini ortofoto, iar pentru un număr de 759 anexe au fost 

intocmite 527 note de verificare în vederea verificarii în 

teren a acestora.  Au fost prelucrate documentele pentru un 

număr de 509 blocuri fizice care au fost transmise pentru 

validare la APIA Central.  
  

Generarea, aprobarea și transferul notelor de 

fundamentare  pentru care au fost întocmite  1215 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 -  6 contestatii depuse, in urma analizarii si 

solutionarii 5 contestatii respinse; 1 contestatie suspendata. 

 

Activitatea Serviciului Măsuri Specifice 

 

Activitatea Serviciului Măsuri Specifice, în  anul  2019,  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 

agricultura, 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 130 cereri acord prealabil  

pentru o cantitate de 340.365,256  litri pentru anul  2019, in 

baza carora s-au depus cererile de rambursare trimestriale, 

respectiv: 

 au fost depuse: 189 cereri de plată pentru o cantitate de  

89.237,391 litri, cu o valoare de 169.184 lei, în sectorul 

vegetal  și pentru 135.650,112 litri, având o valoare de 

257.178 lei, în sectorul zootehnic, 

 au fost decontate 22 cereri de  sprijin financiar aferente 

trim  IV 2018, astfel: motorina solicitată în sector vegetal 

18231,22 litri, respectiv ajutor cuvenit 31695 lei, 

motorina solicitată în sector zootehnic 4.003,043 litri , 

ajutor cuvenit zootehnie 6.958 lei   și   189 cereri primite 

în trimestrul I, II, III ale anului 2019, pentru  o cantitate 

totală de 224887,503  litri  motorină și o valoare de 

426362   lei; 

 a fost achitată suma de 38653 lei, aferenta trim IV 2018 

și 132646 lei  aferentă trimestrelor  I și II (partial) 2019. 

Totodata, în luna decembrie 2019, s-a depus un număr de 

135 cereri de acord de finanțare pentru o cantitate de 344.950,24 

litri motorină. In baza acestora, se vor depune cererile de 

rambursare lunare/ trimestriale în anul 2020.  

 

2. Ajutorul de stat în sectorul cresterii animalelor - 

determinarea calitatii genetice a raselor de animale, acordat 

conform Hotărârii de Guvern nr. 1179 din 29 decembrie 

2014. 

În 2019, au fost instrumentate cele doua cereri de acord 

de finanțare depuse în decembrie 2018 pentru determinarea 

calității genetice a raselor de animale pentru un număr de 16299 

capete, în valoare de 244.485 lei, în baza cărora, în cursul anului 

2019, au fost depuse  6 cereri de  plată pentru suma de 

223.533,26  lei (trim I, II,III), iar la plată a fost autorizată suma 

de 217.740,39 lei. 
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Fondul din care s-au efectuat autorizările 

Suma autorizată 

(Euro) 

Total fond FEGA 11,736,560.48 

Total fond FEADR + BN 1 6,046,393.72 

Total 17,782,954.20 

Schema Suprafața (ha) 

Schema de Plată Unică pe Suprafață—SAPS 7168.62 

Schema de Plată redistributivă 1733.20 

Masura 11 Agricultura ecologică 4064.14 

Masura 10   Agromediu și climă 5500.72 

Masura 13 Plăți pentru zone care se confruntă 

cu constrangeri naturale sau cu alte constrângeri 

specifice 5356.82 

http://www.apiagorj.ro
http://www.apiagorj.ro


De asemenea, în luna decembrie 2019, au fost depuse 

doua cereri acord de finanțare pentru determinarea calității 

genetice a raselor de animale, pentru un număr de 49401 

capete în valoare de 741.015 lei, cereri care vor fi 

instrumentate în anul 2020. 

 

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 încheie acord cu investitorul, având siguranța unei surse 

viagere de 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 anul 2019, s-au depus, aprobat și plătit 44 de solicitari 

pentru 44 de rentieri, în valoare de 56.616,36 lei 

(12166,45Euro) și pentru o suprafață totală de 140,51 ha. 

 

II. Sprijin comunitar și național solicitat prin cererile 

unice de plată 

ANTZ = Ajutorul național tranzitoriu în sector 

zootehnic 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 

sectorul lapte (ANTZ 7); 

 - schema decuplată de producție, specia bovine, în 

sectorul 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 2019, Serviciul Măsuri Specifice a  

finalizat activitățile de gestionare a cererilor de sprijin privind 

ajutoarele naționale tranzitorii depuse în anul 2018, în baza 

OMADR 619/2015, pentru un număr de 1481 cereri  care au 

fost aprobate la plată în anul 2019,  din care:  

 231 solicitari pentru schema ANT-7,  

 1442 solicitări pentru schema ANT-8, pentru un număr 

de  11373 capete bovine,   

 202 solicitări pentru schema ANT-9, pentru un număr de 

28039 capete. 

În campania 2019, s-au primit  1423  cereri unice de plată 

pe următoarele scheme: 

ANT-7 = 216 cereri cu o cantitate de lapte de 3105,114 t 

ANT-8 = 1260 cereri/ 11490capete; 

ANT-9 = 189 cereri/ 24234capete.  

 

Pentru SCZ, în anul 2019, s-au primit: 

 12 cereri SCZ-VL pentru un număr de 132 capete, 

 3 cereri pentru schema de plată SCZ-TC pentru un 

număr de 94 capete, 

 29 cereri SCZ-O pentru un număr de 7476 capete, 

 8 cereri SCZ-C pentru un număr de 407 capete . 

De asemenea, s-au finalizat operatiunile privind aprobarea 

și autorizarea la plata a cererilor primite in cursul anului 2018,  

conform prevederilor  OMADR 619/2015 privind schema de 

ajutor specific acordat producătorilor de lapte şi de carne de 

vită şi producătorilor de lapte şi de carne de ovine/caprine din 

zonele defavorizate, iar  plata s-a efectuat in cursul anului 

2019. 

    

Măsuri de piaţă 

1. Sprijin financiar comunitar și național acordat 

sectorului apicol (PNA) în baza prevederilor HG 

443/30.06.2017 privind aprobarea 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 

pentru tratarea varoozei şi nosemozei, de colectoare de 

polen, colectoare 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 159  cereri cu o valoare solicitata de 

271294,58  lei.  

In urma verificării administrative și a controlului efectuat 

în teren, valoarea aprobată la plată a fost de 219.413,67 lei,

(contribuție UE 23.523,74 euro50%, buget național 109707,09 

lei  50%),  aceasta valoare fiind calculată pe fiecare acțiune în 

parte în funcție de procentul acordat de APIA - aparat central, 

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 

albine 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 

program 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 2019, s-au depus 2 cereri de plată aferente celor 

două semestre ale anului:  

 Semestrul I - 471 scoli, 32014 elevi și o valoare 

autorizata la plata de 1.218.936 lei, cantitate eligibila 

304734 litri produse lactate; 

 Semestrul II și 470 scoli în trimestrul II, 31233 elevi și 

o valoare autorizata la plata de: 

- 1136768 lei pentru distributia de lapte și produse 

lactate, cantitate eligibila 284192 litri produse lactate,  

 194.898,55 lei pentru distributia de fructe, 

cantitatea eligibila 42523.32 kg. 
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http://complex-apicol.ro/boutique/utilaje-apicultura/extragere-si-conditionare-ceara/topitor-de-ceara-cu-abur-din-inox-detail.html


3. Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafețe împădurite  - acordat în baza "OMADR 857/2016 ", 

sprijin financiar aferent Măsurii 8 "Investiții în dezvoltarea 

zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor", 

submăsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe 

împădurite" din cadrul PNDR 2014-2020 

Schema vizează plantaţiile forestiere realizate prin: 

a) trupuri de pădure pe terenurile agricole şi neagricole; 

b) perdele forestiere de protecţie pe terenurile agricole şi 

neagricole. 

In cursul anului 2019, s-au realizat  informari cu privire la 

acordarea sprijinului financiar posibililor beneficiari, respectiv  

deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole 

şi formelor asociative ale acestora pentru împădurirea şi 

crearea de suprafeţe împădurite. Până în prezent, nu a fost 

depusa nicio cerere, termenul termenul pentru cea de-a 4-a 

sesiune de depunere a cererilor de sprijin fiind prelungit pana 

în 30 martie 2020. 

 

4. „Servicii de silvomediu, servicii climatice și 

conservarea pădurilor”,  sprijin financiar aferent Măsurii 15 

„Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea 

pădurilor”, Submăsura 15.1  „Plăți pentru angajamente de 

silvomediu”, PNDR 2014 – 2020” care are  ca scop reducerea 

numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea 

tehnologiilor de exploatare a lemnului cu impact redus asupra 

solului, prin  promovarea de angajamente voluntare care 

depășesc cerințele obligatorii relevante prevăzute în cadrul 

legislației naționale în domeniul gestionării pădurilor.  

În anul 2019, s-au depus un număr de 4 cereri pentru  

o suprafata de 1.678,64  ha, cu o valoare de 307151,15 lei.  

 

Activitatea Serviciului economic, recuperarea debite, 

resurse umane 

 

La nivelul SERD-RU, pe langa activitatile financiar-

contabile, se deruleaza si activitati privind gestiunea 

resurselor umane, achizitii publice, administrare 

patrimoniu si recuperare debite. 

În 2019, SERDRU 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 centrului județean Gorj, în conformitate cu 

situatia centralizata a Grupului de Lucru privind monitorizarea 

si gestionarea recuperarii creantelor (GMGRC) primită de la 

APIA aparat central la data de 15.10.2019, înregistram un 

număr total de 11.122 debite în cuantum de 23.988.682,72 lei,  

cu suma de recuperat în cuantum de 7.650.086,75 lei,  

procentul de recuperare prin toate căile prevazute de lege fiind 

de 68.11%. Până la 31.12.2019, la nivelul APIA CJ Gorj sunt 

înregistrate un număr de 11.196 dosare de debit, în cuantum de 

24.075.881,09 lei, suma de recuperat fiind de 7.569.681,33 lei, 

iar procentul de recuperare  69,56%. 

 In anul 2019, Serviciul  economic recuperare debite și 

resurse umane a inregistrat în registrul debitorilor europeni un 

număr de 1215  procese-verbale de constatare a neregulilor și 

de stabilire a creanțelor bugetare, în valoare totală de 

327.714,83  lei.   

Totodată, au fost transmise la ANAF, spre  executare 

silita, un număr  de 171 debite (procese-verbale de constatare a 

neregulilor și de stabilire a creantelor bugetare, Procese-

verbale de stabilire a neregulilor rezultate din aplicarea 

dobânzii datorate și Procese-verbale de accesorii), în valoare 

de 168.271,37  lei. 

 

Activitatea Serviciului Control pe teren 

Activitatea  desfășurată  de  personalul  Serviciului  

Control  pe  teren  in  2019 este  axată   pe doua direcții 

principale : 

1. Pregătirea  documentației  de  lucru  în  vederea  

efectuării  controlului  pe  teren  la fermierilor esanționati la 

control; 

2. Controlul efectiv pe teren al exploatațiilor 

fermierilor esanționati de catre APIA central, efectuat de 

către inspectorii Serviciului control pe teren, conform 

următoarelor tipuri de controale: 

  Control clasic pe teren—493 fermieri cu un număr total 

de 5053 parcele, din care: 

- in sector vegetal –493 fermieri cu 5.037 parcele, 

având diverse scopuri de control (verificarea respectării 

cerințelor specifice de agromediu - 33 fermieri,  

ecocondiționalitate totală - 36 fermieri, tânăr fermier - 12 

fermieri și SCV – 7 fermieri, SMR 1 – 40 fermieri) ; 

 - in sector zootehnic - 1 fermier selectat, cu 16 parcele. 

 Control prin teledetecție și actiunea follow-up aferentă 

campaniei 2019 - au fost selectați un număr de 804 fermieri cu 

6.136 parcele, din care 81 fermieri, având scop de control tânăr 

fermier, SMR  și ecocondiționalitate  cu 380 parcele; 

  Supracontrol – au fost efectuate supracontroale la 8 

fermieri, din care la 3 fermieri împreună cu reprezentantii 

AFIR – OJFIR GORJ;  

 Verificarea digitizării parcelelor agricole (anexa 17) – 

764 blocuri fizice, în vederea verificării digitizării parcelelor 

agricole pentru un număr de 695 fermieri; 

 Efectuarea controlului privind esantionarea culturilor  -  

au fost colectate 226 puncte din 85 blocuri fizice din 9 

localități (Căpreni, Stoina,Crușeț, Stejari, Aninoasa, Turburea, 

Țânțăreni, Brănești, Vladimir ); 

 Controlul privind respectarea GAEC4— la 45 fermieri; 

 Controlul fermierilor cu registratura pe alte județe și 

parcele în județul Gorj- verificate în teren un număr de 3 

exploatații cu un număr de 55 parcele aferente județelor: 

Hunedoara , Alba și Bucuresti; 

 Activități de control desfășurate în alte centre județene— 

un număr de 8 inspectori din cadrul Serviciului Control pe 

Teren au efectuat  activitatea de control clasic, cat și 

ecocondiționalitate în cadrul CJ APIA Dolj ; 

  Rezolvare sesizări – 6 sesizări  
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Categorie plăți  Suma platita 

(lei) 

Total din care : 527.733,39 

Acciza motorină 282.514,00 

Ameliorare rase 2018 27.479,00 

217.740,39 Ameliorare rase 2019 



In anul 2019, au fost verificate pe teren și 

soluționate 6 sesizări pentru 6 exploatații din care pentru 3 

exploatații au fost întocmite rapoarte de control. 

 

2. Activitatea de pregatire și primire dosare de 

control presupune: 

-  întocmirea graficelor și a ordinelor de control pentru 

toate tipurile de control efectuate; 

- solicitarea documentațiilor necesare pentru întocmirea 

dosarelor 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 622 fermieri; 

- introducerea și aprobarea în sistemul informatic a unui 

număr de 622 rapoarte de control aferente campaniei 2019; 

- importarea în LPIS_GIS a unui număr de 394 parcele 

controlate și care au avut neconformitati;  

- efectuarea de copii a documentelor rezultate în urma 

controalelor (rapoarte, schite, anexe, etc), arhivarea 

măsuratorilor și a fotografiilor și  predarea acestor 

documente Direcției IT pentru actualizarea LPIS a celor 764 

blocuri fizice; 

- întocmirea și predarea la CL/CJ a documentației de 

control, blocurile fizice controlate însoțite de raport de 

control, schițe parcele; 

- transmiterea rapoartelor de control fermierilor 

verificați. 

 

Centralizatorul activităților  desfășurate de Serviciul 

Controale pe teren 

Activitatea Compartimentului Inspecții, Supracontrol 

 

In anul 2019, Compartimentul Inspecţii, supracontrol a efectuat, 

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

baza cererilor de inspecţie/verificare formulate de către structurile 

tehnice ce primesc şi administrează cereri de plată și  de către SIS – 

APIA central. 

1. Acțiuni de supraveghere privind inspecțiile /

controalele /supracontroalele efectuate în anul de cerere 

2019  

 

1) Verificarea modului de realizare a inspecțiilor la fata 

locului de către ANF, prin Oficiul județean Gorj, privind 

respectarea de către agricultori a condițiilor de 

ecocondiționalitate, respectiv,  cerințelor legale în materie 

de introducere pe piață a produselor de protecția plantelor- 

SMR 10. Acțiunea  presupune două obiective: 

 verificarea îndeplinirii de către Oficiul Fitosanitar 

Gorj a prevederilor  din acordul de delegare 

Acordului de delegare nr. A/176/13067/L/2017, 

modificat și completat; 

  verificarea modului de realizare unei inspecții la 

fata locului și de întocmire la documentelor 

aferente;. 

Eșantioanele de control privind Măsura SMR -10, 

aferente campaniei 2019, au cuprins un număr de 105 

fermieri, astfel: 

• eșantion SMR -10 – scheme plăți directe - 72 fermieri; 

• eșantion SMR -10 – masuri de dezvoltare rurala – 33 

fermieri; 

Inspectorii APIA au efectuat verificări privind 

respectarea procedurilor specifice, au consemnat 

neconformități, au propus măsuri, au fost întocmite note de 

verificare/constatare și transmise la APIA central. 

 

2) Verificarea respectării de către agricultori a cerințelor 

legale în materie de gestionare SMR 4,5 și 9, C-8 și SMR 11

-13, acțiune realizată de către Agenția Națională Sanitar-

Veterinară și pentru Siguranța Animalelor (ANSVSA), 

precum și a bunelor condiții agricole și de mediu (GAEC), 

potrivit Acordului de delegare nr. A 109/24.09.2015, cu 

modificările și completarile ulterioare. 

Eșantion de verificare ECO, an cerere 2018 - 65 de 

fermieri.  

Perioada de verificare se refera la campania 2019, în care 

eșantionul de control a cuprins un număr de 65 de fermieri 

Au fost întocmite note de constatare, reținute și 

consemnate concluzii, propuse masuri privind indrepatrea 

eventulelor neconformități/inconsistente. 

 

Acțiuni de inspecție / control la fata locului în vederea 

confirmării  sumelor la plată 

Programul pentru şcoli al României 

Baza legală: Regulamentul (UE) 791/2016, Ordonanța 

13/2017 privind aprobarea participării României la 

Programul pentru școli al Uniunii Europene, cu modificările 

și completările ulterioare,  H.G. nr. 640/2017, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Obiectivul măsurii constă în acordarea gratuită a doua 
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Tipuri de controale pe teren 

efectuate 

Numărul 

controalelor efectuate 

Control clasic Campania 2019 
492 fermieri cu 

5.037parcele 

Control clasic esanțion din zoo    1 fermier  cu 16 parcele 

Total  fermieri selectați pentru control 

clasic 
493 fermieri  cu 

5.053parcele 

Control prin teledetecție Campania 2019 804 fermieri selectați 

Total fermieri selectați pentru control 

teledetecție 

804 fermieri selectați cu 

6.136 

 parcele 

Supracontrol AFIR 3 fermieri 

Supracontol clasic 3 fermieri 

Supracontrol Curtea de Conturi 2 fermier 

Control cerințe specifice agromediu + 

ecocondiționalitate + tanar fermier +SMR 

1 

81 fermieri cu 380 parcele 

Control ferme dispersate Hunedoara 
Bucuresti, Alba 

4 fermieri cu 55 parcele 

Control GAEC 4 45 fermieri 

Control privind digitizarea parcelelor (A 

17)  
695 fermieri / 764 BF 

Rezolvare sesizari 6 exploatații 

Importul parcelelor controlate clasic în 
LPIS GIS aferente Campaniei 2019 

394 parcele 

Total controale efectuate 1.332 



porţii de fructe şi sau legume, două porţii de lapte, o porţie 

de produse lactate şi cinci porţii de produse de panificaţie, 

preşcolarilor  şi elevilor din învăţământul primar şi 

gimnazial de stat şi particular, în limita unei valori zilnice 

pentru fiecare beneficiar prezent la cursuri. 

În anul școlar 2018/2019, Programul pentru şcoli al 

României s-a desfaşurat prin Consiliul judeţean Gorj, în 

calitate de  solicitant de ajutor financiar din Fondul 

European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru furnizarea 

fructelor, legumelor, laptelui şi poduselor lactate în 

unităţile de învățământ. 

Potrivit prevederilor art. 10 al Regulamentului(UE) 

39/2017, se efectuează controale la faţa locului. 

În anul şcolar 2018/2019, Programul a fost implementat 

prin: 

• furnizarea de lapte în instituţiile şcolare acreditate 

la nivelul județului; 

• furnizarea de fructe proaspete (mere).  

Referitor la implementarea măsurilor educative 

(însoţitoare) distribuției de produse, conditie obligatorie 

pentru decontarea sumelor din FEGA, Consiliul județean 

Gorj a ales măsura de ore educaționale, fără a utiliza sume 

din cele alocate prin hotarare de guvern, în consecință nu 

au facut obiectul verificărilor la fața locului. 

 

In urma verificărilor, au fost consemnate: 

Semestrul I _ an şcolar 2018/2019 
Produse distribuite: lapte UHT 1,8 % grăsime,3,2 conținut 

proteic, o unitate(porţie)= 0,200l,valoarea ajutorului = 0,80 lei/

porţie; 

Număr inspecţii realizate= 14, din care: 

-   1 la Consiliul Judeţean Gorj – în calitate de solicitant 

al  ajutorului financiar; 

- 13 inspecţii la instituţiile şcolare beneficiare; 

În urma verificărilor au fost consemnate : 

Număr porţii eligibile – 1.523.721 

Cantitatea de lapte eligibilă –304744.20 litri 

Suma  aferentă eligibilă la plată–1218976.80 lei; 

 Semestrul II_an şcolar 2018-2019 

Produse distribuite: 

 Lapte UHT 1,8 % grăsime,3,2 continut proteic, o 

unitate(porţie)= 0,200l,valoarea ajutorului = 0,80 lei/porţie; 

Mere proaspete din soiul IDARED și GOLDEN, un 

mar= minim 100 g,  valoarea ajutorului= 0.55 lei/portie

(mar) 

Referitor la implementarea măsurilor educative 

(însoţitoare) distribuției de produse, condiție obligatorie 

pentru decontarea sumelor din FEGA, Consiliul județean 

Gorj a ales măsura de ore educaționale, fără a utiliza sume 

din cele alocate prin hotarare de guvern, în consecință nu 

au facut obiectul verificărilor la fața locului. 

 

Activități de supracontrol 

Sprijin financiar comunitar și național acordat în 

sectorul apicol—Programul Național Apicol - an cerere 

2019 

Supracontrol la faţa locului – conform eşantionului 

transmis – 1(unu) apicultor. 

Măsuri accesate şi sume cheltuite, controlate  și 

confirmate spre decontare: 

• combaterea varoozei – 495,36 lei; 

• refacerea efectivului de albine= 9 300 lei 

Suma totală  solicitată la plată (după verificarea 

administrativă) = 9.795,36lei 

În urma verificărilor efectuate la stupina apicultorului, 

au fost confirmate angajamentele asumate şi 

conformitatea datelor declarate în cerere cu cele existente 

la faţa locului.  

Acţiuni de supraveghere (conformitatea 

procedurilor specifice) privind măsurile delegate 

aferente anului de cerere în curs (2019) 

Acțiunile de control la fața locului, în cadrul PNA, 

au fost delegate către ANZ și sunt efectuate prin Oficiile 

județene pentru zootehnie. Acțiunea de supracontrol în 

cadrul PNA a fost efectuata de către APIA prin 

structurile de Inspecții, supracontrol, fiind efectuată 

verificarea comparativă a rezultatelor consemnate în 

rapoartele de control, respectiv, rapoartele de 

supracontrol pentru cererile formulate în cadrul 

Programului Național Apicol.  Nu au fost consemnate 

neconcordanțe sau abateri de la procedurile specifice, au 

fost întocmite 

notele de 

constatare 

specifice și 

înaintate 

APIA central. 
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Activitatea Compartimentului Juridic 

  

Prin Compartimentului juridic se asigură conformitatea 

cu prevederile legale în vigoare a actelor emise de structurile 

Centrului Județean Gorj al APIA. În acest sens, în anul 2019, 

au fost acordate 214 avize de legalitate în conformitate cu 

legislația în vigoare, în vederea asigurării derulării 

operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor 

alocate, pentru: 

- 180 decizii ale directorului executiv - au fost analizate și 

avizate pentru legalitate deciziile privind incheierea, 

modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de 

serviciu ale personalului din instituție, precum și privind 

diverse aspecte ale organizării activității la nivelul Centrului 

Județean Gorj; 

- 34 contracte care au angajat fonduri din bugetul 

instituției (contracte de achizitii, contracte de prestari servicii, 

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 32 

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, 

-a procedat la legalizarea sentințelor, precum și la 

obținerea titlurilor executorii în litigiile având ca obiect 

recuperarea sumelor acordate necuvenit, 

- 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 stat și din 

bugetele comunitare, 

A acordat avizul de legalitate din punct de vedere al 

formei pentru 1250 procese-verbale de constatare a 

neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare aferente cererilor 

unice de plată depuse în Campania 2018 și a cererilor de plată 

depuse în campaniile anterioare. 

 

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; 

 Intocmire programe de masuri și actiuni, precum și 

raportari trimestriale și anuale privind activitatea  institutiei, 

intocmire materiale privind evolutia indicatorilor statistici cu 

privire la activitatea APIA Gorj în anii 2018 - 2019; 

 Participarea în diverse grupuri de lucru sau comisii 

funcționale în cadrul APIA Gorj; 

 Sprijinirea Serviciului economic, recuperare debite și 

resurse umane în vederea realizarii achizitiilor publice la 

nivelul APIA Gorj și a documentelor aferente de planificare și 

raportare privind achizitiile publice  în cadrul institutiei în 

anul 2019 – intocmirea și revizuirea Planului Anual de 

Achizitii Publice aferente anului 2019, în funcție de búgetele 

aprobate pentru APIA Gorj, intocmirea Strategiilor de 

contractare pentru achizitiile derulate prin procedura 

simplificata; derulare proceduri de achizitii publice, proceduri 

proprii și efectuare achizitii prin cumparare directe, urmarire 

achizitii atribuite; 

 Punerea în aplicare și urmarirea implementarii 

politicii APIA privind protectia datelor cu caracter personal 

(GDPR) la nivelul Centrului județean Gorj; 

 Diverse activități de comunicare – promovare și 

formulare raspunsuri la solicitari de informatii de interés 

public.  

 Activitatea de comunicare/promovare 

 

Din punct de vedere statistic, în perioada 03 ianuarie – 31 

decembrie 2019, activitatea de informare publică și relații cu 

publicul a Centrului Județean Gorj al APIA s-a realizat prin: 

105 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 -  38 interviuri tip sincron 

privind diverse teme abordate; 

participări la dezbateri în emisiunile radio – 8  la 

posturile locale și regionale 

12 interviuri pe diverse activitati desfaşurate de C.J. 

APIA Gorj la posturile de radio; 

 10 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 

2019, transmis unitatilor administrativ-teritoriale din județ, 

instituțiilor publice cu atributii și sarcini în agricultură, 

instituției prefectului, consiliului județean, redactiilor și 

publicatiilor mass – media, etc; 

comunicate, informări, anunțuri și materiale diverse, 

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

70 de sesiuni de instruire în cele 70 de primarii din 

județ organizate î n  vederea promovării Campaniei de 

depunere a cererilor unice de plată, urmărind informarea 

corectă a fermierilor privind toate demersurile ce trebuie 

întreprinse de aceștia, din care 3 cu reflectare în mass – 

media. La sesiunile de informare, au participat reprezentantii 

APIA și s-au prezentat aproximativ 1.850 fermieri. 

 Au fost sustinute informări în cadrul sedintelor ordinare 

ale Colegiului Prefectural - Județul Gorj,  cu abordarea 

următoarelor teme : 

“Sprijinul finanaciar acordat fermierilor din Județul 

Gorj,  prin Agenția de Plăți și Interventie pentru 

Agricultura, în anul 2019, în concordanţă cu Politica 

Agricolă Comună, 2015 – 2020” 

“Stadiul depunerii și gestionarii cererilor unice  de plată 

a  fermierilor din județul Gorj, în Campania 2019” 

„Stadiul pregătirii și desfășurării actiunilor de plată în avans a 

fermierilor din județul Gorj, aferent Campaniei 2019”  

 

Centrul Județean APIA Gorj este membru activ în 

Comitetul de Cordonare al Administratiei Agricole Județene, 

participând, la nivelul conducerii operative, la toate  întâlnirile 

lunare de lucru, cu analize și dezbateri privind întreaga 

problematică a activității desfășurate în instituție, în  

colaborare cu alte instituții  cu care are acorduri și întelegeri 

de delegare  a unor activitati. 
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http://www.apiagorj.ro


Conform raportului de evaluare a implementării Legii 

544/2001, în anul 2019, au fost  elaborate și comunicate  

informații de interes public prin: afișare la sediul instituției, 

publicare în mass-media, publicare în publicații proprii - 

Buletin informativ al CJ APIA Gorj, publicare pe site 

propriu—www.apiagorj.ro; afisare la punctul de informare –

documentare din cadrul CJ APIA Gorj. 

In anul 2019, au primit informații circa 124.065 

vizitatori, cumulate cu cei care au depus cereri de plata si au 

accesat punctul de informare și site-ul propriu.  

Au fost inregistrate 2 solicitări de informații de interes 

public, cu  referire la utilizarea banilor publici și la modul de 

îndeplinire a atribuțiilor instituției, dintre care una a fost 

transmisă pe suport electronic și una în format letric, ambele 

solicitate de catre persoane juridice, soluționate favorabil. 

De asemenea, au fost înregistrate și soluţionate 27 de 

petiţii, din care 24 au primit raspuns și 3 au fost clasate.  

Solicitanții au fost persoane fizice – 20 și instituții ale 

statului - 7. Nu au fost înregistrate reclamații administrative 

și plângeri în instanță 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 2019, așa cum 

a fost programată incă dela începutul anului 2019. Plățile vor 

continua până la 31 martie 2020, conform graficului stabilit 

astfel încât toți beneficiarii să primească banii cuveniți. Efec-

tuarea plății regulare a început în data de 01 decembrie 

2019.  

Până în prezent, APIA a autorizat la plată peste 92% 

din numărul de fermieri eligibili ai Campaniei anului de 

cerere 2019, cu o sumă totală de 2.115.068.354,57 euro, 

astfel:  

- 1.649.936.966,63 euro din Fondul European de Garantare 

Agricolă (FEGA); 

- 338.724.848,01 euro din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR); 

- 67.353.348,701 euro din BN1 (cofinanţare de la Bugetul 

Naţional) 

 59.053.191,23 euro de la Bugetul Național. 

 

Incepând cu data de 01 decembrie 2019, la nivelul 

județului Gorj, a fost autorizat la plata finală un număr 

de 15575 fermieri cu o valoare de 5.197.975,6 euro, 

reprezentând 87,2% din numărul de fermieri eligibili.  În 

cursul lunii ianuarie 2020, a fost autorizat la plata finala 

un număr de 826 fermieri cu o valoare de 480.000 Euro, 

iar incepând cu data de 21.01.2020 ,a început autorizarea 

si pentru ANT-urile aferente sectorului vegetal și 

zootehnic. 

Suma autorizata reprezintă diferenta între avansul acordat si 

suma totala de plata pentru fiecare schema de plată.  

Reamintim faptul că, în perioada 16 octombrie – 29 

noiembrie 2019, APIA  a autorizat plăți în avans aferente 

Campaniei 2019 în sumă de 1,319 miliarde euro, 

reprezentând cea mai mare sumă autorizată la plata în avans 

începând cu Campania 2009, anul în care a fost acordată pen-

tru prima data plata în avans. Din aceasta suma, la nivelul 

APIA Gorj, au fost autorizati la plată în avans un numar 

de 14.663 fermieri, cu o valoare  de 13.064.979,83 Euro. 

Plățile se efectuează la cursurile de schimb valutar stabilite de 

către Banca Centrală Europeană, astfel: 

- 4,7496 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală 

Europeană în data de 30.09.2019 şi publicat în Jurnalul Ofi-

cial al Uniunii Europene, seria C nr. 329/3, pentru plățile 

finanțate din FEGA (Fondul European de Garantare Agri-

colă); 

- 4,6635 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală 

Europeană în data de 31.12.2018 şi publicat în Jurnalul Ofi-

cial al Uniunii Europene, seria C nr. 1/06, pentru plățile 

finanțate din FEADR (Fondul European Agricol pentru Dez-

voltare Rurală). 

Totodată, începând cu data de 21 ianuarie 2020, s-a de-

marat și efectuarea plăților aferente Ajutoarelor 

Naționale Tranzitorii (ANT) pentru vegetal și zootehnie, la 

cursul de schimb valutar de 4,7496 lei pentru un euro, stabilit 

de către Banca Centrală Europeană în data de 30.09.2019 şi 

publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C nr. 

329/03 din 01.10.2019.  

În tabelul de mai jos, reamintim cuantumurile stabilite în 

conformitate cu HG nr. 33/2020 pentru aprobarea plafoanelor 

alocate ANT in sectorul vegetal si zootehnic, pentru anul de 

cerere 2019.  
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31 ianuarie 2020— termen limită pentru depunerea cererii 

de rambursare pentru motorina utilizată în agricultura 

aferenta trimestrului IV 2019 

 

Până la data de 31 ianuarie 2020 inclusiv, se depun Cererile 

de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantită-

ţile de motorină achiziţionate şi utilizate în agricultură, afer-

ente perioadei 01 octombrie - 31 decembrie 2019 (trim. IV al 

anului 2019). 

Cererile se depun la Centrele Judeţene ale Agenției de Plăţi şi 

Intervenţie pentru Agricultură, respectiv al Municipiului 

Bucureşti, de către administrator/reprezentantul legal sau îm-

puternicitul 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 1,8959 lei/litru.  

Pentru sectorul vegetal, cererile de plată pentru rambursare 

se depun însoțite de următoarele documente: 

 documente care dovedesc cantitatea de ciuperci pro-

dusă, după caz; 

 situația centralizatoare a cantităților de motorină utili-

zate la lucrări mecanizate, aferente perioadei pentru care 

solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, în-

tocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9; 

 copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a mo-

torinei emise de vânzător pe numele solicitanților; 

  copie a documentelor de identitate și/sau a documente-

lor de înregistrare, în cazul în care au intervenit modifi-

cări față de cererea de acord pentru finanțare; 

 adeverință în original de la Registrul agricol, cu 

suprafețele aflate în exploatare, în cazul în care au inter-

venit modificări față de cererea de acord pentru 

finanțare; 

 adeverință în original de la Direcția pentru Agricultură 

Județeană, pentru suprafețele plantate cu vie nobilă, în 

cazul în care au intervenit modificări față de cererea de 

acord pentru finanțare. 

Pentru sectorul zootehnic, cererile de plată pentru rambur-

sare se depun însoțite de următoarele documente: 

 situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate 

pentru sectorul zootehnic, aferentă perioadei  pentru care 

solicită acordarea ajutorul de stat prin rambursare, în-

tocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 din 

OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a mo-

torinei emise de vânzător pe numele solicitanților; 

 situația privind calculul efectivului rulat/efectivului me-

diu realizat, întocmită de beneficiar și vizată de medicul 

împuternicit de liberă practică, după caz, întocmită con-

form modelului prevăzut în anexa nr. 10 din OMADR 

nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare;  

  copie de pe cererea depusă de către apicultori la con-

siliul local în vederea asigurării acestora de vetre de 

stupină temporare sau permanente; 

 copie a documentelor de identitate și/sau a documen-

telor de înregistrare, în cazul în care au intervenit 

modificări față de cererea de acord pentru finanțare. 

Pentru sectorul înbunătățiri funciare, cererile de plată pen-

tru rambursare se depun însoțite de următoarele documente: 

 situația centralizatoare a cantităților de motorină utilizate 

pentru irigații, aferentă perioadei pentru care solicită 

acordarea ajutorul de stat prin rambursare, întocmită con-

form modelului prevăzut în anexa nr. 9 din OMADR 

nr.1727/2015 cu modificările și completările ulterioare; 

 copie a facturilor/bonurilor fiscale de cumpărare a mo-

torinei emise de vânzător pe numele solicitanților; 

 situația centralizatoare a cantităților de apă pentru irigații, 

întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 11 din 

OMADR nr.1727/2015 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 copie a facturilor de apă din care să reiasă volumul de 

apă consumat de către beneficiar/procesul-verbal de con-

firmare a volumului de apă livrat pentru irigații, întocmit 

de către orice furnizor de apă de irigații; 

 situația suprafețelor irigate, pe structuri de culturi, afer-

entă perioadei pentru care se solicită ajutorul de stat; 

 copie a documentelor de identitate și/sau a documentelor 

de înregistrare, în cazul în care au intervenit modificări 

față de cererea de acord pentru finanțare; 

 dovadă cont trezorerie dacă au intervenit modificari ale 

coordonatelor bancare față de cererea inițială. 

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate pentru 

conformitate cu originalul de către solicitantul sprijinului, 

însușite prin semnatură și vor purta sintagma “conform cu 

originalul”. 

Depunere cereri de sprijin pentru Schema de ajutor de 

stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafețe împădurite”, aferentă submăsurii 8.1 

„Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul 

PNDR 2014-2020, 

In prezent este in derulare cea de a 4-a sesiune de depunere a 

cererilor de sprijin pentru Schema de ajutor de stat "Sprijin 

pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite”, 

aferentă submăsurii 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe 

împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020,  Aceasta a fost 

demarată în data de 16 septembrie 2019, si a fost prelungită 

până la data de 31.03.2020 (inclusiv), ora 1600. 

Alocarea financiară a acestei sesiuni este de 15.000.000 euro. 

Prima etapă în accesarea sprijinului este cea de identificare a 

terenurilor care urmează a fi împădurite. În acest sens, 

MADR invită potențialii beneficiari să solicite eliberarea 

Notei de constatare la Centrele județene ale Agenției de Plăți 

și Intervenție pentru Agricultură (APIA). 
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Potențialii beneficiari trebuie să aibă în vedere că Proiectul 

tehnic de împădurire nu poate fi depus la Garda Forestieră, în 

vederea avizării, cu mai puțin de 10 zile înainte de încheierea 

perioadei de depunere a cererilor de sprijin la APIA. 

Versiunea aprobată a Ghidului solicitantului pentru Schema 

de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și crearea de 

suprafețe împădurite” pentru această sesiune, care detaliază 

modul de accesare a sprijinului financiar, precum și 

documentele relevante pentru implementarea schemei de ajutor 

de stat sunt postate pe site-ul APIA - http://www.apia.org.ro, la 

secțiunea Măsuri de sprijin și IACS, respectiv Măsuri delegate 

din PNDR. 

Prin această schemă se acordă sprijin financiar pentru 

înființarea de plantaţii forestiere, respectiv realizarea de trupuri 

de pădure și perdele forestiere de protecție. 

Beneficiarii schemei pot fi deţinătorii publici şi privaţi de 

teren agricol şi formele asociative ale acestora. 

Sprijinul financiar, acordat ca valoare fixă, este reprezentat 

de costuri standard pe hectar pentru împădurirea de terenuri 

agricole şi neagricole, sub forma a două prime, după cum 

urmează: 

Primă de înfiinţare a plantaţiilor forestiere (Prima 1), 

care acoperă inclusiv costurile de elaborare a proiectului tehnic 

de împădurire - acordată pentru toți beneficiarii schemei, 

Primă anuală (Prima 2), pentru o perioadă de 12 ani, 

pentru acoperirea costurilor de întreţinere şi îngrijire a 

plantaţiei forestiere şi pentru compensarea pierderilor de venit 

agricol ca urmare a împăduririi – acordată în funcție de 

categoria de beneficiar și tipul de teren. 

Valoarea maximă a sprijinului public pentru o cerere de 

sprijin acordat în baza prezentei scheme este de 7.000.000 

euro, valorile costurilor standard acordate fiind prezentate în 

tabelul de mai jos, cu precizarea că valorile din paranteză sunt 

aplicabile beneficiarilor cu drept de deducere a TVA, conform 

legislației naționale aplicabile.   

Un fermier informat e un fermier puternic    

 

Campanie de informare în 

rândul fermierilor, dedicată 

exclusiv măsurilor delegate 

de AFIR către APIA din 

(PNDR) 2014 – 2020  

 

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a demarat  

in data de 15 ianuarie 2020, la Arad , o amplă Campanie de 

informare în rândul fermierilor, dedicată exclusiv măsurilor 

delegate de AFIR către APIA din Programul Național de 

Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, cu scopul de a 

eficientiza implementarea acestora și de a crește gradul de 

absorbție a fondurilor aferente măsurilor de dezvoltare rurală. 

Principalele obiective ale Campaniei de informare vizează 

creșterea gradului de vizibilitate și a conștientizării în rândul 

actualilor, dar și a potențialilor beneficiari, cu privire la modul 

de accesare a măsurilor gestionate de APIA din PNDR 2014-

2020, prin diseminarea informațiilor relevante la nivelul și pe 

înțelesul fermierilor. 

Măsurile vizate sunt Măsura 10 – Agromediu și climă, 

Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 Plăți pentru 

zone care se confruntă cu constrângeri naturale, Măsura 14 – 

Plăți în favoarea bunăstării animalelor, Măsura 8 – Submăsura 

8.1 – Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, Măsura 15 

– Submăsura 15.1 – Plăţi pentru angajamente de silvomediu. 

La conferința de la Arad au participat fermieri din regiunea 

de vest a țării, respectiv din județele Arad, Timiș, Bihor, 

Hunedoara, Caraș-Severin. 

Campania de informare va cuprinde 7 sesiuni derulate la 

nivel regional cu ajutorul lectorilor proprii, în perioada  15 

ianuarie – 1 martie 2020, după următorul calendar:  

15 ianuarie – Arad,  

22 ianuarie – Sălaj,  

29 ianuarie – Sibiu,  

05 februarie – Tulcea,  

12 februarie – Suceava,  

19 februarie – Prahova,  

26 februarie – Vâlcea. 

 

 Noutăți legislative 

1. Hotărârea nr. 985/2019 privind registrul agricol pentru 

perioada 2020-2024, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I 

nr. 1055 din 31 decembrie 2019.  

Actul normativ aprobă Formularele registrului agricol pentru 

perioada 2020-2024 , respectiv "Partea I: Tabele individuale la 

nivel de gospodărie/exploatație agricolă individuală/persoană 

fizică autorizată/întreprindere individuală/întreprindere 

familială și entități cu personalitate juridică" și în anexa nr. 2 

"Partea II: Tabele centralizatoare". 

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei 

hotărâri, instituțiile publice prevăzute la art. 7 alin. (2) din 

Ordonanța Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, 

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 98/2009, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv:  Ministerul 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Afacerilor 

Interne, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, Ministerul Finanțelor Publice, 

Institutul Național de Statistică, Agenția Națională de Cadastru 

și Publicitate Imobiliară și Autoritatea Națională Sanitară 

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor asigură, elaborează 

norme tehnice privind completarea registrului agricol, aprobate 

prin ordin comun al conducătorilor instituțiilor respective. 

 

2. Ordonanța de urgență nr. 78/2019 privind modificarea 

unor acte normative și stabilirea unor măsuri în domeniul 

agriculturii, precum și pentru aprobarea unor măsuri 

fiscal-bugetare, Publicata în Monitorul Oficial, Partea I nr. 

1031 din 23 decembrie 2019. 

  

Printre actele normative modificate de Oug 78/2019 se numără 

si: 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2013 privind 

organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente(...) Art. 10. alin1-  se modifica dupa cum urmează: 

(1) În vederea accesării fondurilor europene aferente plăților pe 

suprafață, utilizatorii de pajiști, persoane fizice și juridice, în 

calitate de proprietari și/sau deținători legali ai dreptului de 

utilizare a terenului, au obligația ca anual să asigure încărcătura 

minimă de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de 

pășunat, ori cosirea cel puțin o dată pe an a vegetației. Începând 

cu anul 2021 este obligatorie aplicarea amenajamentului 

pastoral." 
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 Legea nr. 509/2006 privind acordarea de miere de albine 

ca supliment nutritiv pentru preșcolari și elevii din 

învățământul primar de stat, privat și confesional,  cu 

modificările și completările ulterioare.—În perioada 1 

ianuarie 2020-31 decembrie 2020 se suspendă aplicarea 

prevederilor L.509/2006 

 

-  Legea nr. 133/2019 pentru înființarea Agenției pentru 

Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare, - art.11 

modifică și va avea următorul cuprins: 

" Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2021." 

 

 3. Hotărârea nr. 33/2020 pentru aprobarea plafoanelor 

alocate ajutoarelor naționale tranzitorii în sectoarele 

vegetal și zootehnic pentru anul de cerere 2019, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I nr. 38 din 20 ianuarie 2020. 

HG aprobă plafoanele maxime ale ajutoarelor naționale 

tranzitorii în sectorul vegetal pentru culturile amplasate pe 

teren arabil - ANT 1, precum și pentru culturile de: in pentru 

fibră - ANT 2, cânepă pentru fibră - ANT 3, tutun - ANT 4, 

hamei - ANT 5 și sfeclă de zahăr - ANT 6, pentru anul de 

cerere 2019, în limita sumei de 97.253,350 mii euro, în 

echivalent 461.914,511 mii lei, sumă care se asigură de la 

bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii 

și Dezvoltării Rurale pe anul 2020. 

De asemena, HG 33/2020 aprobă plafoanele aferente plăților 

pentru ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul zootehnic, 

pentru anul de cerere 2019, în limita sumei de 148.979,050 

mii euro, în echivalent 707.590,895 mii lei, sumă care se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2020.  

  Cuantumul per unitatea de măsură al ajutoarelor naționale 

tranzitorii în sectorul zootehnic se calculează de către Agenția 

de Plăți și Intervenție pentru Agricultură: 

a) prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. a) la 

cantitățile de lapte livrate și/sau vândute direct eligibile; 

b) prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. b) la 

efectivele de bovine eligibile; 

c) prin raportarea sumei prevăzute la alin. (1) lit. c) la 

efectivele de femele ovine/caprine eligibile. 

Cuantumurile calculate sunt prezentate in pagina 9 a 

prezentului Buletin Informativ.  

 

4. OMADR  nr 6/2020  de modificare a OMADR 

nr.45/2019  privind aprobarea modelelor cererilor  de 

plata pentru  M 14,, „Bunăstarea animalelor” din cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-

2020 - pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și 

pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor. 

 

Proiecte de acte normative 

In dezbatere publica pe site-ul www.madr.ro 

Proiect de ORDIN pentru aprobarea Normelor tehnice privind 

modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-

2024. 

Proiect de HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a măsurilor Programului Național de Dezvoltare 

Rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat 

Proiect de ORDIN privind modificarea şi completarea 

Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 

619/2015 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor 

specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi 

prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 3/2015  pentru aprobarea schemelor de plăţi care 

se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru 

modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991  privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură, precum şi a 

condiţiilor specifice de implementare pentru măsurile 

compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenurile 

agricole, prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 

2014-2020 

Printre modificarile prevazute: 

1.Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins: “Art.34. 

Se acordă ajutor naţional tranzitoriu - ANT 1, decuplat de 

producţie, în cuantum fix pe hectar, fermierilor din sectorul 

vegetal, care îndeplinesc prevederile capitolului II şi condiţiile 

prevăzute la art. 33 şi care cultivă următoarele culturi amplasate 

pe teren arabil: cereale (grâu comun, grâu dur, secară, orz, ovăz, 

porumb, sorg, orez, triticale, porumb dulce şi alte cereale), culturi 

proteice (mazăre, fasole, bob, lupin, linte, alte leguminoase pentru 

boabe), plante industriale (floarea-soarelui, rapiţă, soia, in şi 

cânepă pentru fibră, tutun, in pentru ulei, plante medicinale, alte 

plante industriale), rădăcinoase (sfeclă furajeră, sfeclă de zahăr), 

cartofi, legume, căpşuni, pepeni, flori şi plante ornamentale, 

plante de nutreţ, loturi semincere, alte culturi pe teren arabil.”  

2. După articolul 34 se introduce un nou articol, art. 34.1 cu 

următorul cuprins: “ Art. 34.1 (1) Suprafețele de teren arabil 

consacrate producţiei de iarbă şi de alte plante furajere erbacee 

cultivate, care nu au fost arate și nu au făcut parte din sistemul de 

rotaţie a culturilor din exploataţie timp de 5 ani sau mai mult se 

încadrează în prevederile art. 2, alin. (1) lit. h) din ordonanţă și nu 

sunt eligibile la ANT 1. (2) APIA înștiințează solicitanții la 

momentul depunerii cererii unice de plată asupra prevederilor 

alin. (1) precum și asupra posibilității schimbării categoriei de 

folosință a terenului sau a practicării rotației culturilor și verifică 

înființarea culturilor în arabil sau menținerea pajiștii permanente. 

”  

3. La articolul 43 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea 

următorul cuprins: “b) au comercializat cel puţin producţia 

minimă de masă verde sau fân sau produse derivate din fân 

prevăzute la lit. a) către exploataţii de creştere a animalelor 

înscrise în RNE şi/sau a păsărilor, pe baza facturii sau a filei/

filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul 

agricol și/ sau”  

4. La articolul 43, alineatul (3) se modifică și va avea următorul 

cuprins: “(3) Termenul final de depunere la APIA a documentelor 

doveditoare prevăzute la alin. (1), (2) și (4) este 31 martie a 

anului următor anului de cerere curent.”   

5. La articolul 46 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea 

următorul cuprins: “c) proces-verbal de recepţie însoţit de bon 

fiscal sau factura sau fila/filele din carnetul de comercializare a 

produselor din sectorul agricol, din care să reiasă că s-a 

comercializat producţia minimă prevăzută la alin. (1) lit. b); “  

6. La articolul 60, alineatul (3) se modifică și va avea următorul 

cuprins: “ (3) Documentele prevăzute la alin. (1) şi (2) se 

prezintă, după caz, la termenele privind depunerea facturii sau a 

filei/filelor din carnetul de comercializare, prevăzute la art. 42-44, 

46-48, 50-53, 55, 59.“  

7. La articolul 70, litera d) se modifică și va avea următorul 

cuprins: “d) taurine din rase de carne şi metişii acestora;“ 8. 

La articolul 782 după litera d) se introduce o nouă literă, lit. e) 

cu următorul cuprins: “e) animalul care înlocuiește animalul 

cu circumstanță naturală nu poate fi înlocuit la rândul său.” 
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https://lege5.ro/App/Document/geydamrsgy/legea-nr-509-2006-privind-acordarea-de-miere-de-albine-ca-supliment-nutritiv-pentru-prescolari-si-elevii-din-clasele-i-iv-din-invatamantul-de-stat-si-confesional?d=2020-01-28
https://lege5.ro/App/Document/gm2tqmzxheyq/hotararea-nr-33-2020-pentru-aprobarea-plafoanelor-alocate-ajutoarelor-nationale-tranzitorii-in-sectoarele-vegetal-si-zootehnic-pentru-anul-de-cerere-2019?pid=308939540&d=2020-01-28#p-308939540
https://lege5.ro/App/Document/gm2tqmzxheyq/hotararea-nr-33-2020-pentru-aprobarea-plafoanelor-alocate-ajutoarelor-nationale-tranzitorii-in-sectoarele-vegetal-si-zootehnic-pentru-anul-de-cerere-2019?pid=308939545&d=2020-01-28#p-308939545
https://lege5.ro/App/Document/gm2tqmzxheyq/hotararea-nr-33-2020-pentru-aprobarea-plafoanelor-alocate-ajutoarelor-nationale-tranzitorii-in-sectoarele-vegetal-si-zootehnic-pentru-anul-de-cerere-2019?pid=308939542&d=2020-01-28#p-308939542


Realizat de: 
Director executiv:      Mihai VERSIN 

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 

 

15 ianuarie - 15 februarie 2020 se desfășoară sesiunea de depunere 

a cererilor de plată pentru anul 2020 aferentă Măsurii 14 – „Bunăstarea 

animalelor”  

 

 

 În perioada 15 ianuarie - 15 februarie 2020 se desfășoară sesiunea 

de depunere a cererilor de plată pentru anul 2020 aferentă Măsurii 14 – 

„Bunăstarea animalelor” - pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor 

si pachet b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, in conformitate cu 

prevederile Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 

nr.6/10.01.2020 privind aprobarea modelelor cererilor de plată pentru Măsura 

14 – „Bunăstarea animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare 

Rurală PNDR 2014-2020 - pachetul a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și 

pachetul b) Plăți în favoarea bunăstării păsărilor. 

Sprijinul pentru bunăstarea animalelor are forma unei plăţi anuale fixe pe unitate 

vită mare (UVM) şi reprezintă o plată compensatorie pentru pierderile de venit şi 

costurile suplimentare suportate de fermieri.  

Pentru mai multe informații referitoare la accesarea sprijinului pentru bunăstarea 

porcinelor consultați Ghidul solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea 

animalelor” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - 

pachet a) Plăţi în favoarea bunăstării porcinelor, Ediţia a III-a-2020, aprobat prin 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/14.01.2020, publicat 

pe site-ul APIA la adresa http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-

iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-

animalelor/pachetul-a-plati-in-favoarea-bunastarii-porcilor. 

Precizăm faptul că urmare apariției în anul 2018 a cazurilor de forță majoră – 

pesta porcină africană - noul Ghid al solicitantului aferent Măsurii 14 – 

„Bunăstarea animalelor” - pachet a) Plăți în favoarea bunăstării porcinelor 

conține şi metodologia de calcul pentru efectivele afectate de pesta porcină 

africană. 

Pentru mai multe informații referitoare la accesarea sprijinului pentru bunăstarea 

păsărilor consultați Ghidul solicitantului pentru Măsura 14 – „Bunăstarea 

animalelor” din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 - 

pachet b) Plăţi în favoarea bunăstării păsărilor, Ediția a III-a-2020,  aprobat prin 

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 15/14.01.2020, publicat 

pe site-ul APIA la adresa  http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-

iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-

animalelor/pachetul-b-plati-in-favoarea-bunastarii-pasarilor 

 

Actiuni si termene in perioada ianuarie-februarie 2020 

 

15.01 – 15 .02.2020 - depunere cereri de plată pentru anul 2020,  angajamentele 

anuale -  Măsura M14 T (a,b); 

31.01.2020 - termen final  depunere cereri de rambursare ajutor de stat  motorina 

utlizata in agricultura, trim. IV  2019; 

10.02.2020 - demararea  perioadei de informare a fermierilor privind Campania 

de primire a cererilor unice de plata, C 2020; 

20.02.2020—finalizarea programarii fermierilor in vederea depunerii cererilor 

unice de plata, Campania 2020 si transmiterea invitatiilor catre 

fermieri; 

20.02.2020—termen depunere cerere de plata semestrul I anul scolar 2019-2020 

in cadrul Programului pentru scoli al Romaniei 

februarie 2020 —autorizarea  la plata a fermierilor pentru schemele de plata in 

sector zootehnic  —ajutoare nationale tranzitorii, Campania 2019. 

In derulare până la 31.03.2020 —sesiunea 4- depunere cereri de sprijin pentru 

Schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima împădurire și 

crearea de suprafețe împădurite”, aferentă submăsurii 8.1 

„Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 

2014-2020. 
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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.58A,  

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 :                                      Mihai VERSIN 

Director executiv adj. 1:                            Irina MARINCA 

Director executiv adj. 2:                  Constantin NEGREA 

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 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 -          Gheorghe VOICULESCU 

Sef  Centru  Local  Turceni -                         Florin MURU 

Coord. Centru Local Motru -            Cristian BULMOAGA  

Sef Centru Local Hurezani -      Floriana MATEI  

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  

Miercuri, 10.00-12.00 – director executiv adjunct 2 

Joi, 10.00-12.00 – director executiv adjunct 1 

http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-a-plati-in-favoarea-bunastarii-porcilor
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-a-plati-in-favoarea-bunastarii-porcilor
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-a-plati-in-favoarea-bunastarii-porcilor
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-b-plati-in-favoarea-bunastarii-pasarilor
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-b-plati-in-favoarea-bunastarii-pasarilor
http://www.apia.org.ro/ro/directia-masuri-de-sprijin-i-iasc/masuri-delegate-din-pndr/masura-14-plati-in-favoarea-bunastarii-animalelor/pachetul-b-plati-in-favoarea-bunastarii-pasarilor
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