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Județul Gorj se întinde pe o suprafață de 560.174 ha, cu o suprafață agricolă de 

219.060 ha, din care 82.598 ha teren arabil, 2.312 ha grădini familiale, 126.902 ha pășuni și 
fânețe, 7.247 ha culturi permanente (plantații de vii și pomi fructiferi), după cum reiese din 
rezultatele finale ale Recensamântului agricol din anul 2010, însă la nivelul anilor 2007-2020,  
s-au solicitat subvenții doar pentru o suprafață agricolă cuprinsă între 70.000 - 94.000 ha.  

 

 
Tot din statisticile recensamântului agricol respectiv, reiese numărul total de 

exploatații agricole fără personalitate juridică de 3.828.345 la nivelul țării, din care 97.247 se 
regăsesc în județul Gorj, cu o suprafață agricolă ce a revenit în medie pe exploatația agricolă 
de aproximativ  2 ha. Din datele statistice publicate pe site-ul Instituțului Național de Statistică 
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Gorj,  ocupația  preponderentă  a  locuitorilor  județului  Gorj,  este  în agricultură, î n  
pondere de de 4 5, 8 3 %, fiind următă de industrie cu o pondere de 27,55%, respectiv 
construcții în  proporție de 9.9%.  

Numărul producătorilor agricoli care îndeplinesc condiția minimă de eligibilitate 
privind dimensiunea exploatației de minim un hectar, potrivit ultimului recensamânt 
general agricol din anul 2010, este de aproximativ 32.000, însă o parte dintre aceștia nu-
și lucrează și întrețin terenurile agricole, iar parcelele  lor  agricole  sunt  sub dimensiunea 
minimă de 0,30  hectare pentru suprafețele arabile ș i  de pajiști naturale ș i  sub 0,10 
hectare pentru culturile permanente (plantații de vii și pomi fructiferi, culturi protejate). 

Recensamântul agricol urmează să fie actualizat în anul 2021. 
 
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), este instituția publică 

aflată în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a cărei funcț ionare și 
organizare are la bază  prevederile Legii nr. 1/2004, cu modificările ș i  completările 
ulterioare, desfașurându-și activitatea î n  teritoriu prin cele 42 de centre județene, 
structuri funcționale cu personalitate juridică, prin care se asigură executarea funcțiilor 
tehnice și administrative. 

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură este instituţia responsabilă pentru 
implementarea schemelor de plăţi directe pentru agricultură, având ca sursă de finanţare Fondul 
European pentru Garantare în Agricultură (FEGA), precum şi fonduri din bugetul naţional . 

De asemenea, APIA este instituţia responsabilă pentru implementarea măsurilor 
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole, având ca sursă de finanţare 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi fonduri din bugetul naţional. 

 
FEGA este implementat prin gestiune partajată între statele membre şi Uniune. FEGA 

finanţează următoarele cheltuieli, care sunt efectuate în conformitate cu dreptul Uniunii: 
(a) măsurile de reglementare sau sprijinire a pieţelor agricole; 
(b) plăţile directe către fermieri în cadrul PAC; 
(c) contribuţia financiară a Uniunii la măsurile de informare şi promovare a produselor 

agricole pe piaţa internă a Uniunii şi în ţările terţe, întreprinse de statele membre pe baza unor 
programe selectate de Comisie, altele decât cele menţionate la articolul 5; 

(d) contribuţia financiară a Uniunii la programul de încurajare a consumului de fructe şi 
legume în şcoli, menţionat la articolul 23 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 şi la măsurile 
privind bolile animalelor şi pierderea încrederii consumatorilor astfel cum sunt menţionate la 
articolul 155 din regulamentul menţionat. 

FEGA finanţează următoarele cheltuieli în mod direct şi în conformitate cu dreptul 
Uniunii: 

(a) promovarea produselor agricole, efectuate fie direct de către Comisie, fie prin 
intermediul unor organizaţii internaţionale; 

(b) măsurile luate în conformitate cu dreptul Uniunii de asigurare a conservării, 
caracterizării, colectării şi utilizării resurselor genetice în agricultură; 

(c) crearea şi întreţinerea sistemelor de informaţii contabile agricole; 
(d) sistemele de investigare agricolă, inclusiv investigaţiile privind structura 

exploataţiilor agricole. 

FEADR este implementat prin gestiune partajată între statele membre şi Uniunea 
Europeană. FEADR finanţează contribuţia financiară a Uniunii la programele de dezvoltare 
rurală implementate în conformitate cu dreptul Uniunii privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală. 

FEADR contribuie la Strategia Europa 2020 prin promovarea dezvoltării rurale durabile 
în întreaga uniune, într-o manieră care completează celelalte instrumente ale PAC, respectiv 
politica de coeziune şi politica comună în domeniul pescuitului. FEADR contribuie la dezvoltarea 
în uniune a unui sector agricol mai echilibrat din punct de vedere teritorial şi ecologic, mai 
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benefic pentru climă, mai rezilient, mai competitiv şi mai inovator. FEADR contribuie de 
asemenea la dezvoltarea teritoriilor rurale. 

În cadrul general al PAC, sprijinul pentru dezvoltare rurală, inclusiv pentru activităţi din 
sectorul alimentar şi nealimentar şi din silvicultură, contribuie la atingerea următoarelor 
obiective:  

(a) favorizarea competitivităţii agriculturii;  
(b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale şi combaterea schimbărilor 

climatice;  
(c) obţinerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor şi comunităţilor rurale, 

inclusiv crearea şi menţinerea de locuri de muncă. 

APIA utilizează ca instrument de derulare şi gestionare financiară, Sistemul Integrat de 
Administrare şi Control, aşa cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, pentru 
gestionarea fondurilor Uniunii Europene şi naţionale destinate agriculturii. 

La nivelul Centrul județean APIA Gorj, în cursul anului 2020, s-au derulat următoarele 
programe de sprijin financiar, cu finanțare atât de la bugetul comunitar, cât și de la bugetul de 
stat: 

1. Schemele de plăţi directe, ca mecanisme de susţinere a producătorilor agricoli, 
care se aplică în agricultură în perioada 2015 – 2020: 

- schema de plată unică pe suprafaţă 
- plata redistributivă; 
- plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu; 
- plata pentru tinerii fermieri; 
- schema de sprijin cuplat; 
- schema simplificată pentru micii fermieri. 

2. Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal şi zootehnic în 
limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

3. Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole:  
- pentru angajamente care încep din anul 2015:  

 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 ; 
- Ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor - determinarea calității genetice a raselor 

de animale; 
- Renta viageră;  
- Măsura 15 -  submăsura 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvomediu, din cadrul PNDR 

2014-2020 
- Măsura 8 -  submăsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul 

PNDR 2014-2020. 
- Ajutorul de stat pentru susținerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin în  

contextual crizei economice generate de pandemia de Covid-19. 
- Măsura 21 din PNDR 2014-2020 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat 

fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 –
Campania 2020. 
  
5. Măsuri de piata 

- Sprijin financiar comunitar și național acordat sectorului apicol (PNA) ; 
- Programul pentru şcoli al Romaniei în perioada 2017-2023. 
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Centrul Județean Gorj al Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură 
răspunde de realizarea strategiei APIA la nivel teritorial, de aplicarea pârghiilor și 
mecanismelor specifice aplicabile plăților, în concordanță cu cerințele legale și procedurale în 
vigoare, fiind instituția publică organizată la nivel județean cu cel mai mare impact în rândul 
populației care desfașoară activități cu specific agricol, în special în rândul populației din 
mediu rural.  

Anual, serviciile prestate de salariații instituției se adresează către aproximativ 20.000 
de  fermieri, deținători de terenuri agricole, solicitanți ai plăților directe acordate din 
fonduri europene, a ajutoarelor naționale  tranzitorii și ai ajutoarelor  specifice, la care se 
adaugă aproximativ 8.000 de producători agricoli, crescători de animale care solicită diferite 
tipuri de subvenții din bugetul național și comunitar și care totalizează mai mult de jumătate 
din populația activă a județului distribuită cu preponderență î n   zona rurală, al carei obiect 
principal de activitate, dar ș i  de existență, îl reprezintă  agricultura  practicată  sub  forma  
culturilor  de  câmp și/sau  creșterea  animalelor.  

Centrul județean Gorj are în subordine 6 centre locale (CL) cărora le sunt arondate cele 
70 de localități ale județului, respectiv:  
 CL Tg-Jiu - 20 localități– Tg-Jiu, Bălești, Drăguțești, Dănești, Scoarța, Bălănești, Bumbești-

Jiu, Schela, Stănești, Turcinești, Runcu, Arcani, Lelești, Telești, Peștișani, Tismana, 
Bîlteni, Farcășești, Negomir, Rovinari; 

 CL Tg-Cărbunești –14 localități - Tg-Cărbunești, Albeni, Prigoria, Bengești-Ciocadia, Roșia 
de Amaradia,Jupînești, Berlești, Ticleni, Barbatesti, Licurici, Saulesti, Vladimir, 
Aninoasa,  Turburea; 

 CL Motru – 12 localități – Motru, Cîlnic, Ciuperceni, Cătunele, Godinești, Padeș, Glogova, 
Mătătasari, Slivilești, Samarinești, Vagiulești, Drăgotești; 

 CL Novaci –8 localități - Novaci, Mușeteși, Crasna, Săcelu, Bumbești-Pițic, Alimpești, 
Polovragi, Baia de Fier; 

 CL Turceni - 8 localități - Turceni, Ionești,  Bolboși, Urdari, Borăscu, Brănești, Tînțăreni, 
Plopșoru; 

 CL Hurezani –8 localități - Hurezani, Bustuchin, Logrești, Dănciulești, Stejari, Căpreni, 
Stoina, Crușeț. 
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Principalele atribuții ale Centrului Județean Gorj al APIA, constau in: 
 primirea și  verificarea cererilor de plată depuse de beneficiari; 
 controlul clasic  pe teren și controlul prin teledetecție al fermierilor care au depus 

cereri de plată; 
 autorizarea la plată a cererilor de sprijin financiar sau notificarea beneficiarilor cu 

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

 plata sumelor din bugetul de stat către beneficiari; 
 evidența contabilă a plăților efectuate; 
 asigurarea îndeplinirii  cerințelor cu   privire   la   informarea   publică a   activităților 

desfășurate; 
 asigurarea desfășurarii î n  bune condiții a  activităților  economice,  administrative, 

contabile și de personal; 
 colaborarea pentru î n deplinirea atribuțiilor specifice cu organele administrației 

publice centrale și locale; 
 implementarea activităților derulate prin Sistemul Integrat de Administrare și  

Control – IACS; 
 aplicarea prevederilor din procedurile operaționale ș i  metodologiile specifice 

fiecărui tip de activitate; 
 aplicarea, utilizarea  și  actualizarea sistemului de identificare a parcelelor agricole; 
 gestionarea plății rentei viagere.  

 

ACTIVITATEA SERVICIULUI ECONOMIC, RECUPERARE  DEBITE ȘI RESURSE UMANE 

 
Structura organizatorică a Centrului Județean Gorj 
Conform organigramei aprobate și în funcție de nivelul de coordonare și  de 

repartizare a posturilor, în structura Centrului județean Gorj din anul 2020 intră 3 
compartimente, 4 servicii și 6 birouri organizate la nivel de centre locale. 

Organigrama APIA - Centrul Județean Gorj / 2020 – aprobata prin decizia 2695/2020 
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Repartizarea posturilor pe cele doua nivele județean/ local se prezintă astfel: 

 centrul   județean 54  posturi,  din care 53 funcții publice, din care 52 funcții publice de 
clasa I-consilieri și o funcție de clasa III- referent și 1 personal contractual, 

 centre  locale 55 posturi, din care 55 funcții publice de clasa I, respectiv consilieri. 
 

              
 
 Structura funcţiilor : funcționari publici -  108 persoane, 
                                                 personal contractual - 1 persoană. 
 
Numărul angajaților în cadrul Centrului județean:  

Numărul angajaților în cadrul APIA CJ Gorj este de 104, din care 103 funcționari publici și 
1 personal contractual, 5 posturi fiind vacante. 

 
 Structura pe sexe : femei  -  57 
                                                   bărbați - 47                                                          
In    funcție  de  categoriile  de vârstă,  situația  angajaților  din  cadrul  APIA  Centrul 

Județean Gorj se prezintă astfel:         
 
 
 
 
 
        

 
 
            

Intre 18-30 ani -  1 funcționar    
Intre 31-40 ani - 27 funcționari      
Intre 41-50 ani - 33 funcționari  
Intre 51-60 ani - 32 funcționari  

             Intre 61-65 ani - 11 funcționari                   
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 În funcție de profesii, structura personalului C.J.Gorj se prezintă astfel : 

 
   Medici veterinari  -   1; 
   Economiști           - 33;  
   Juriști                   - 10; 
   Ingineri                - 58; 
   Studii medii          -  1; 
   Șofer                    -  1. 
 
         

 
 

Pregătirea profesională a personalului în anul 2020: 

Nr. 
crt. 
 

Denumirea instruirilor 
desfășurate (tematica) 

Perioada de 
desfasurare a 

cursului 

Compartime
nt/ 

beneficiar 

Număr 
total 

particip
anti 

Formator/ 
Nume, 

prenume și 
functia 

 
Observatii 

 

 

1. 

Program de formare 
profesională pentru 

funcționarii publici cu atribuții  
în activitatea de primire  și 

administrare a cererilor unice 
de plată pentru Campania 

2020. 

19-21.02.2020 APIA-CJ Gorj, 
SAP, Centre 

Locale  

4 APIA aparat 
central 

Județul 
Tulcea 

 

 

 

2. 

Program de formare 
profesională pentru 

funcționarii publici cu atribuții  
în activitatea de primire  și 
administrare a cererilor de 

plata pentru Campania 2020- 
funcționarii publici de 

conducere de la nivel județean 

 

24-25.02.2020 

 

APIA-CJ Gorj, 
conducere 

 

3 

 

APIA aparat 
central 

 

Județul 
Tulcea 

 

 

 

 

3 

Program de formare 
profesională pentru 

funcționarii publici cu atribuții  
în activitatea de control teren, 

privind  Procedura 
operationala privind 

activitatea de control clasic pe 

 

29.07.2020 

 

APIA-CJ Gorj-
Serviciul 

Control pe 
teren 

 

14 

 

APIA aparat 
central 

 

Videocon
ferinta 
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teren pentru Campania 2020. 

4 

 

 

4 

Controlul prin teledetecție    
Campania 2020 

22.10.2020 CL Hurezani 6  APIA aparat 
central 

Videocon
ferinta 

  

5 

Sistemul de management  anti-
mita  aplicabil în Agentia de 
plăți  și Interventie pentru 

Agricultura (APIA) 

20.11.2020 APIA-CJ Gorj-
Conducerea  
instituției,   

sefi structuri 
subordonate 
și  manager 

public  

7 APIA aparat 
central 

Videocon
ferinta 

 

6 Achiziții publice 25-29.11.2020 Consilier 
achizitii 

Manager 
public 

2 Centrul de 
formare  

APSAP 

Online, 
platforma 

ZOOM, 
gratuit 

7 Control financiar preventiv 
propriu 

Nov.2020 Consilieri 
SERDRU 

2 Centrul de 
formare  

APSAP 

Online, 
platforma 

ZOOM, 
gratuit 

 

          Centrul Județean APIA Gorj dispune de  următoarele resurse materiale: 

- 17 autoturisme, din care: 10 Dacia Logan, 3 Dacia Duster,  3 Hyundai Tucson, 1 Dacia 
Sandero Stepway, 

- mobilier pentru toți salariații: birouri, dulapuri, etajere, scaune, etc.; 
- echipamente de control pe teren: GPS-uri - 17, statie totala – 1; salariații care efectuează 

activitate de control pe teren dețin echipamente de protecție. 
- echipamente IT : laptopuri, calculatoare, imprimante, echipamente multifuncționale.  
- sisteme antiefracție și antiincendiu - centrele locale ale APIA CJ Gorj sunt dotate cu  

sisteme de alarmare antiefracție și sisteme antiincendiu.  
- imobile în administrare - 5 terenuri, 2 cladiri (Tg-Jiu şi Tg-Cărbunești), plus 2 spații 

preluate în baza protocolului de predare-primire nr. 11131/9536/29.08.2014 încheiat între 
Consiliul Județean Gorj și APIA CJ Gorj (Motru şi Tg-Cărbuneşti). În anul 2020, Centrul Județean 
APIA Gorj si-a desfaşurat  activitatea în spatiu  închiriat, iar din cele șase centre locale, două 
dispun de spații care apartin centrului județean, respectiv CL Targu Jiu și CL Targu Carbunesti, 
două  își  desfășoară activitatea în spații închiriate (CL Novaci și CL Motru) și două centre locale 
își desfașoară activitatea în spații primite cu titlu gratuit (CL Hurezani și CL Turceni). În anul 
2011, am primit prin hotărâre de guvern un spațiu cu suprafața de 125,33 m.p., care are 
destinația de arhivă și magazie, spațiu situat în municipiul Tg-Jiu, b-dul Ec. Teodoroiu, nr. 532 
(Zona Iezureni), jud. Gorj, spațiul fiind amplasat în aceeași clădire cu Directia Sanitar Veterinara 
Gorj și Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Semintelor și Materialului Saditor-filiala Gorj.                

Finanțarea instituției se realizează integral din bugetul MADR, prin Agenția de Plăți și 
Intervenție pentru Agricultură, la toate capitolele de cheltuieli, și anume: cheltuielile cu salariile 
angajaților, cheltuielilor cu bunurile și serviciile, cheltuielile cu subvențiile acordate din 
bugetul național, cheltuieli de capital, cheltuieli aferente Proiectelor cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 
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Cheltuieli de personal  - buget  12672740 lei și plăți efectuate = 
12.660.402 lei ; 
Cheltuieli cu bunuri și servicii - buget  985000 lei și plăți 
efectuate = 901654,25 lei ;  
Cheltuieli privind subvențiile acordate din B.N. - buget 1225000 
lei și plăți efectuate 1222976,31 lei. 
Alte cheltuieli (Sume aferente persoanelor cu hándicap 
neincadrate) - buget 36000 lei și plăți efectuate 35435 lei 
Alte cheltuieli (Despăgubiri civile)-buget 2600 lei, plăți 2.214 lei  
Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 
aferente cadrului financiar 2014-2020 - buget 552950 lei, plăți 

551.594 lei 
 

   În tabelul de mai jos este redata executia bugetara la finele  anului  2020: 
 

INDICATOR 
 

COD 
Buget 

Plăți 
cumulate 

CHELTUIELI DE PERSONAL 10 12672740,00 12660402,00 

Cheltuieli salariale în bani 10 01 12243760,00 12232661,00 

Cheltuieli salariale în natura 10 02 146800,00 146550,00 

Contributii 10 03 282180,00 281191,00 

BUNURI și SERVICII 20 985000,00 901654,25 

Bunuri și servicii 20 01 699000,00 622165,05 

Furnituri de birou 20.01.01 15000,00 14994,20 

Materiale pentru curatenie 20.01.02 4000,00 3980,65 

Incalzit, iluminat și forta motrica 20.01.03 216000,00 207481,38 

Apa, canal și salubritate 20.01.04 41000,00 32643,23 

Carburanti și lubrifianti 20.01.05 76000,00 40394,71 

Piese de schimb 20.01.06 5000,00 - 

Posta, telecomunicatii, radio, tv, 
internet 20.01.08 112000,00 93978,48 
Materiale și prestari de servicii cu 
caracter functional 20.01.09 81000,00 80580,33 
Alte bunuri și servicii pentru întretinere 
și funcționare 20.01.30 149000,00 148112,07 

Reparatii curente 20.02 - - 

Bunuri de natura obiectelor de inventar 20 05 28000,00 27923,29 

Uniforme și echipament 20.05.01 3000,00 2991,18 

Alte obiecte de inventar 20.05.30 25000,00 24932,11 

Deplasari, detasari, transferari 20 06 2000,00 255,60 
Carti, publicatii și materiale 
documentare 20 11 1000,00 - 

Consultanta și expertiza 20.12   

Pregatire profesională 20.13   

Protectia muncii 20.14 34000,00 33892,62 

Cheltuieli judiciare și extrajudiciare 20.25 - - 

Alte cheltuieli 20.30 221000,00 217417,69 

Chirii  20.30.04 198000,00 196414,07 

Prime de asigurare non-viata 20.30.03 22000,00 21003,61 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.30.30 1000,00 0,01 

SUBVENțII 40 1225000,00 1222976,31 

Sprijinirea producatorilor agricoli 40.15 1225000,00 1222976,31 
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PROIECTE CU FINANțARE DIN FONDURI 
EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE 
CADRULUI FINANCIAR 2014-2020 58 552950,00 551594,00 
Programe din Fondul European Agricol 
de Dezvoltare Rurala (FEADR) 58.04 552950,00 551594,00 

Finanțare naționala 58.04.01 92150,00 91288,00 

Finanțare externa nerambursabila 58.04.02 460800,00 460306,00 

ALTE CHELTUIELI 59 38600,00 37649,00 

Despagubiri civile 59.17 2600,00 2214,00 
Sume aferente persoanelor cu handicap 
neincadrate 59.40 36000,00 35435,00 

ACTIVE NEFINANCIARE 71 - - 
Masini, echipamente și mijloace de 
transport 71.01.02 - - 
Mobilier, aparatura birotica și alte 
active corporale 71.01.03 - - 

TOTAL    15474290,00 15374275,56 

  

De asemenea, în anul 2020, plata subvențiior pentru anumite programe s-a realizat din bugetul 
național prin centrele județene, plățile efectuate fiind redate în tabelul de mai jos: 

   Plățile din Bugetul Național în anul  2020, efectuate  de C.J. APIA Gorj: 
Nr.crt. Categorie plăți   Suma plățita (lei) 

 Total din care : 1.222.976,31 

1. Acciza motorina și 
ameliorare rase  

1.112.433,00 

2. Subventie bovine OUG 
149/2020 

110.543,31 

 
Activitatea de achiziții 
Achiziţionarea materialelor s-a făcut în strictă concordanţă cu stocurile existente şi 

necesarul de consum, materialele au fost recepţionate şi înregistrate în contabilitate la preţuri 
de achiziţie. Aprovizionarea s-a făcut cu respectarea legislaţiei în vigoare. 

In cursul anului 2020, au fost achiziționate bunuri și servicii necesare pentru 
desfășurarea în bune condiții a activității instituției, precum și bunuri necesare pentru 
combaterea epidemiei de Coronavirus, respectiv dezinfectanți-153 bucăți, maști de protecție-
8860 bucăți, mănuăși-1700 bucăți, viziere protecție-50 bucăți, alcool sanitar-104 bucăți, 
dozatoare săpun-16 bucăți, termometre digitale-8 bucăți și ăapun lichid. 

Analizând datele prezentate în contul de execuție la data de 31.12.2020, se constată că 
pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat au fost aprobate angajamente legale a căror 
valoare nu a depășit valoarea angajamentelor bugetare și respectiv a creditelor bugetare 
aprobate, respectându-se prevederile OMFP nr.1792/24.12.2002, cu modificările și completările 
ulterioare. 

 
Monitorizarea activității financiar-contabile prin depunerea situațiilor financiare 
Avand în vedere ca APIA CJ Gorj este instituție pilot,  până la data de 20 a fiecărei luni se 

întocmesc și transmit pe site-ul Ministerului de Finanțe, în aplicația Forexebug, situațiile 
financiare lunare/trimestriale. 

De asemenea, APIA CJ Gorj depune pe site-ul Ministerului de Finanțe și bugetul 
inițial/rectificativ. După validarea bugetului, salariații SERDRU accesează programul Forexebug 
în vederea  efectuării de  angajamente și recepții, pentru efectuarea tuturor plăților. 
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ACTIVITATEA DE RECUPERARE DEBITE 

 
La nivelul centrului județean, în conformitate cu situația centralizată a GMGRC primită de 

la APIA aparat central la data de 15.12.2020, înregistrăm un număr total de 11.861 debite în 
cuantum de 24.820.423 lei,  din care debite constituite FEADR în sumă de 18.303.873,85 lei,   
procentul FEADR pe debitele constituite fiind de 73,75%. La data de 31.12.2020, la nivelul APIA 
CJ Gorj sunt înregistrate un număr de 11.867 debite în cuantum de 24.822.550,15 lei, din care s-
a recuperat suma de 17.342.589,79 lei,  procentul de recuperare fiind de 69,87 %. 

 În anul 2020, Serviciul  economic recuperare debite și resurse umane a înregistrat în 
Registrul debitorilor europeni un număr de 671 procese-verbale de constatare a neregulilor și 
de stabilire a creanțelor bugetare, în valoare de 746.695,70  lei.  

In anul 2020, au fost transmise la ANAF, spre  executare silita, un număr  de 123 debite 
(Procese-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor bugetare, Procese-
verbale de stabilire a neregulilor rezultate din aplicarea dobanzii datorate și Procese-verbale de 
accesorii) în valoare de 298.897,56  lei. 

De asemenea, au fost întocmite și transmise catre Administrația Județeană a Finanțelor 
Publice Gorj și către Serviciile Fiscale Orășenești adrese privind stadiul măsurilor de recuperare 
a creanțelor bugetare pentru toate debitele transmise la ANAF în vederea executării silite pentru 
care nu a intervenit achitarea integrală prin compensare și/sau plată voluntară. Totodată, au fost 
analizate dosarele de debit, fiind întocmite diferite documente care fac parte componenta din 
dosarele de debit, respectiv certificate de recuperare debite/dobanda, PV dobândă/accesorii, 
notificări privind sumele restante de restituit, registrul debitorilor centralizat și alte documente 
privind corespondența dintre instituția noastră și ANAF cu privire la stadiul recuperării 
debitelor, documentele întocmite fiind atașate la dosarele de debit. 

 
 

SISTEMUL  IT  AL  APIA  C.J. GORJ 

 
 Arhitectura sistemului IT al APIA este realizată ca o bază de date centralizată, localizată în 

Centrul de date din sediul APIA central. Aplicațiile sunt dezvoltate pe 
tehnologie web, fiind accesibile din oricare punct al rețelei APIA. În 
general, infrastructura hardware existentă răspunde necesităților de 
prelucrare pentru perioada actuală. Numărul de servere de la nivel 
central asigură capacitatea de prelucrare necesara. În privința stațiilor 
de lucru, este îndeplinită cerința ca fiecare lucrător APIA să aibă un 
calculator la care sa lucreze. Cu scopul de a optimiza prelucrarea 
automată a datelor, s-a luat decizia sporirii numărului de echipamente în 
zona serverelor de aplicatie.  

La nivelul APIA - Centrul Județean Gorj, sunt încadrate 2 persoane specializate în domeniu  
care acordă asistență tehnică funcționarilor din cadrul CJ APIA Gorj, asigură întreținerea 
echipamentelor și a rețelei de comunicații, implementează măsurile de securitate a informației. 
 
 Centrul Județean APIA  Gorj dispune de următoarele echipamente IT: 

- Servere  HP  ProLiant  ML370  - 6 buc; 
- Unități de calcul  - total 161buc (din care 38 unitati de calcul scoase din uz); 

- Laptopuri  - total  22 buc, din care 1 laptop primit în  folosință gratuită de la AFIR; 
- Imprimante / multifuncționale A3 și A4 total  51 buc,  din care: 

o 33 multifuncționale primite în folosință gratuită de la  ECOCART –, 
o 2 multifuncționale primite în folosință gratuită de la  de la AFIR  
o 16 multifuncționale achizitonate de către CJ APIA Gorj.  

In prezent, sunt propuse pentru casare un număr de 7 imprimante și multifuncționale.  
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- Echipament  pentru videoconferință - 1 buc; 
- Videoproiector  - 1 buc. 

Dintre echipamentele enumerate, în cursul anului 2020, au fost achiziționate un număr de  
6 multifuncționale A4 și un televizor led smart (folosit la echipamentul de videoconferință), care 
au înlocuit echipamentele defecte sau cu un grad ridicat de uzură. 

Au fost înrolate 74 calculatoare (stații de lucru și laptop-uri) în domeniul apia.local. 

Sistemul IT – rețeaua de comunicații 
Prin Hotărârea de Guvern nr. 1207 din 6 septembrie 2006, s-a stabilit ca serviciile de 

comunicație date pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale și toate unitățile 
subordonate sa fie furnizate de Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS). În consecință, APIA a 
încheiat un protocol de colaborare cu STS pentru furnizarea de servicii de transmisie date. 
Serviciul de Transmisiuni Speciale (STS) are infrastructură de transmisie date care acoperă 
întreaga țară.  Atât sediul Centrului Județean Gorj, cât și sediile centrelor locale sunt conectate 
prin buclă dublă, la rețeaua de comunicații.  

 

Pentru gestioanarea cererilor unice de plata se utilizeaza următoarele instrumente tehnice: 

 
1. Sistemul Integrat de Administrare și Control  IACS care reprezintă instrumentul 

tehnic de gestionare şi control care se aplică anumitor scheme de plăţi, în conformitate cu 
prevederile de instituire a acestora și cuprinde următoarele elemente:  

a) o bază de date electronică; 
 b) un sistem de identificare a parcelelor agricole;  
c) un sistem de identificare şi înregistrare a drepturilor la plată;  
d) cererile de sprijin;  
e) un sistem integrat de control;  
f) un sistem unic de identificare a fiecărui agricultor care a depus cererea de sprijin; 
 g) un sistem de identificare şi înregistrare a animalelor.  

Componenta sistemului de aplicatii  IT, este următoarea:  

IACS – 6 module IT ; 
– Registrul fermierilor;  
– Captarea datelor ; 
– Control administrativ ; 
– Selecția eșantionului de control ; 
– Control pe teren ; 
– Autorizarea și calculul plăților : 

LPIS : 

– Baza de date GIS ; 
– Modulul de întreținere LPIS – LaFis;  
– Modulul de generare și tipărire harți – suport grafic pentru cererile de sprijin . 

Sistemul de gestiune a organizatiei - ERP : 

– Sistemul financiar contabil – inclusiv execuția și contabilizarea plăților  
– Sistemul pentru resurse umane, salarizare, gestiune stocuri 

Securitatea informației 

Securitatea informației se realizează prin implementarea unui set adecvat de politici, 
practici, proceduri, structuri organizaționale și funcții software, care asigură atingerea 
obiectivelor specifice de securitate ale organizației. 
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Securitatea informației este caracterizată ca fiind cea care asigură și menține 
următoarele: 

a. Confidențialitatea - asigurarea faptului că informația este accesibilă numai celor 
autorizați să aibă acces; 

b. Integritatea - păstrarea acurateții și completitudinii informației, precum și a 
metodelor de procesare; 

c. Disponibilitatea - asigurarea faptului că utilizatorii autorizați au acces la 
informație și la resursele asociate atunci când este necesar.   

De asemena, la nivelul instituției este constituită structura privind securitatea informației 
care monitorizeaza implementarea politicii privind securitatea informației și a setului de măsuri 
prevăzut de aceasta. 

 
Clasificarea informațiilor 
Pentru a asigura gestionarea precisă a informației, în APIA se folosește o ierarhie de 

clasificare a informației. Această ierarhie asigură o referință unitară asupra importanței 
informației și o minimizare a costurilor securității informației. 

APIA  foloseste 4 categorii de clasificare a informațiilor: 
a. Publică- aceasta informație a fost aprobată pentru distribuirea către public; 
b. Uz intern- această informație este destinată pentru utilizarea în cadrul APIA  și în 

unele cazuri cu instituțiile din cadrul MADR; 
c. Secretă- aceasta informație este cea mai sensibila și privata și trebuie monitorizata 

și controlata tot timpul; 
d. De uz intern  - informația care nu este marcata în nici una din categoriile 

anterioare va deveni informație de uz intern . 
 

 

ACTIVITATEA DE AUTORIZARE A PLĂȚILOR CERERILOR UNICE DE PLATĂ  ÎN 
CADRUL SERVICIULUI AUTORIZARE PLĂȚI, AL SERVICIULUI MĂSURI SPECIFICE  ȘI  AL 

CENTRELOR LOCALE  

 
Activitatea desfașurată de Serviciul Autorizare Plăți, de Serviciul Masuri Specifice și de cele 

șase centre locale din componența CJ APIA GORJ se bazează pe utilizarea unui sistem informatic 
specific activităților pe care le desfășoară în domeniul gestionării fondurilor europene și naționale 
destinate sprijinirii agriculturii.  

Așadar, pentru administrarea şi controlul cererilor unice de plată, România are instituit şi 
utilizează, aşa cum prevede art. 67, alin.(1) din Regulamentul CE nr. 1306/2013 cu modificări şi 
completări ulterioare, un Sistem Integrat de Administrare şi Control (IACS), cu elementele 
componente stipulate de art. 68 din regulamentul menţionat, respectiv: 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 2020, Serviciul Autorizare Plăți, Serviciul Masuri Specifice și cele 6 centre locale 
din componența CJ APIA GORJ au gestionat cererile unice de plată depuse în campania 2019 
finalizând autorizarea la plata regulară a acestora și au primit cererile unice de plată aferente 
Campaniei 2020 pentru următoarele scheme de plăți: 

 Schemele de plăţi directe: 
- 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 în sector vegetal și zootehnic; 
- schema simplificată pentru micii fermieri. 
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 Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT, acordate în domeniul vegetal şi zootehnic 
în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi 
Dezvoltării Rurale. 

ANT vegetal- se acordă  acordă în limita prevederilor bugetare alocate MADR pentru : 
ANT 1 – culturi în teren arabil, ANT 2 – în  pentru fibră, ANT 3 – cânepă pentru fibră, ANT 4 – 
tutun, ANT 5 – hamei, ANT 6 – sfeclă de zahăr. 

ANT zootehnic-se acordă în limita prevederilor bugetare alocate MADR, fermierilor 
crescători de animale din speciile bovine, ovine/caprine, înscriși în evidența APIA cu cod unic de 
identificare, în funcție de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme:  

- ANTZ 7 - schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul lapte,  

- ANTZ 8 - schema decuplată de producție, specia bovine, în sectorul carne,  

- ANTZ 9 - schema cuplată de producție, speciile ovine/caprine  
 

 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; 
 
 Schemele de plăţi directe pe scurt 
 Schema de Plată Unică pe Suprafață (SAPS) presupune acordarea unei plăți unice pe 

hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată total de producție. Cuantum SAPS in 2020 = 
98,73814 (euro/ha). 

Plata Redistributivă reprezintă plata anuală destinată fermierilor care au dreptul la plata 

unică pe suprafață și se acordă gradual pentru primele 30 hectare ale exploatației agricole, 

indiferent de suprafața acesteia. Cuantum PR in 2020 = 1-5 ha inclusiv –  5,0000 (euro/ha), – intre 5 

– 30 ha inclusiv – 48,1053 (euro/ha). 

Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu (denumită și plata pentru 
înverzire). Fermierii care au dreptul la plata unică pe suprafață aplică în mod obligatoriu pe 
toate hectarele lor eligibile următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu, în 
funcție de specificul exploatației și/sau structura culturilor:  

a) diversificarea culturilor;  
b) menținerea pajiștilor permanente existente;  
c) prezența unei zone de interes ecologic pe suprafață agricolă (ZIE)  
Cuantum PPABCM  in 2020 = 57,8245 (euro/ha). 

Plata pentru Tinerii Fermieri reprezintă acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care 
au dreptul la plată unică pe suprafață și se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili. Tineri 
fermieri înseamnă acele persoane fizice care:  

a) se stabilesc pentru prima dată într-o exploatație agricolă ca și conducători- șefi ai 
exploatației sau care s-au stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei 
cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafață, și  

b) au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii.  
Plata pentru tinerii fermieri se acordă fiecărui fermier pentru o perioadă de maximum 

cinci ani. Din perioada respectivă se scade numărul de ani care au trecut între instalare şi prima 
depunere a cererii de plată pentru tinerii fermieri. Cuantum TF  in 2020 =36,6119 (euro/ha). 

 Schema de Sprijin Cuplat se poate acorda sectoarelor și producțiilor prevăzute la art. 52, 
alin. (2) din Regulamentul 1307/2013, cu modificările și completările ulterioare, considerate 
importante din motive economice, sociale și de mediu și care sunt afectate de anumite dificultăți. 
Schema de sprijin cuplat se acordă în sectorul vegetal (SCV)și în sectorul zootehnic (SCZ). 
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SCV se acorda fermierilor activi care cultivă: soia, lucernă, mazăre boabe pentru 
industrializare, fasole boabe pentru industrializare, cânepa pentru ulei şi fibră, orez, sămânță 
cartof, hamei, sfeclă de zahar, tomate pentru industrializare, castraveți pentru industrializare, 
legume din sere (tomate, ardei, castraveți, varză pentru consum în stare proaspătă și castraveți 
pentru industrializare), legume din solarii (tomate, ardei, castraveți, varza, vinete pentru 
consum în stare proaspătă și castraveți pentru industrializare), prune pentru industrializare, 
mere pentru industrializare, cireșe și vișine pentru industrializare, caise și zarzăre pentru 
industrializare, cartofi timpurii, semitimpurii și de vară pentru industrializare.  

SCZ se acordă fermierilor activi, crescători de animale din următoarele categorii: bivolițe 
de lapte; vaci de lapte; ovine;  caprine; taurine din rase de carne şi metișii acestora; viermi de 
mătase. Cuantum SCZ O/C in 2020 = 36,6119 (euro/ha). 

Schema simplificată pentru micii fermieri. Accesarea schemei simplificate pentru micii 
fermieri s-a făcut numai în anul 2015, pentru o perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea 
retragerii în oricare dintre următorii ani, ulteriori anului depunerii cererii unice de plată. 

 Plata acordată înlocuieşte valoarea totală a plăţilor care urmează să fie alocate fermierului 
în fiecare an, care includ schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru 
înverzire şi, după caz, plata pentru tinerii fermieri şi sprijinul cuplat.  

  Plată anuală în cazul fermierilor participanţi în cadrul schemei simplificate pentru micii 
fermieri este de maximum 1.250 euro. Alocarea financiară pentru schema simplificată de mici 
fermieri este inclusă în plafonul financiar al schemelor de plăți directe. 

Ajutoarele naţionale tranzitorii – ANT, acordate în domeniul vegetal şi zootehnic  în 
limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.  

Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole: 
 Măsura 10 - Măsura are ca scop încurajarea fermierilor să adopte, pe baze voluntare, 

practici agricole care să asigure menținerea valorii de mediu a zonelor rurale, menținerea unor 
habitate specifice terenurilor agricole importante pentru specii sălbatice, utilizarea durabilă a 
resurselor naturale şi păstrarea peisajelor tradiționale. 

Măsura 11 - Agricultura ecologică; Prin sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri, fermierii 
sunt încurajați să treacă de la metodele de agricultură convențională la cele specifice agriculturii 
ecologice, precum şi să mențină aceste metode după perioada inițială de conversie. 

Măsura 13 - Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte 
constrângeri specifice; Sprijinul acordat prin această măsură urmărește o compensare 
economică a dezavantajelor întâmpinate de fermieri în desfășurarea activităților agricole, legate 
de capacitatea de producție scăzută a terenurilor agricole şi de costurile suplimentare pe care le 
implică menținerea activităților agricole în aceste zone, diminuându-se în acest fel riscul de 
abandon al activităților agricole (mai ridicat în aceste zone).  

 Submăsura 13.1 – Plăţi compensatorii în zona montană;  
 Submăsura 13.2 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri naturale semnificative; 
 Submăsura 13.3 – Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu 

constrângeri specifice. 
 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL AUTORIZARE PLĂȚI 

 
Principalele activitati derulate de către Serviciul Autorizare  Plăți  și de catre 

Centrele Locale din cadrul Centrului Județean APIA Gorj, în anul 2020: 
1. Primirea și efectuarea controalelor administrative la cererile unice de plată primite 

în  campania 2020 
Pe structuri funcționale, în Campania 2020, s-au primit un număr total de 17.758  cereri 
unice de plată, din care importate din IPA -17758 cereri, dupa cum urmează: 

- Serviciul Autorizare Plăți - 171 cereri; 
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- Serviciul   Masuri  Specifice -1.382 cereri; 
- C.L. Tg Jiu – 4.068 cereri; 
- C.L. Tg.Carbunești – 3.113 cereri; 
- C.L. Novaci – 2.915 cereri; 
- C.L. Motru – 2.235 cereri; 
- C.L. Turceni – 2.030 cereri; 
- C.L. Hurezani – 1.844 cereri.  
 
In graficul de mai-jos, sunt prezentate numărul  și procentul de cereri primite în Campania 

2020 pe fiecare structură, respectiv pe cele șase centre locale și pe cele două servicii. 
 

 

Repartizarea suprafețelor de teren, pe categorii de folosință, aferente cererilor unice de 
plată, Campania 2020, se prezintă astfel: 

Nr.crt Specificare U/M Suprafața(ha) 

1 Suprafața totală declarată ha 70109.17 

2 Suprafața arabilă declarată ha 25700.05 

3 Suprafața de pajiști permanente declarată ha 41431.74 

4 Suprafața declarată cu culturi  permanente ha 2977.38 

5 

Numărul de parcele/subparcele aferente 
suprafeței declarate în anul 2020 de 

fermierii care au depus cereri în județul Gorj Nr. 114.877 
 

          În tabelele de mai jos, este prezentată situația sumelor autorizate la plată în anul 
calendaristic 2020, pe campaniile pe care s-au autorizat la plată fermierii, dar în principal pe 
campaniile 2019 și 2020, precum și sumele autorizate pe diferite măsuri, precum  Programul 
apicol, Programul pentru școli al României (incluzând Fructe-legume școli, Lapte elevi), Masura 
15 Plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și clima- P1.Asig.de zone de liniște, 
Acciza la motorina, Ajutoare de stat pentru producătorii agricoli din sectorul creșterii 
animalelor. 
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     SITUATIA SUMELOR AUTORIZATE LA PLATA 
IN PERIOADA 01.01.2020 - 31.12.2020  

JUDEțUL GORJ 

  

Schema de plata Suma autorizata la plata 
- lei - 

Schema de Plată Unică pe Suprafață SAPS 30.156.082,02 

Schema de Plată redistributivă 3.230.526,89 

Schema de plată pentru practici agricole benefice pentru clima și mediu 
(plata pentru înverzire) 

17.621.648,46 

Schema de plată pentru tinerii fermieri 429.069,57 

Sprijin cuplat în sectorul vegetal -  Lucerna 240.599,75 

Sprijin cuplat în sectorul vegetal - Sere/solarii 72.466,75 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - Ovine 3.502.673,25 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - Caprine 101.617,45 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - Taurine de carne 728.727,07 

Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - Vaci de lapte 1.015.236,77 

Program apicol 194.286,21 

Fructe legume scoli 692.930,70 

Lapte elevi 918.914,31 

Rambursare Disciplina Financiara an 2019 313.299,87 

Total FEGA 59.218.079,07 

Masura 10 - Agromediu și clima 10.1-Pajiști cu înalta valoare naturala 
13.305.569,26 

Masura 10 - Agromediu și clima 10.2.1-Practici agricole traditionale-
Lucrari manuale pe pajiști permanente utilizate ca fanete 

359.974,08 

Masura 10 - Agromediu și clima 10.2.2-Practici agricole traditionale-
Lucrari cu utilaje usoare pe pajiști permanente utilizate ca fanete 

72.197,98 

Măsura 10 - Agromediu și climă 10.3.2.1-Pajiști importante pentru 
pasari- Lanius Minor și Falco Vespertinius -Lucrari manuale pe pajiști 
importante pentru Lanius minor şi Falco vespertinus 

485.242,71 

Măsura 10 - Agromediu și climă 10.4 - Culturi verzi 12.708,80 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.1 - Sprijin pentru 
conversia la metodele de agricultură ecologică - Culturi agricole pe 
terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) 

331.564,82 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.3 - Sprijin pentru 
conversia la metodele de agricultură ecologică - Livezi 

61.503,63 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.4 - Sprijin pentru 
conversia la metodele de agricultură ecologică - Vii 

811,18 
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Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.6.1 - Sprijin pentru 
conversia la metodele de agricultură ecologică - lucrări mecanizate pe 
pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică (zone 
neeligibile) 355.621,50 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.1.6.2 - Sprijin pentru 
conversia la metodele de agricultură ecologică - lucrări mecanizate pe 
pajiști permanente aflate în conversia la agricultura ecologică (zone 
eligibile) 1.420.610,67 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.2.1 - Sprijin pentru 
menținerea practicilor de agricultură ecologică - Culturi agricole pe 
terenuri arabile (inclusiv plante de nutreț) 102.017,19 
Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.2.3 - Sprijin pentru 
menținerea practicilor de agricultură ecologică - Livezi 101.772,10 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.2.6.1 - Sprijin pentru 
mentinerea practicilor de agricultura ecologica-lucrari mecanizate pe 
pajiști permanente certificate în agricultura ecologica (zone neeligibile) 

32.812,43 

Măsura 11 Agricultura ecologică Submăsura 11.2.6.2 - Sprijin pentru 
menținerea practicilor de agricultură ecologică - Lucrări mecanizate pe 
pajiști permanente certificate în agricultura ecologică (zone eligibile) 498.648,60 

Masura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice - Plata compensatorie zona montană 

9.869.045,91 

Masura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice - Plăți compensatorii pentru alte zone 
care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative 

1.001.681,81 

Masura 15 Plăți pentru angajamentele în materie de silvomediu și clima- 
P1.Asig.de zone de liniste 

286.479,93 

Total FEADR+BN1 
28.298.262,60 

ANT 1 Ajutor Național Tranzitoriu pentru culturile amplasate pe teren 
arabil 1.400.008,70 

ANT 7 Ajutor Național Tranzitoriu - Schema decuplata de productie, 
specia bovine- sector lapte 812.107,17 
  

ANT 8 Ajutor Național Tranzitoriu - Schema decuplata de productie, 
specia bovine- sector carne 

9.260.929,61 

ANT 9 Ajutor Național Tranzitoriu - Schema cuplata de productie, specia 
ovine 2.038.036,80 
ANT 9 Ajutor Național Tranzitoriu - Schema cuplata de productie, specia 
caprine 355.694,60 

Program Apicol 
194.291,10 

TOTAL BN+BN2 14.061.067,98 

Acciza motorina 621.355,00 

Ajutoare de stat - prod.agric.din sect. cresterii animalelor 492.522,61 

TOTAL SUBVENțII NAțIONALE (SN) 1.113.877,61 

TOTAL GENERAL 
102.691.287,26 
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Distribuția autorizărilor la plată  pe fonduri în perioada 01.01 – 31.12.2020 este prezentată 
în tabelul de mai jos: 

Fondul din care s-au efectuat autorizările  
 

Suma autorizata 
(Lei) 

Total fond FEGA 59.218.079,07 

Total fond FEADR + BN 1 28.298.262,60 

Total fond BN + BN 2 14.061.067,98 

Total subvenții naționale SN 1.113.877,61 

Total general 102.691.287,26 

 

Eliberare adeverințe pentru creditare fermieri 
Au fost eliberate un număr de 77 adeverințe pentru fermieri cu care au fost creditate 
următoarele scheme de plată și suprafețe: 

Schema Suprafața(ha) 

Schema de Plată Unică pe Suprafață - SAPS 8184,18 

Schema de Plată redistributivă 1795,40 

Masura 11 Agricultura Ecologică 4674,57 

Masura 10   Agromediu și clima 6390,90 

Masura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 
sau cu alte constrângeri specifice 5854,06 

Schema de Plată pentru practici agricole benefice pentru clima și mediu  8184,18 
 

Primire, administrare și autorizare la plată cereri pe Masura 21-Sprijin temporar cu 
caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza 
COVID -19.   

La nivelul județului Gorj, au fost depuse în total 1463 de cereri pe Masura 21 -  pentru 
următoarele scheme de plată: 

 Cereri M21 – Bovine – 830 pentru un număr de 9376 capete bovine; 
 Cereri M21 – Legume Fructe Cartofi – 181 cereri pentru o suprafața de 159.78 hectare; 
 Cereri M21 – Ovine/Caprine – 452 pentru un număr de 92857 ovine și 9273 caprine. 

Toate cererile pe Masura 21 au controlul administrativ efectuat și au fost autorizate la 
plată.  

 
Realizare activitate follow-up la fermierii selectați la controlul prin teledetecție din 

Campania 2020 

În Campania 2020, au fost selectați 1969 fermieri pentru a fi controlati prin teledetecție. 
În cadrul activității de follow-up, s-au efectuat clarificări la un număr total de 1903 fermieri; au 
fost întocmite și introduse în baza de date un număr de 426 formulare de corectare de tip S1 și s-
au efectuat redigitizari ale parcelelor în aplicația electronică IPA-Online pentru un număr de 908 
fermieri; aceste clarificări au fost efectuate pentru fermieri selectați la teledetecție respectiv 
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pentru fermieri neselectați, dar cu parcele declarate în blocuri fizice verificate prin controlul 
prin teledetecție.  

 La fermierii selectați la control prin teledetecție, s-au efectuat clarificări la un număr de 
1834 fermieri la care s-au întocmit 415 formulare de corectare S1 și s-au redigitizat 885 parcele. 

 La fermierii neselectați la control prin teledetecție, dar cu parcele declarate în blocuri 
fizice controlate prin teledetecție, s-au efectuat clarificări la un număr de 69 fermieri la care s-au 
întocmit 11 formulare de corectare S1 și s-au redigitizat 23 parcele. 

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 2019 și 2020, precum și listele de plăți cu anexele aferente pentru 
fermierii reinstrumentați din campaniile anterioare anului 2019. Au fost transmise la APIA 
Central toate centralizatoarele solicitate și au fost efectuate supracontroalele plăților la fermierii 
esantionați. 

Inregistrare fermieri în baza de date și emitere certificare înregistrare fermieri 

Au fost înregistrați în baza de date și au fost eliberate certificate de înregistrare fermieri 
pentru fermierii care au solicitat astfel de documente în vederea acccesării unor măsuri de 
dezvoltare rurală. 

Rezolvarea și monitorizarea  blocurilor fizice supradeclarate, suprapuneri și 
parcele digitizate în afara blocurilor fizice - au fost finalizate în totalitate următoarele 
actiuni: 

 Rezolvarea unui număr de 81 blocuri fizice supradeclarate; 
 Rezolvarea unui număr de 476 suprapuneri de parcele; 
 Rezolvarea și redigitizarea unui număr de 266 parcele care au depășit limitele blocurilor 

fizice. 
 

Actualizarea blocurilor fizice s-a derulat după cum urmează:  
1)actualizare LPIS pe baza ortofotoplanurilor noi_2019: 
-verificarea și editarea a 1128 bf, UAT Repedea, jud. Maramures. 

 2)actualizarea LPIS pe baza anexelor 17_a, 17_b, județul Gorj: 

-printarea, transmiterea spre verificare teren, primirea documentațiilor de la Serviciul 
Control pe teren, scanarea și postarea documentelor pe ftp, încărcarea măsurătorilor în 
aplicatia LPIS GIS pentru 449 parcele. 

3) acualizarea LPIS pe baza imaginilor satelitare utilizate pentru controlul prin teledetecție: 

-verificarea a 3158 bf, din care 1304 bf au fost editate, pe județele AG, BC,BR,CJ,IS,MS,OT,SJ. 

4) actualizare LPIS pe baza ortofotoplanurilor noi_2020: 

-verificarea și editarea a 918 bf, pe județele GR și IF. 

Generarea, aprobarea și transferul notelor de fundamentare 
Situația notelor de fundamentare valide și transferate pe campaniile 2015-2019 

efectuate în anul 2020  este următoarea: 
 Campania 2019 - 549 note de fundamentare valide și transferate; 
 Campania 2018 - 62 note de fundamentare valide și transferate; 
 Campania 2017 – 16 note de fundamentare valide și transferate; 



Raport de activitate APIA CJ GORJ - 2020                                                                                                                                             21 

 

 Campania 2016 - 12 note de fundamentare valide și trasnsferate; 
 Campania 2015 - 3 note de fundamentare valide și trasnsferate; 

         Au fost întocmite 671 procese-verbale de constatare a neregulilor și de stabilire a creanțelor 
bugetare , pentru o sumă totală de 746.695,70 lei. 
 

Activitatea de soluționare a contestațiilor la procesele-verbale de debite.  
Au fost depuse un număr de 8 contestații la procesele-verbale de constatare a debitelor care au 
fost analizate și soluționate dupa cum urmează: 

o 7 contestații respinse; 
o 1 contestație în analiză. 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE DE SERVICIUL MĂSURI SPECIFICE 

 
În anul 2020, activitatea Serviciului Măsuri Specifice (SMS) s-a concretizat în primirea, 

verificarea și autorizarea cererilor depuse de solicitanţi pentru toate formele de sprijin 
derulate, și anume:  

I. Sprijin comunitar și național : 
-  Ajutor naţional tranzitoriu în sectorul zootehnic - ANTZ    
-  Sprijin cuplat în sectorul zootehnic - SCZ 

II.Ajutoare de stat: 
- Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură ; 
- Ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor - determinarea calității genetice a 

raselor de animale; 
- Rentă viageră; 
- Măsura 8 -  submăsura 8.1 "Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite" din cadrul 

PNDR 2014-2020; 
- Măsura 15 -  submăsura 15.1 - Plăți pentru angajamente de silvomediu, din cadrul 

PNDR 2014-2020 ; 
- Ajutorul de stat pentru susținerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin în  

contextual crizei economice generate de pandemia de Covid-19. 
- Măsura 21 din PNDR 2014-2020 - Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat 

fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 –
Campania 2020; 
 

III. Masuri de piata 
- Sprijin financiar comunitar și național acordat sectorului apicol (PNA) ; 
- Programul pentru scoli al Romaniei în perioada 2017-2023; 

 
 SPRIJIN COMUNITAR ȘI NAȚIONAL în cadrul cererii unice de plată 

 
ANTZ = Ajutorul național tranzitoriu în sector zootehnic reprezintă sprijinul financiar 

acordat din bugetul de stat, prin bugetul național, în limita prevederilor bugetare aprobate anual 
în sectorul zootehnic și se adresează fermierilor crescători de animale înscrişi în evidenţa 
APIA cu cod unic de identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, 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). 

 În cursul anului 2020, SMS a  finalizat activitatile aferente cererilor de sprijin privind 
ajutoarele naționale tranzitorii depuse în  anul 2019, în baza OMADR 619/2015, pentru 
un număr de 1423  cereri unice de plată pe următoarele scheme: 

- ANT-7 = 216 cereri cu o cantitate de lapte de 3.105,114 tone; 
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- ANT-8 = 1260 cereri/ 11.490capete; 
- ANT-9 = 189 cereri/ 24.234capete. 

Totodată, în campania 2020, SMS a primit cereri unice de plată pentru ANT astfel: 
- ANT-7 = 214 cereri  
- ANT-8 = 1.236 cereri pentru 11589 capete solicitate  -11.414 capete determinate 
- ANT-9 = 146 cereri pentru 17265 capete ovine solicitate și 5.552 capete caprine 

solicitate. 
 
SCZ = Sprijinul cuplat în sectorul Zootehnic reprezintă un sprijin financiar acordat din 

Fondul European de Garantare Agricolă, cu încadrare în plafonul anual aprobat României cu 
această destinație de către Comisia Europeană și se adresează fermierilor activi , persoane fizice 
şi/sau persoane juridice care desfăşoară o activitate agricolă în calitate de utilizatori ai 
suprafeţelor de teren agricol şi/sau deţinători legali de animale, potrivit legislaţiei în vigoare, 
fermieri care sunt 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  SCZ se acordă 
fermierilor activi, crescători de animale din următoarele categorii: 

- 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 anul 2020, la SMS s-au primit: 
- 13 cereri SCZ-VL  pentru un număr de 158 capete și 4 cereri pentru schema de plată 
SCZ-TC pentru un număr de 172 capete; 
- 30 cereri SCZ-O pentru un număr de 8.599 capete și 8 cereri SCZ-C pentru un număr 
de 909 capete . 

 
 AJUTOARELE DE STAT 

 
1. Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură   
 

Conform HG 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, 
precum și a OMADR nr. 1727/2015, privind aprobarea Procedurilor specifice de implementare 
şi control, precum şi a formularisticii necesare aplicării schemei de ajutor de stat pentru 
reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură, cu modificările și completările ulterioare, 
se acordă ajutorul de stat sub forma de rambursare a diferenței dintre acciza standard și acciza 
redusă pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură. Sursa de 
finanțare este bugetul național prin bugetul MADR. 

 In decembrie 2019, au fost depuse 144 cereri de acord  pentru o cantitate de 
372.348,651  litri motorina și o valoare a a jutorului de stat pentru acciza motorina de 
568.128,94 lei, pentru a fi gestionate în anul 2020. 

 În acest sens, în primele trei trimestre ale anului 2020, au fost primite un număr de 
219 cereri de plată, după cum urmează: 
- motorina solicitată în sector vegetal  110.270,492 litri, din care cantitatea aprobată 

de 110.089,612 litri reprezentând un ajutor solicitat de 168.236,00 lei și un ajutor 
cuvenit de 167.960,00 lei; 

- motorina solicitată și aprobată în sector  zootehnic 156.766,702 litri reprezentând 
un ajutor solicitat și cuvenit de 239.195 lei. 
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Dintre acestea, au fost achitate până la sfârșitul anului cantitățile aferente trimestrelor I și 
II anul 2020, astfel: 
- trimestrul II : 151.890,344 litri, sector zootehnic și vegetal, pentru suma de 231.756 

lei, 
- trimestrul I : 14.237,197 litri, sector zootehnic și vegetal, pentru suma de 21709 lei. 

 
 Totodată, în prima jumatate a anului 2020, au fost decontate 24 cereri de sprijin 

financiar aferente trim  IV 2019 cu suma de 74174 lei, astfel: 
- motorina solicitată -vegetal 27318.923 litri, respectiv ajutor cuvenit 51794 lei ; 
- motorina solicitată- zootehnie 11804.007 litri , ajutor cuvenit zootenhnie 22380. 
 

 De asemenea, până la data de 31.12.2020, s-au depus un număr de  152 cereri de 
acord prealabil pentru  a fi gestionate în anul 2021, perioada de depunere fara penalităti 
a acestor cereri fiind până la data de 31.12.2020. În baza acestora, se vor depune cererile 
de plată lunare/ trimestriale în anul 2021.  

 
2. Ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor - determinarea calității genetice 

a raselor de animale  
 

Conform HG nr. 1179 / 2014, cu modificările și completările ulterioare, 
ajutorul de stat în sectorul creșterii animalelor reprezintă acoperirea 
costurilor administrative aferente întocmirii şi menținerii registrului 
genealogic și costurile aferente testelor pentru determinarea calității 
genetice sau a randamentului genetic al șeptelului, cu excepția 

controalelor efectuate de proprietarul șeptelului sau controalelor de rutină cu privire la calitatea 
laptelui. Ajutorul de stat se acordă pentru rasele de animale din speciile taurine, bubaline, ovine, 
caprine, porcine şi ecvine. Beneficiari:  microîntreprinderile, întreprinderile mici şi mijlocii, 
întreprinderile individuale şi familiale, persoanele fizice autorizate, persoanele fizice care dețin 
certificat de producător/atestat de producător şi persoanele juridice care își desfășoară 
activitatea în domeniul producției de produse agricole.  

 
 În luna decembrie 2019, au fost depuse două  cereri de acord de finanțare  pentru 

determinarea calității genetice a raselor de animale pentru un număr de 39.410 capete 
ovine și 9.991 capete caprine. In baza acestora, s-au depus depune cereri de plată 
trimestriale în anul 2020. Valoarea totală a sprijinului solicitat a fost în valoare de 
741.015  lei. 

 In cursul anului 2020, au fost depuse  6  cereri de  plată, aferente trimestrelor I, II și 
III.  Suma  solicitată a fost de 628.478,04 lei, iar cea aprobată de 491.868 lei, acesta 
fiind plătită până la sfârșitul anului 2020.  

 În luna decembrie 2020, au fost depuse două cereri acord de finanțare pentru 
determinarea calității genetice a raselor de animale pentru un număr de 45.860 capete 
ovine, cu o valoare a sprijinului solicitat în suma de 682.900 lei și 13.003 capete 
caprine, cu o valoare a sprijinului solicitat în suma de 195.045 lei. In baza acestora se 
vor depune cereri de plata trimestriale care vor fi instrumentate în anul 2021. 

 
3.Renta viageră agricolă  
 

Instituită prin Legea 247/2005, cu modificările și completările ulterioare, 
renta viageră agricolă constă în suma de bani plătită rentierului agricol care 
înstrăinează sau arendează terenurile agricole extravilane aflate în 
proprietatea sa ori încheie acord cu investitorul, avand siguranta 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 
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agricol extravilan înstrăinat/pentru care s-a încheiat acordul cu investitorul și echivalentul a 50 
euro/an pentru fiecare hectar de teren arendat din extravilan. 

 In 2020, s-au depus, aprobat și plătit 42 de rentieri, pentru o suprafață aredată de 
52,4985 ha și o suprafață vândută de 108,1638 ha. Suma cuvenită în  lei a fost de 
63.756,76 lei, echivalentul a 13.436,09 Euro.  

 
 

4.Sprijinul pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite 
 
In baza OMDR nr. 857/2016, s-a aprobat schema de ajutor de stat "Sprijin pentru prima 

împădurire și crearea de suprafețe împădurite". Sprijinul acordat prin această măsură este 
reprezentat de costuri standard, care se referă la:  

• Prima de înființare a plantațiilor forestiere (denumită în cadrul măsurii Prima 1), care 
acoperă și costurile de realizare a proiectului tehnic de împădurire.  

• Prima anuală acordată pe unitatea de suprafaţă (denumită în cadrul măsurii Prima 2), 
pentru o perioada de 12 ani, pentru acoperirea costurilor de întreținere și îngrijire a plantaţiei 
forestiere și pentru compensarea pierderilor de venit agricol ca urmare a împăduririi.  

 Pentru a fi eligibili în cadrul schemei, beneficiarii trebuie să îndeplinească următoarele 
condiţii de eligibilitate: 

a) să realizeze trupuri de pădure de cel puţin 1 ha, iar suprafaţa compactă minimă 
împădurită să fie de cel puţin 0,5 ha, iar terenurile pe care urmează să realizeze trupuri de 
pădure să fie terenuri agricole şi/sau neagricole. 

b) să realizeze perdele forestiere de protecţie de cel puţin 0,5 ha, iar suprafaţa compactă 
minimă împădurită să fie de cel puţin 0,1 ha, iar terenurile pe care urmează să realizeze perdele 
forestiere de protecție să fie agricole şi/sau neagricole. 

Valoarea maximă a sprijinului public pentru un proiect, care înglobează toate costurile 
aferente Primelor 1 şi 2 care vor fi plătite pe toată durata de aplicare a contractului de finanțare 
este de 7.000.000 euro . 

 În cursul anului 2020, s-au facut informări cu privire acordarea acestui sprijin 
financiar deţinătorilor publici şi privaţi de terenuri agricole şi neagricole şi formelor 
asociative ale acestora pentru împădurirea şi crearea de suprafeţe împădurite, însă 
nu a fost depusă nicio cerere, termenul pentru cea de-a 5-a sesiune de depunere a 
cererilor de sprijin fiind prelungit până în data de 26 februarie 2021. 

 
5. Plăți pentru angajamente de silvomediu 

 Sprijinul financiar aferent Măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și 
conservarea pădurilor”, Submăsura 15.1  „Plăți pentru angajamente de silvomediu”, PNDR 
2014- 2020” 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. Sprijinul este acordat anual, ca 
sumă fixă pe unitatea de suprafață (hectar) şi reprezintă o compensație pentru pierderile de 
venit şi costurile suplimentare suportate de deținătorii de terenuri forestiere care încheie 
angajamente voluntare pe o perioadă de 5 ani.  Pentru obținerea sprijinului se pot accesa 2 
pachete, pachetul 2 putând fi aplicat doar în combinaţie cu Pachetul 1.   
 Pachetele submăsurii 15.1.  Plăți pentru angajamente de silvomediu sunt: 

- Pachetul 1 – Asigurarea de zone de liniște. Prin acest pachet se urmărește în principal 
asigurarea condițiilor optime de cuibărit, adăpost şi hrănire pentru dezvoltarea faunei specifice 
ecosistemelor forestiere.  

- Pachetul 2 – Utilizarea atelajelor la colectarea lemnului din rărituri are în vedere 
protejarea resurselor de sol forestier, prin promovarea de tehnologii extensive de exploatare a 
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lemnului cu impact redus al solului, respectiv utilizarea de atelaje în lucrările  de rărituri, în 
detrimentul lucrărilor mecanizate, care în prezent sunt aplicate la scară largă.  

 In anul 2020, s-a efectuat plata aferentă celor 4 cereri depuse în  Sesiunea 2 anul 1 de 
angajament, în  valoare de 285.635 lei . 

 De asemenea, în anul 2020, Sesiunea 3 de depunere cereri, s-au primit un număr de 2 
cereri pentru  o suprafață de 499.70  ha, pachetul 1 și 76.69 ha pachetul 2, cu o 
valoare publică totală a cererilor de sprijin de 105.449,53 lei.  

6. Ajutorul de stat pentru susținerea activitatii crescatorilor din sectorul bovin în  
contextual crizei economice generate de pandemia de Covid-19. 

 
Conform OUG 149/2020, ajutorul de stat se acordă crescătorilor care dețin animale din 

speciile bovine, respectiv întreprinderilor individuale și familiale, persoanelor fizice autorizate, 
persoanelor fizice, după caz, precum și persoanelor juridice, denumiți în continuare beneficiari. 
Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat, beneficiarii trebuie să îndeplinească cumulativ 
următoarele criterii de eligibilitate: 

a) să dețină femele adulte din specia bovine înregistrate în RNE, în exploatații cu cod 
ANSVSA, la data de 1 iulie 2020; 

b) să nu fi solicitat alte tipuri de ajutor de stat pentru aceleași costuri eligibile în baza 
Comunicării CE - Cadrul temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în 
contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01); 

c) să nu se afle în dificultate, respectiv reorganizare, lichidare sau faliment, în baza 
evidențelor Oficiului Național al Registrului Comerțului la data de 31 decembrie 2019, sau, în 
cazul persoanei fizice, nu a fost emisă o decizie definitivă a instanțelor judecătorești de 
constatare a falimentului până la data de 31 decembrie 2019. 

 Serviciul Masuri Specifice a primit un număr de 3 cereri pentru 338 capete bovine, 
iar suma autorizată la plată a fost de 110.543,31 lei. 

 
7. Schema de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-

urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19 – Măsura 21 din PNDR 2014-
202. 

În cadrul acestei măsuri, au fost  sprijiniți fermierii din sectorul zootehnic, respectiv 
crescătorii de bovine, ovine-caprine, dar și cei din sectorul vegetal, respectiv legume – fructe și 
cartofi având în vedere pierderile suferite din cauza pandemiei de COVID- 19, pe bază de sumă 
forfetară. Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează 
continuitatea activităților agricole, respectiv a producţiei primare în agricultură, în special în 
sectoarele zootehnic (bovine, ovine și caprine), legume– fructe și cartofi, ca fiind cele mai 
afectate de impactul COVID-19.  

 Din cele 1463 de cereri primite la nivelul județului Gorj, în cadrul Serviciului 
Măsuri Specifice au fost primite un număr de 328 cereri pentru 2416 capete 
bovine, 16866 capete ovine și 4059 capete caprine. 

 
 MĂSURI DE PIAȚĂ 

 
1. Sprijin financiar comunitar și național acordat sectorului 

apicol -Programul național Apicol ;  

În baza prevederilor HG nr.339/30.04. 2020 privind  aprobarea 
Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022, a normelor de 
aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar,  se acordă sprijin financiar pentru 
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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. Programul 
este finantat din FEGA și bugetul național.  

  Beneficiarii sprijinului financiar 
1. Apicultorii, care pot fi : persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice 
autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 182/2016; 

2. Cooperativele agricole recunoscute conform legislaţiei în vigoare, numai pentru 
acţiunea de  asistenţă tehnică pentru apicultori şi organizaţiile de apicultori; 

 In 2020, s-au depus 175 de cereri, pentru o valoare solicitată de 409.672,21  
lei, pentru  acțiunile:  

1. Asistența tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori; 
2. Combaterea agresorilor și a bolilor specifice stupilor, în special a vaarozei; 
3. Rationalizarea transhumantei; 
4. Masuri de asistenta pentru repopularea septelului apicol din Uniune; 
5. Îmbunătățirea calității produselor în vederea uneo mai bune valorificări a produselor pe 

piață. 
 In urma verificarii administrative și a controlului efectuat în  teren, valoarea aprobata la 

plata a fost de 388.581,63 lei, din care: contribuție UE 40.620,15 euro(50%), buget național 
194,291,22 lei (50%). Aceasta valoare a fost calculata pe fiecare actiune în  parte, în  funcție de 
procentul acordat de APIA Bucuresti, cu încadrarea în  plafon și decontată solicitanților.  

 
2. Programul pentru școli al Romaniei în perioada 2017-2023 

 
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. 

Ca urmare a modificării cadrului legislativ european prin unificarea programului de 
încurajare a consumului de fructe şi legume în şcoli cu programul de lapte în şcoli, noul 
Program pentru școli al României prevede realizarea cumulată a următoarelor măsuri: 

a) acordarea gratuită pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de 
stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și 
gimnazial de stat și particular de fructe și legume proaspete, lapte și produse lactate și de 
produse de panificație în limita unei valori zilnice/preșcolar/elev.  

b) derularea de măsuri educative care însoțesc distribuția fructelor, legumelor, laptelui 
și produselor lactate. 

 
 In anul 2020, s-au depus 2 cereri de plată aferente celor două semestre,  pentru un număr 

de 455 de școli, astfel: 
 -   30.180 elevi semestrul I pentru o valoare solicitată de 1.462.100,80 lei și autorizată 

la plată de 1.462.033,60 lei, din care: 1.004.046,40 lei lapte și 457.987.20 lei fructe; 
-   29.898 elevi semestrul II, pentru o valoare solicitată de 837.279,35 lei  și o valoare 

autorizată la plată de 835.185,9  lei, din care: 600.242,4 lei lapte și 234.943,5 lei 
fructe. 
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Schemele de plăți  derulate prin Serviciul Măsuri Specifice, în anul 2020 
Nr. 
crt. 

Denumire act normativ Nr. cereri 
depuse 

Număr 
beneficiari 

Nr. animale 
solicitate 

Nr. 
cereri 

aproba
te 

Nr. 
beneficiari 

Nr. animale eligibile/ 
beneficiari eligibili/ 

suprafață 

Suma Stadiu 

1 OMADR Nr.619/2015 –  ANT8 (bovine carne) 1236 1236 11589  1236 11414 - In verificare 

2 OMADR Nr.619/2015-  ANT 9 (ovine/caprine) 146 146 22817  146 22817 - In verificare 

3 OMADR. 619/2015  -  ANT 7 (bovine lapte) 214 214   214 214 - In verificare 

4 OMADR. 619/2015  - SCZ ovine/caprine 30 30 9508  30 9508 - In curs de autorizare 

5 OMADR.619/2015  – SCZ_VL(Vaci de lapte) 13 13 158  13 158 - Autorizat la plata și plata 
efectuata 

 
6 OMADR.619/2015 - SCZ-TC ( Tineret carne) 4 4 172  4 172 - Autorizat la plata și plata 

efectuata 
 

7 H.G.1179/2014  -ameliorare rase și determinare 
calitate  genetică 

6 6 49401 6 6 6 491868 lei Autorizat la plata și plata 
efectuata 

 
8 Legea 247/2005 - Renta viagera 

42 42  42 42 

108,1638 ha 
suprafata vândută 

52,4985 ha suprafața 
arendată 

 
63.756,76 lei echiv. 

(13436.09Euro) 

Autorizat la plata și plata 
efectuata 

 

9 HG 339/30.04.2020  
Programul Național Apicol 2020-2022 -P.N.A. -  
 

175 175 -  175 175 

388.581,63 lei (contributie 
UE 40.620,15 euro și 

contributie  BN  
194.291,22 lei) 

 
Autorizat la plata 

 

10 O.M.A.D.R.  1727/2015  și HG 875/2017 
(motorina utilizata în agricultura)  
 

152 - Cereri 
acord pentru 
2021 primite 
în  dec 2020; 
219- Cereri de 

rambursare 

24 (tr.IV.2019) 
219 (tr.I,II,III.’20)  

243 
- 

24 
219 
243 

243 

39.122,93 litri 
motorina cereri trim 

IV 2019/266.856,314 
litri motorina cereri 

2020/243 beneficiari 

       74.174 + 
407.155 

481.329 lei 

 
Autorizat la plata și plătită 

suma de 327.639 lei 
 

11 

HG 640/2017 - Programul pentru școli al României 
în perioada 2017-2023 

1 cerere 
initiala 

2 cereri plata 

30180 elevi 
semestrul I 
29898 elevi 
semestrul Il 

 2 

30180 elevi 
semestrul I 
29898 elevi 
semestrul Il 

2 
1462033.60 lei 
835185.90 lei 

Autorizat la plata și plata 
efectuata 

 

12 
M.15.1.Servicii de silvomediu, servicii climatic ș 
iconservarea pădurilor”,   Sesiunea 3 

2 2  2 2 499.70 ha 105449.53 lei 
In verificare 

13 
M.15.1 Servicii de silvomediu, servicii climatic și I 
conservarea pădurilor”,   Sesiunea 2 

4 4  4 4 - 285.635 lei 
Autorizat la plata și plata 

efectuata 
 

14 Schema de sprijin temporar cu caracter exceptional 
acordat fermierilor și IMM -urile care au fost afectati 
în  mod deosebit de criza COVID 19 -Masura 21 

328 328 23341  328 23341  

Autorizat la plata 
 

15 OUG 149/2020 privind instituirea unei scheme de 
ajutot de stat pentru susținerea active cresc.de 
bovine în  contextual crizei economice generate de 
criza COVID -19 

3 3 338  3 338 110543.31 LEI 

Autorizat la plata și plata 
efectuata 
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ACTIVITATEA  SERVICIULUI  CONTROL  PE TEREN 

 
Activitatea desfășurată  de personalul Serviciului Control pe Teren este axată, în paralel, pe 

doua direcții  principale: 
1. Pregătirea documentației de lucru în  vederea efectuării controlului pe teren a 

fermierilor eșantionați la control: 
2. Controlul efectiv pe  teren la exploatațiile fermierilor eșantionați de catre APIA 

central, efectuat de catre inspectorii Serviciului Control  pe Teren. 
In anul 2020, Serviciul  Control pe Teren a efectuat următoarele tipuri de controale: 
 -  Control clasic pe teren –202 fermieri cu 2.361 parcele și o suprafață de 2653,44 

ha, având diverse scopuri de control (verificarea respectării cerințelor specifice de agromediu - 
33 fermieri,  ecocondiționalitate - 26 fermieri, greening -25 fermieri și sprijin cuplat 2 – 9 
fermieri) ; 

 - Control clasic pe teren – eșantion M 21  - 5 fermieri selectați cu 7 parcele și o 
suprafață de 4,64 ha 

 În  total, au fost verificați în  teren, prin metoda clasică, un număr de  207 fermieri cu un 
număr total de 2.368 parcele și o suprafață de 2658,08 ha. 

- Control  prin teledetecție – 1.969 fermieri selectați, din care 387 fermieri au fost 
selectați pentru verificarea respectării cerințelor specifice de agromediu - 32 fermieri,  
ecocondiționalitate - 340 fermieri și tânăr fermier – 15 fermieri; 
           -  Supracontrol – au fost efectuate supracontroale la 14 fermieri, din care 9 fermieri 
împreună cu reprezentanții  OJFIR GORJ.  

3. Verificarea digitizării parcelelor agricole (anexele 17a și 17b) – 449 fermieri. 
In campania 2020, au fost controlate  pe teren 449 parcele, în  vederea verificării 

digitizării parcelelor agricole. 
5. Efectuarea controlului privind eșantionarea culturilor  
Au fost colectate 1.998 puncte din 11 localități.  
6. Controlul privind respectarea GAEC 4. 
Au fost selectați pentru acest scop de control  în  anul 2020 un număr de 127 fermieri, în  

vederea verificării condițiilor GAEC 4,  activitate care a fost realizată  pentru întreg eșantionul de 
control. 

7. Controlul fermierilor cu registratura cererilor unice pe alte județe și parcele în  
județul Gorj  

Au fost verificate în  teren un număr de  3 exploatații cu un număr de 34 parcele aferente 
județelor  Hunedoara și Bucuresti. 

8. Supracontrol al Autoritătii de Audit - Direcția Regională de Audit Dolj – 1 dosar 
 
Alte activități derulate în cadrul Serviciului Control pe teren . 
 
1.  Rezolvare sesizări – 6 sesizări 
In anul 2020, au fost verificate pe teren și soluționate 6 sesizări pentru 6 exploatații.  
 
2. Activitatea de pregătire și primire dosare de control presupune: 
-  întocmirea graficelor de control, precum și a ordinelor de control pentru toate tipurile 

de control efectuate; 
- solicitarea documentațiilor necesare Centrului Județean Gorj, altor centre județene și 

centrelor locale 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 589 fermieri; 
- introducerea și aprobarea în sistemul informatic a unui număr de 726 rapoarte de 

control aferente campaniei 2020; 
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- importarea în SIVGIS a unui număr de 281 parcele controlate la care au fost identificate 
neconformităti privind cultura, suprafața sau pozitionarea.  

 
Centralizatorul activitatilor desfășurate de Serviciul Controale pe teren 
 

Tipuri de controale pe teren efectuate Numărul controalelor 
efectuate 

Control clasic - Campania 2020 202 fermieri cu 2.361 parcele 
Control clasic esantion M 21 5 fermieri cu 7 parcele 
Total  fermieri selectati pentru control clasic  207 fermieri  cu 2.368 parcele 
Control prin teledetecție Campania 2020 1.969 fermieri selectati 
Supracontrol  AFIR 9 fermieri 
Supracontrol teledetecție 3 fermieri 
Supracontol clasic 2 fermier 
Control cerințe specifice agromediu + 
ecocondiționalitate + tânăr fermier 

387 fermieri cu 1.540 parcele 

Control ferme dispersate Hunedoara și Bucuresti. 3 fermieri cu 34 parcele 
Control GAEC 4 127 fermieri 

Control privind digitizarea parcelelor   (Anexa 17) 449 fermieri 

Rezolvare sesizări 6 exploatații 
Importul parcelelor controlate clasic în  LPIS GIS 
aferente Campaniei 2020 

281 parcele 

Total controale efectuate 1.194 
 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI  INSPECŢII, SUPRACONTROL 

 
Compartimentul Inspecții, supracontrol este structura care are ca obiectiv asigurarea 

activităților de inspecții/controale și verificări privind modul de derulare și de gestionare a  
diferitelor scheme de sprijin  acordate din  fondurilor comunitare, FEADR și FEGA, precum și a 
plăților din bugetul național, în condiții de legalitate, eficiență și economicitate, respectarea 
actelor normative, a procedurilor interne, prevenirea și depistarea fraudelor și neregulilor. 

În îndeplinirea obiectivului enunțat au fost  executate atribuții de: 
- inspecții/controale/supracontroale la fața locului pentru schemele de plată /măsuri de 

sprijin și ajutor financiar derulate din fondurile UE (FEGA ȘI FEADR), precum și din bugetul 
național, în vederea verificării și asigurării respectării legislației comunitare și naționale 
specifice; 

- supravegherea modului de realizare a acțiunilor de control/supracontrol delegate 
altor instituții/autorități publice, după cum urmează: 

 verificarea respectării de către agricultori a cerințelor legale în materie de 
gestionare SMR 4,5 și 9, SMR 6-8 și SMR 11-13, acțiune realizata de către Agenția 
Națională Sanitara Veterinara și pentru Siguranță Animalelor(ANSVSA), precum și a 
bunelor condiții agricole și de mediu(GAEC) potrivit Acordului de delegare nr. A 
109/24.09.2015 APIA /15365/01.10.2015 ANSVSA, cu modificările și completarile 
ulterioare; 

 verificarea respectării de către fermieri a cerințelor (econdiționalitate) legale în 
materie de gestionare referitoare la „Introducerea pe piață a produselor de 
protecție a plantelor -SMR 10”, acțiune realizata de către Autoritatea Națională 
Fitosanitară (ANF), potrivit Acordului de delegare nr. 163/28.02.2017-APIA și nr. 
755/F/03.03.2017-ANF, modificat și completat; 
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 verificarea respectării de către fermieri a condiţiilor specifice de acordare a  
ajutoarelor naţioanale tranzitorii (ANTZ) în sectorul zootehnic pentru speciile 
ovine/caprine, a sprijinului cuplat în zectorul zootehnic (SCZ), precum şi a 
sprijinului financiar comunitar şi naţional acordat în sectorul apicol (PNA),  
activități delegate către Agenția de Naţională de Zootenie(A.N.Z) prin acordul de 
delagare nr.  A 148/08.03.2016/ APIA/3477/15.03.2016 ANZ, modificat și 
completat. 

 
Activităţi desfăşurate în anul 2020 
 
În vederea asigurării cu privire la respectarea normelor europene și naționale privind 

eligibilitatea la plată a tuturor agricultorilor ce formuleză cereri unice de plată, APIA, în calitate 
de organism de implementare execută acțiunea de supraveghere privind acțiunile de control 
delegate altor organisme. 

   1) În baza Acordului de delegare nr. A109/24.09.2015 APIA /15365/01.10.2015 ANSVSA 
modificat și completat, privind verificarea respectării de către agricultori a cerințelor legale în 
materie de gestionare (SMR 4, 5 și 9,  SMR 6-8, respectiv, SMR 11-13) și a bunelor condiții agricole 
și de mediu (GAEC). 

În baza Acordului enunțat,  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară, prin direcțiile 
teritoriale, asigură verificarea respectării normelor de ecocondiționalitate în cadrul schemelor și 
măsurilor de sprijin pentru fermieri, derulate prin APIA, respectiv, a cerințelor legale în materie 
de gestionare (SMR), precum și a bunelor condiții agricole și de mediu(GAEC). 

 Astfel s-a procedat la : 
- verificarea documentară referitoare la modul cum au fost îndeplinite prevederile  
Acordului de delegare, pentru întreg eșantionul ce a făcut obiectul controlului executat de 
către DSVSA – Gorj, cu scop control SMR 4,5 și 9, SMR 6-8 respectiv, SMR 11-13.  
Eșantion de control ECO  – 41 fermieri. 
- verificarea modului de întocmire a rapoartelor de control (fișelor de inspecție), 
anexele aferente și înregistrările din aplicația electronică pentru cerințele legale în materie 
de gestionarea SMR 4 , 5 și 9, SMR 6-8,  respectiv,  SMR11-13, pentru eșantionul selectat; 
Eșantion de verificare ECO selectat- 1 (unu ) fermier/un raport control/fișă de inspecție. 

 
Obiectivele acțiunii de verificare sunt  specifice  măsurii de supraveghere, în mod concret, 

de asigurare a organismului de implementare și acordare a formelor de sprijin, cu privire la 
respectarea angajamentelor  asumate de către agricultori în cererea de plată, privind condițiile 
de ecoconditionalitate. 

 Perioada de verificare se referă la campania 2020, în care eșantionul de control, a cuprins 
un număr de 41 de fermieri.  Au fost întocmite note de constatare, reținute și consemnate 
concluzii, propuse masuri privind îndreptarea eventualelor neconformitati/ 
inconsistente. 
 

2) În baza Acordului de delegare nr.163/28.02.2017-APIA și nr. 755/F/03.03.2017-ANF, 
modificat și completat, privind aplicarea prevederilor legislației europene și naționale de 
respectare de catre fermierii care solicita plăți directe pe suprafata, sprijin pentru masurile 
compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole din PNDR 2014-2020( Măsura 
10 - Agromediu și Climă, Măsura 11- Agricultură ecologică, Masura 13- Plăți pentru zone care se 
confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice), plăți pentru prima 
împădurire a terenurilor agricole, sprijin pentru sectorul vitivinicol, precum și alte scheme și 
măsuri de sprijin financiar din fonduri europene sau din bugetul de stat, a cerinței legale în 
materie de gestionare – Introducerea pe piață a produselor de protecție a plantelor (SMR 10) și a 
cerințelor minime de baza privind protecția plantelor aplicabile măsurilor de dezvoltare rurală. 
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 În acest context legal s-a procedat la 
 verificarea modului de realizarea a inspecțiilor la fața locului de către ANF, prin Oficiul 

județean Gorj, privind respectarea de către agricultori a condițiilor de ecoconditionalitate, 
respectiv,  cerințelor legale în materie de introducere pe piață a produselor de protecția 
plantelor - SMR 10. Acțiunea  presupune doua obiective, finalizate cu documente privind 
concluzii/constatări  note de de verificare. 

• verificarea îndeplinirii de către Oficiul Fitosanitar Gorj a prevederilor  din acordul de 
delegare enunțat anterior; 

• verificarea modului de realizare unei inspecții la fata locului și de întocmire la 
documentelor aferente; 

 Eșantioanele de control privind Măsură SMR -10, aferente campaniei 2020, au cuprins un 
număr de 151 fermieri. 

În conformitate cu clauzele acordului de delegare, APIA, prin structurile de Inspecție, 
supracontrol, se asigura cu privire la modul de executare a controalelor/supracontroalelor la 
fata locului  privind respectarea SMR10, de către fermierii care au formulat cerere de plata 
pentru diferitele forme de sprijin. 

Se verifică modul de pregătire/organizare și realizare în fapt a inspecțiilor în teren, 
consemnarea tuturor elementelor necesare în vederea luării deciziei privind autorizarea la plata.  

Totodată este verificat modul de întocmire a rapoartelor de control/fiselor de inspecție, 
respectarea termenelor legale,  transmiterea acestora către fermieri în vederea luării la 
cunoștință a rezultatelor verificărilor, consemnarea neconformitatilor, introducerea datelor în 
baza de date, în vederea confirmării la plata a cererilor de sprijin. 

Inspectorii APIA au efectuat verificări privind respectarea procedurile specifice, au 
consemnat neconformitati, au propus măsuri, au fost întocmite Note de verificare/constatare și 
transmise APIA central. 
 

 3) In  baza Acordului de delegare nr. A148/08.03.2016 APIA/3477/15.03.2016 ANZ 
privind verificarea respectării de către fermieri a condițiilor privind ajutoarele naționale 
tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine/caprine și a ajutoarelor privind sprijinul 
cuplat în sectorul zootehnic, precum și sprijinul financiar comunitar și național acordat sectorului 
apicol prin Planul Național Apicol (PNA) 

În baza Acordului enunțat, Autoritatea Națională pentru Zootehnie, prin structurile 
teritoriale, asigură verificarea condițiilor de eligibilitate la plată, prin efectuarea controlului pe 
teren, pentru 

A)  solicitanții ajutoarelor naționale tranzitorii (ANT) pentru speciile de ovine și caprine 
și a măsurilor privind sprijinul cuplat (SCZ) în zootehnie, în cadrul schemelor și măsurilor de 
sprijin pentru fermieri, derulate prin APIA, conform OUG 3/2015 pentru aprobarea schemelor 
de plăti care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și  pentru modificarea art 2 din Legea 
nr. 36/1991 privind societățile agricoleșsi alte forme de asociere în agricultură, cu modificarile și 
completările ulterioare 

 S-a procedat la: 
 verificarea documentară referitoare la modul în care au fost îndeplinite prevederile 
Acordului, privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a fermierilor din eșantionul 
selecatat, pentru acordarea formelor/schemelor de sprijin în sectorul zootehnic 
(ANTZ/SCZ) 
- Eșantionul de control sector zootehnic, campania 2020 a cuprins un număr de  42 de 
fermieri. 

 verificarea  modului de întocmire  a rapoartelor de control pentru eșantionul selectat și 
verificarea în aplicația electronică a conformității datelor introduse cu cele înscrise în 
documentele prezentate. 
- Eșantion de verificare rapoarte - 2(doi) fermieri. 
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Inspectorii APIA au efectuat verificări privind respectarea procedurile specifice, au 
consemnat neconformități, au propus măsuri, au fost întocmite Note de verificare/constatare și 
transmise APIA central. 

B)  solicitanții  de sprijin comunitar și național acordat pentru sectorul apicol, anul de 
cerere 2020. 
 Eșantionul de control PNA - 6 fermieri,  

Verificarea a avut la bază aceleași principii specifice acțiunii de supraveghere, în mod 
concret, urmărirea modului de respectarea a Acordului de delegare de către organismal 
ce a efectuat controlul, totodată modul de întocmire a rapoartelor de control, 
consemnarea tutuoror elementelor necesare constatării eligibilitații la plată a 
fermierilor. 
Inspectorii au efectuat verificări privind respectarea procedurile specifice, au consemnat 

neconformitati, au fost propuse măsuri, au fost întocmite Note de verificare/constatare și 
transmise APIA central. 
 
Acțiuni de inspecție/control la fata locului în vederea confirmării  sumelor la plată,  în 
anul de cerere 2020 

Programul Național Apicol  
În conformitate cu H.G.339/2020 privind aprobarea Programului național apicol (PNA) 

pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare, precum și a valorii sprijinului financiar, 
fermierii apicultori pot aplica pentru  măsura de sprijin în vederea îmbunătătirii productiei și 
îmbunătățirii comercializării produselor apicole, prin  

- decontarea analizelor fizico-chimice care atestă calitatea mierii; 
- achiziționarea de medicamente  pentru sănătatea stupului, pentru achiziționarea unor 

utilaje și aparatură specifică, precum și pentru  deplasarea în pastoral a stupinelor 
(transhumanta) ; 

- consultanța în promovarea apiculturii și produselor apicole, cursuri de perfecționare, 
echipament de procesarea și ambalarea mierii,  acordate formelor asociative în domeniu. 
 
Începând cu anul de cerere 2020, acțiunea de control la fața locului în cadrul cererilor 

formulate în vederea acordării sprijinului financiar comunitar și național, se execută de către 
APIA, prin structurile de Inspecții, supracontrol de la nivelul Centrelor județene. 

Obiectivul inspecțiilor/controalelor la fața locului  este destinat verificării respectării 
condițiilor de eligibilitate prevăzute în actul normativ care reglementează acordarea sprijinului 
financiar prin P.N.A., precum și condițiile de eligibilitate din ghidul solicitantului aferente anului 
2020.  

 Astfel, în anul în curs, eșantionul de control aferent PNA  a fost format din 6 fermieri, 
din care un apicultor a fost selectat cu scop control ”monitorizarea respectării 
angajamentului de pastrare a accesoriilor apicole”. 

Sprijin financiar solicitat/confirmat la plată [lei],  aferent eșantionului de control - cererea în curs 

Combaterea 
varoozei 

Refacerea 
efectivului 
de albine 

Raționalizare-
achiziția de 

cutii 

Raționalizare 
– achiziția de 

accesorii 

Raționalizare- 
achziția de 

unelte și 
echipamente 

Raționalzare-
achiziția de 

remorci 

Decontarea 
analizelor 

fizico-
chimice 

Suma 
totală 

verificată 

9679,26 6918,78 7500 97,48 96,64 24033,61 7000 49025,77 

 
Sprijin financiar solicitat/verificat [lei]- respectarea angajamentelor – anul de cerere 2020 

Combaterea 
varoozei 

Refacerea efectivului de 
albine 

Rationalizare – 
achizitia de accesorii 

Suma totala 
verificata 

123,84 440,34 394,96 959,14 
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 Sumele totale solicitate, pentru cererile eșantionate la control sunt: 49,025.77 ron, 
anul de cerere 2020, sumele aprobate la plată și decontate fiind sintetizate de către 
serviciul de specialitate din cadrul instituției. 

 În urma verificărilor, inițial,  documentare, privind îndeplinirea condițiilor de 
eligibilitate, următe de verificarea veridicității datelor declarate în cererea de plată, 
cu realitatea din stupina apicultorului au fost confirmate la plată 5 cereri, una fiind 
propusă pentru excluderea de la plată, dată fiind prezentarea unui document de 
autorizare sanitar veterinară, lipsit de valabilitate, în conformitate cu prevederile 
legislatiei specifice în vigoare. 
 

Programul pentru şcoli al României 
 
Baza legală: Regulamentul (UE) 2016/791, Ordonanță 13/2017 privind aprobarea 

participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, aprobată cu modificări prin 
Legea 55/2018, modificata și completata prin OUG 94/2018,  Hotărârea de guvern nr. 640/2017 
cu modificările și completările ulterioare. 

În vederea îndeplinirii dispoziţiilor regulamentelor UE enunţate,  a fost  adoptată strategia 
naţională, prin Ordonanţa de guvern nr. 13/2017 privind aprobarea participării României la 
Programul pentru şcoli al Uniunii Europene, iar implementarea acesteia a fost stabilită prin H.G. 
nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 şi 
pentru stabilirea bugetului aferent anului şcolar 2017-2018. 

Obiectivul măsurii constă în acordarea gratuită a doua 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. 

Ajutorul financiar în cadrul Programului pentru școli  al României se acordă pentru 
încurajarea consumului de fructe şi legume, de lapte şi produse lactate în școli,  în sensul 
formării de obiceiuri alimentare sănătoase şi prevenirea diferitelor afecțiuni de sănătate (diabet, 
boli cardiovasculare şi obezitate infantilă), mediatizând avantajele cu caracter nutrițional şi 
fiziologic privind aportul de vitamine şi minerale prin consumul de fructe şi legume, lapte și 
produse lactate  în stare proaspătă. 

In anul școlar 2019-2020, Programul pentru şcoli al României s-a desfaşurat prin 
Consiliul judeţean Gorj în calitate de organism de implementare și, în consecință, solicitant de 
ajutor financiar din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru furnizarea fructelor, 
legumelor, laptelui şi produselor lactate în unităţile de învătământ. 

Controalele la faţa locului au ca obiectiv veridicitatea datelor declarate în cererea de plată 
de către Consiliul județean Gorj, respectarea angajamentelor asumate, desfășurarea sesiunilor 
de licitație publică în conformitate cu legislația generală comună în domeniu, respectiv, cu cea 
specifică măsurii, distribuția către elevi a produselor de calitatea și standardele tehnice în 
vigoare, asigurarea condițiilor de igienă și sănătate pe tot fluxul distribuției, alocarea produselor 
în școli copiilor prezenți și întocmirea și responsabilitatea tuturor documentelor aferente 
Programului. 

În urma inspecțiilor la fața locului sunt confirmate sumele spre decontare, sunt propuse 
diminuări ale cantităților solicitate la plată și/sau excluderea de la plată, după caz.  

 
Sumele repartizate județului Gorj în  vederea implementării Programului pentru scoli, în 

anul școlar 2019-2020, prin Hotărârea Guvernului nr. 559/2019 privind  stabilirea bugetului 
pentru implementarea Programului pentru şcoli al României în perioada 2017-2023 pentru anul 
școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 
640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și 
pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018: 

 distribuția de fructe = sem I -546 mii lei, sem II – 759 mii lei,  
 distribuția de lapte = sem I – 1201 mii lei, sem II – 1671  mii lei 
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 implementarea măsurilor educative( însoțitoare) distribuției de fructe și de lapte 
1266 mii lei;  

În anul şcolar 2019-2020, în județul Gorj,  Programul a fost implementat prin: 
 furnizarea de fructe proaspete (mere); 
 furnizarea de lapte în instituţiile şcolare acreditate la nivelul județului; 

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 hotărâre de guvern, în consecință, 
nu au făcut obiectul verificărilor la fața locului. 

În vederea punerii în aplicare a Programului pentru şcoli Consiliul Judeţean Gorj a 
încheiat contracte de servicii, prin achizitie publica, potrivit legislatiei enuntate anterior.  

Având în vedere instituirea stării de urgență pe teritoriul României, prin Decretul 
Președintelui României nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, în 
contextul Pandemiei Coronavirus -2019,  începând cu data 13.03.2020 a fost suspendată ativitatea 
de control la fața locului (contactul direct cu grupul țintă), motiv pentru care verificarea 
respectării angajamentelor asumate de către organismul de implemntare, Consiliul județean 
Gorj, totodată, verificarea și confirmarea veridicitătii distribuirii produselor către elevii 
beneficiari, în instituțiile școlare.  

 
În urma verificărilor au fost consemnate: 
Produse distribuite: 

 fructe  proaspete-mere,  calitatea I, diferite soiuri, gramaj min 100gr/porție, valoarea ((fără tva) 

ajutorului =0,55lei 

 lapte UHT 1,8 % grăsime 3,2 conținut proteic, o unitate(porţie)= 0,200 l,valoarea (fără tva) ajutorului 

= 0,80 lei/porţie. 
  

Semestrul I _ an şcolar 2019/2020 
Perioada de 

distributie 

Produs 

distri 

buit 

Număr 

institutii 

beneficiare 

Număr 

zile de 

scolarizare 

Număr 

copii 

/elevi 

eligibili 

Suma 

controllata 

Nr 

portiilor 

controlate 

cantitatea 
controlata 
[kg/litri] 

Număr 
inspectii 
realizate 

Neconfo 
rmitati 

Număr 
portii 

neeligi 
bile 

Suma 

diminua 

ta 

[lei] 

09/09/2020- 

20/12/2020 

Mere 455 45 29868 457987,20 832704 91597,44 16 DA 427 234,85 

09/09/2020- 

20/12/2020 

Lapte 
UHT 

455 45 30180 1004113,60 1255142 251028,40 16 DA 549 439,20 

Total * * * * 1462100,80 * * 32 DA * 674,05 

 
 

Consemnări  
Fructe proaspete-mere calitatea I, minim 100gr/porție 

 Număr porţii eligibile – 832277; 
 Cantitatea de fructe confirmată la plată –91550,47 kg; 
 Suma  aferentă eligibilă la plată–457752,35 lei; 

Lapte UHT 1,8 % grăsime 
 Număr portii eligibile= 1254593; 
 Cantitatea de lapte confirmată la plată = 250918.60 litri; 
 Suma aferenăa elegibilă la plată = 1003674,40 lei 

Suma totală, fara TVA, confirmată la plată = 1461426,72 
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Semestrul II_an şcolar 2019-2020 
Perioada de 
distributie 

Produs 
distribuit 

Număr 
institutii 

beneficiare 

Număr zile 
de 

scolarizare 

Număr 
copii 

/elevi 
eligibili 

Suma 
controllata 

Nr 
portiilor 

controlate 

cantitatea 
controlata 

[litri] 

Număr 
inspectii 
realizate 

Necon 
formita 

ti 

Număr 
portii 

neeligi 
bile 

Suma 
diminua 

ta 
[lei] 

13/01/ 
2020 
12.06. 
2020 

Mere 455 30 29572 235730,55 428601 47146,11 16 DA 1431 787,05 

13/01/ 
2020 
12/06/ 
2020 

Lapte 
UHT 

455 30 29898 601548.80 751936 150387,20 16 DA 1633 1306,40 

 
Consemnări semestrul II 
Fructe proaspete-mere calitatea I, minim 100 gr/porție 

 Număr porţii eligibile – 427170 
 Cantitatea de fructe confirmată la plată –46988,70 kg 
 Suma  aferentă eligibilă la plată–234943,50 lei 

Lapte UHT 1,8 % grasime 
 Număr portii eligibile= 750303 
 Cantitatea de lapte confirmată la plată = 150060,60 litri 
 Suma aferenta elegibilă la plată = 600242,40lei 

Suma totală, fara TVA, confirmată la plată = 835185,90 lei 
 
Total sume confirmate la plată, an școlar 2019-2020 =2.296.912,62 lei 
 

Masura21 – Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM -urilor 
care au fost afectati în mod deosebit de criza COVID- 19 

 
Sprijinul financiar comunitar, acordat din FEADR,  a avut în vedere atenuarea problemelor 

legate de lichididăți care periclitează continuitatea activităților agricole, respectiv a producţiei 
primare în agricultură, dar mai ales în sectorul zootehnic - cel mai afectat de impactul COVID 19.  

Sprijinul a constat în acordarea unei sume forfetare raportată la dimenisiunea fermei, la o 
anumită dată de referință, respectiv, 01/07/2020. 

În baza cererilor formulate de către fermierii potențiali beneficiari ai Măsurii, au fost 
efectuate inspecții/controale la fața locului, în vederea confirmării exactității datelor declarate în 
cererile de acordare a sprijinului fianciar. 

 
Inspecțiile la fața locului, pentru cererile formulate în baza M-21 - sector zootehnic au fost 

în competența structurii de Inspecții, supracontrol, potrivit ROF în vigoare. 
 La nivelul județului au fost eșantionate pentru control un număr de 50 de exploatații 

agricole – sector zootehnic, pentru care s-a făcut verificarea conformității datelor 
declarate cu cele prezentate la fața locului și raportate la datele oficiale existente în 
bazele de date ANSVSA, respectiv, Registrul Național al Exploatațiilor 

Consemnări, în urma inspecțiilor la fața locului 
Număr cereri 
eșantionate/ 

specia 
 

Nr animale 
declarate 

ovine/caprine 

Număr animale 
confirmate, 

ovine/caprine 

Nr.animale 
declarate 

specia 
bovine 

Număr 
animale 

confirmate, 
specia 
bovine 

Nr. 
exploatații 

propuse 
excludere 
de la plată 

 

Neconformități 
 

ovine/ 
caprine 

bovine 

24 26 6320 6234 477 475 1 (ovine) 
 

animale negăsite la 
fața locului; 

În urma verificărilor a fost propusă spre excludere de la plată o exploatatie de ovine, 
urmare a scăderii numărului de animale sub limita de eligibilitate prevazută în fișa Măsurii (50 
ovine/caprine). Modificarea numărului de animale declarate, nu a fost justificată legal, prin 
documente de mișcare. 
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Activități de supracontrol 
 

Sprijin financiar acordat în  sectorul zootehnic,  ANTZ- ajutor național tranzitoriu în  
zootehnie , respectiv, SCZ- sprijin cuplat în  sectorul zootehnic,  măsuri accesate prin cererea 
unică de plată _ campania 2020 
 

În cadrul cererilor unice de plată, campania 2020, pentru schemele și măsurile  de sprijin 
acordate în sectorul zootehnic, controlul la fața locului a fost executat de către Agenția Națională 
de Zootehnie,  prin instituțiile sale teritoriale, Oficiile județene de zootehnie, în baza Acordurilor 
de delegare. 

 Acțiunea de supracontrol în vederea confirmării la plată a sumelor solicitate,  a fost 
efectuată de către APIA, prin structurile de inspecții, supracontrol . 
 Eșantion  de  supracontrol  - două exploatații agricole 
Schemele accesate și scopul controlului : ANTZ 9 ,  respectiv,  ANTZ 9 și SCZ  pentru 

specia ovine. 
Eșantion /specie 
[nr. exploatatii] 

Scheme/măsuri 
accesate 

Animale solicitate la 
plată (nr) 

Animale confirmate la 
plată (nr) 

Neconformități 

2/ovine/ caprine ANT 9/SCZ 387 387 NU 

 
În cadul verificărilor la fața locului au fost verificate conformitatea angajamentele 

asumate şi a datelor înscrise în cererea de sprijin, ambele cereri fiind confirmate 
 

 Acţiuni de supraveghere (conformitate a procedurilor specifice) privind măsurile delegate 
ANZ. În anul 2020 au  fost efectuată verificarea comparativă a rezultatelor consemnate în 
rapoartele de control, respectiv, rapoartele de supracontrol,  aferente schemelor de sprijin  
în  sectorul zootehnic, ANTZO și SCZO. 

 

ACTIVITATEA ÎN DOMENIUL ANTIFRAUDEI 

 
Prin actiuni periodice, la nivelul Centrului județean Gorj, se notifică întregului personal 

obligația de a aplica şi/sau verifica toate operațiunile administrative, tehnice, economice, 
juridice, conform procedurilor de lucru aprobate, astfel încât să limiteze posibilitatea de apariție 
a neregulilor/fraudelor.  

Așadar, se realizează actiuni preventive, fiind comunicată legislația incidentă în domeniul 
aplicării normelor de conduită în instituțiile publice, Strategia naţională de luptă antifraudă  
pentru protecţia intereselor financiare  ale Uniunii Europene în România 2017-2023, Strategia 
naționala anticorupție, în vederea prevenirii, constatării şi sancţionării neregulilor apărute în 
obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente 
acestora. 

 Toți funcționarii APIA Gorj au luat cunoștință de prevederile procedurilor operaționale, 
acestea conținând reglementari privind prevenirea și sancționarea neregulilor. Semestrial, este 
monitorizata implementarea Strategiei Naționale Anticoruptie în conformitate cu prevederile 
HG 583/2016 privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a 
seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din 
strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de 
prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a 
informaţiilor de interes public (SNA).  

In conformitate cu prevederile HG 599/2018, la nivelul APIA Gorj a fost constituit Grupul 
de lucru privind pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a riscurilor de 
corupție și a fost desemnat responsabilul pentru implementarea Metodologiei de evaluare a 
incidentelor de integritate. 

Totodată, la nivelul APIA au fost elaborat un set de proceduri anti-mita care a fost 
comunicat tuturor salariaților, aceștia însușinduși-le sub semnătură. S-a organizat și un curs de 
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instruire, în  sistem videoconferinta, avand ca tematica " Implementarea Sistemului de 
management anti-mita la nivelul APIA, conform standardului ISO 37001:2016. 

De asemenea, APIA Gorj a formulat răspunsuri tuturor solicitărilor din partea organelor 
competente cu cercetarea suspiciunilor de fraudă, punând la dispoziția acestora toate 
informațiile solicitate. 

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI JURIDIC 

 
Pe parcursul anului 2020, în  cadrul Compartimentului juridic s-a asigurat 
conformitatea cu prevederile legale în  vigoare a actelor emise de structurile 
Centrului Județean Gorj al APIA. În  acest sens, au fost acordate avize de legalitate 
în  conformitate cu legislația în  vigoare, în  vederea asigurării derulării 
operațiunilor financiare legate de gestionarea fondurilor alocate, pentru: 

- 102 decizii ale directorului executiv - au fost analizate și avizate pentru legalitate 
deciziile privind încheierea, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ale 
personalului din instituție, precum și privind diverse aspecte ale organizării activității la nivelul 
Centrului Județean Gorj; 

- 36 contracte și acte adiționale care au angajat fonduri din bugetul instituției 
(contracte de achizitii, contracte de prestări servicii, contracte de închiriere, furnizare de energie 
electrică, apă, gaze etc.); 

Compartimentul juridic a asigurat apărarea drepturilor și intereselor legitime ale 
Centrului Județean Gorj în  fața instanțelor de judecată. Situația litigiilor în  care APIA CJ Gorj 
este parte și care decurg din acordarea subvențiilor din fonduri de la bugetul de stat și din 
fonduri comunitare, respectiv alte categorii de litigii, este prezentată în  continuare: 

Calitate procesuală a 
C J APIA Gorj/stadiul 
procesual/soluțiile 
pronunțate de 
instanțele de judecată 

Nr. litigii care decurg 
din acordarea 
subvențiilor de la 
bugetul național 

Nr. litigii care decurg 
din acordarea 

subvențiilor din 
fonduri comunitare 

Alte 
Categorii 
de litigii 

TOTAL 

Calitate procesuală a 
CJ APIA Gorj 
Reclamant 

0 1 4 5 

Calitatea procesuală a 
CJ APIA Gorj 

Pârât 

                  0 10 5 15 

Nr. litigii aflate pe 
rolul instanțelor de 

judecată 

0 7 

 

5 12 

Nr litigii soluționate 
favorabil CJ APIA Gorj 

0 0 4 0 

Nr. litigii soluționate 
nefavorabil CJ APIA 

Gorj 

0 4        0 4 

Total litigii în  care 
Centrul Județean Gorj 
al APIA a avut calitate 

procesuală 

0 11 9 20 

 
SOLICITĂRI AVIZ 

LEGALITATE 
 

Nr. total   138 

AVIZATE 
Nr. total note avizate  138 

NEAVIZATE 
Total note neavizare 0 
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 Totodată, s-a asigurat reprezentarea A.P.I.A aparat central în  trei dosare penale aflate pe 
rolul instanțelor de judecată, pe fond și în  apel. 

Compartimentul juridic a procedat la legalizarea sențintelor, precum și la obținerea titlurilor 
executorii în  litigiile având ca obiect recuperarea sumelor acordate necuvenit.  

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

 S-au redactat și transmis răspunsuri la corespondența specifică activității juridice, s-au 
transmis raportările trimestriale și anuale ale litigiilor catre APIA Central,  s-a verificat 
completitudinea, corectitudinea și aspectele de formă ale raspunsurilor elaborate de 
compatrimentele de specialitate la petițiile depuse la nivelul instituției. 

S-au efectuat verificări și s-a acordat avizul  de legalitate din punct de vedere al formei 
pentru 671 procese-verbale de constatare a neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare 
aferente cererilor unice de plată depuse în  Campania 2019 și a cererilor de plată depuse în  
campaniile anterioare. 

 
Alte activități realizate în  cadrul compartimentului juridic: 
 

 Activităti ce decurg din implementarea OSGG nr. 600/2018 privind Codul de control 
intern managerial, cu ultimele modificari și completari: actualizarea și organizarea 
Comisiei de monitorizare, elaborarea proiectului programului de dezvoltare SCIM/2020,  
prelucrarea documentelor în vederea autoevaluării SCIM și întocmirea documentelor 
specifice, monitorizare și implementare SCIM, informări privind riscurile, întocmire 
registru riscuri. 

 Activități ce decurg din atribuțiile consilierului pentru etică: 
- actualizarea și comunicarea Codului de etică și conduită profesională a  funcționarilor 

publici și a  personalului contractual din cadrul  Centrului județean Gorj al Agenției de 
Plăți și Intervenție pentru Agricultură, aprobat prin decizia nr.62/26.06.2020 a 
directorului executiv; 

- comunicarea legislatiei aferente și prelucrarea materialelor privind respectarea 
normelor de conduită în  instituție de către toți salariații APIA Gorj;  

- întocmirea și comunicarea către ANFP a raportului trimestrial/semestrial privind 
respectarea normelor de conduită în  instituție; 

 Actualizarea website-ului www.apiagorj.ro și publicarea comunicatelor de presă, a 
materialelor informative privind Campania de primire a cererilor unice de plată 2020, a 
buletinelor informative elaborate în  anul 2020, a rapoartelor de activitate și a 
obiectivelor semestriale ale APIA Gorj;  a documentelor de interes public – regulament de 
organizare și funcționare, regulament intern, organigrama, declaratii de avere și interese; 

 Elaborarea Buletinului informativ al APIA Gorj – 12 ediții în  2020; 
 Elaborarea rapoartelor/situatiilor solicitate de catre directiile de specialitate din cadrul 

APIA (Directia de Audit Intern, Directia Metodologie, Monitorizare, Raportare și Relatii 
Institutionale, Directia Managementul Resurselor Umane, Directia juridica), privind: 

 Monitorizarea și formularea raspunsurilor la solicitarile echipei de audit intern în  
cadrul misiunii de audit intern „Evaluarea activităţii desfăşurate la nivelul Centrului 
Judeţean APIA Gorj” 
 Elaborarea și urmarirea implementarii Planului de masuri privind implementarea 
recomandarilor formulate în  cadrul misiunii de audit intern intern „Evaluarea 
activităţii desfăşurate la nivelul Centrului Judeţean APIA Gorj” 
 Formularea raspunsului la inventarul masurilor preventive anticoruptie și al 
indicatorilor relevanti de evaluare în  cadrul Strategiei Naționale Anticoruptie; 
 Actualizarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al APIA Gorj, aprobat 
prin decizia nr.1948/04.09.2020 a directorului general al APIA; 

http://www.apiagorj.ro/
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 Actualizarea Regulamentului Intern al APIA Gorj aprobat prin decizia nr.61/2020 
a directorului executiv al APIA Gorj; 
 Urmarirea implementarii procedurii privind posturile sensibile la nivelul APIA 
Gorj 

 Elaborarea și monitorizarea stadiului de indeplinire a  obiectivelor /programelor de 
masuri și actiuni privind activitatea APIA-CJ Gorj în   2020, elaborarea raportului anual de 
activitate al instituției, întocmire materiale privind evolutia indicatorilor statistici cu privire 
la activitatea APIA Gorj în  anii 2018-2019; 
 Participarea în  diverse grupuri de lucru sau comisii functionale în  cadrul APIA Gorj:  

 Comisia de soluționare a contestațiilor la procesele-verbale de constatare a 
neregulilor și stabilire a creanțelor bugetare; 

 Grupul de lucru privind monitorizarea gestionării și recuperarii creanțelor; 
 Comisia de monitorizare privind monitorizarea, coordonarea și îndrumarea 

metodologică cu privire la sistemele de control intern /managerial la nivelul APIA 
Gorj; 

  Echipa de gestionare a riscurilor – elaborare și reevaluare registru riscuri; 
 Structura de securitate a informatiilor;  
 Grupul de lucru privind pentru implementarea Metodologiei standard de evaluare a 

riscurilor de corupție, 
 Comisia paritară a  APIA CJ Gorj. 

 Sprijinirea Serviciului economic, recuperare debite și resurse umane în  vederea realizării 
achizițiilor publice la nivelul APIA Gorj și a documentelor aferente de planificare și 
raportare privind achizițiile publice  în  cadrul instituției în  anul 2020: întocmire și 
revizuire Plan anual de achiziții publice / 2020, în  funcție de bugetele aprobate pentru 
APIA Gorj, urmărirea derulării  procedurilor de achiziții publice demarate în  2019, 
efectuare achiziții prin cumparări directe, urmarire achiziții atribuite, colaborare și 
derulare achiziții prin ONAC – Oficiul Național de achiziții centralizate; 

 Punerea în  aplicare și urmărirea implementării politicii APIA privind protecția datelor cu 
caracter personal (GDPR) la nivelul Centrului județean Gorj; 

 Diverse activități de comunicare – promovare, prelucrare și transmiterea comunicatelor 
/informărilor de presă către mass-media locală. 

 

ACTIVITATEA DE RELAȚII CU PUBLICUL, INFORMARE ȘI COMUNICARE-PROMOVARE 

 
 
Activitatea de comunicare / promovare la nivelul APIA Gorj în anul 2020 s-a realizat 

continuu, atât prin intermediul mass-mediei locale, prin articolele din presă scrisă și 
participările la diverse emisiuni de radio și televiziune, cât și în cadrul acțiunilor  de 
relaționare cu  celelalte  instituții  publice   locale  prin  corespondența  purtată,  dar  și prin  
participarea la diversele întruniri tematice: participarea la colegiile prefecturale, participarea 
la conferințe   naționale, sesiuni de informare organizate de Instituția Prefectului Județului Gorj 
sau Consiliul  județean Gorj, la care au fost invitați ș i  reprezentanții APIA CJ Gorj să prezinte 
informațiile de actualitate privind măsurile de sprijin financiar acordat fermierilor, stadiul 
activităților derulate. Începand cu luna martie 2020, aceste activități s-au desfășurat mai mult 
online, datorită pandemiei generată de virusul SARS COV2 (COVID 19). 

De asemenea, tot în vederea imbunătățirii imaginii instituției și  consolidării acesteia la 
nivel județean, s-a actualizat continuu website-ul www.apiagorj.ro, instrument modern de 
comunicare/promovare și de menținere a contactului permanent cu fermierii și persoanele 
interesate, oferind în timp util informații de  interes public cu privire la activitatea APIA Gorj, 
precum și la măsurile de sprijin adresate fermierilor.  

Din punct de vedere statistic, în perioada 03 ianuarie – 31 decembrie 2020, activitatea de 
informare publică și relații cu publicul a Centrului Județean Gorj al APIA s-a realizat prin: 

http://www.apiagorj.ro/
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 93 comunicate şi articole în presa locală, regională și națională, privind activitatea APIA 
Gorj și programele de acordare sprijin financiar  în derulare; 

 apariții  în dezbateri TV -  12 apariții la televiziunile locale; 
 participări la dezbateri în emisiunile radio – 8  la posturile locale și regionale 
 peste 25 interviuri pe diverse activități desfăşurate de C.J. APIA Gorj la posturile de 

radio și TV; 
 afișare  informații de interes public la sediile centrului județean; 
 elaborare și difuzare Buletin  informativ al C.J. APIA  Gorj -12 apariții în anul 2020, 

transmis unităților administrativ-teritoriale din județ, instituțiilor publice cu atribuții și sarcini 
în agricultură, instituției prefectului, consiliului județean, redacțiilor și publicațiilor mass – 
media locale, publicare pe site-ul instituției, etc; 

 comunicate, informări, anunțuri și materiale diverse, ridicate pe  site-ul propriu al 
instituției :  www.apiagorj.ro; 

APIA Gorj s-a implicat activ î n  vederea promovării Campaniei 2020 de depunere a 
cererilor unice de plată, urmărind informarea corectă a fermierilor privind toate demersurile 
ce trebuie întreprinse de aceștia. 

In acest sens au fost organizate 70 de sesiuni de instruire, la nivelul celor  70 de 
primarii din județ, la care au participat reprezentantii APIA. Cu aceasta ocazie, dar ș i  ulterior, 
l a  c e n t r u l  j u d e ț e a n  ș i  sediile centrelor locale, s-au înmânat participanților materiale 
informative. 

Conform raportului de evaluare a implementării Legii 544/2001, în anul 2020, 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; 
- punctul de informare –documentare din cadrul CJ APIA Gorj. 
Estimam ca în cursul anului 2020,  la nivelul Centrului Județean Gorj am avut  fizic un 

număr de 18.500 vizitatori, iar cumulat cu punctul de informare și website-ul instituției au fost 
aproximativ  173.650 vizitatori. La centrele locale au fost furnizate informatii pentru cca 17.800 
persoane. 

In anul 2020, nu au fost înregistrate  solicitări  suplimentare privind informațiile de 
interes public. 

De asemenea, în anul de raportare, s-au primit 17 petitii, din care: 
- 3 solicitari au fost transmise pe suport electronic; 
- 14 solicitări au fost transmise în  format pe hartie; 
Solicitanții au fost persoane fizice – 13 ,  instituții ale statului – 2 și 2 anonime. 
Nu au fost înregistrate reclamații administrative și plângeri în instanță privind 

furnizarea informațiilor de inters public. 
 

ACTIVITATEA PRIVIND SĂNĂTATEA ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

 
Anul 2020 a fost un anul în  care, mai mult decât în alți ani, asigurarea sănătății și 

securității în muncă a reprezentat prioritatea nr.1 pentru APIA CJ Gorj, în special prin prisma 
eforturilor depuse pentru evitarea și combaterea infectării cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), 

cât și prin prisma eforturilor depuse de toți salariații și fermierii din județ pentru înțelegerea și 
respectarea regulilor impuse. 

În acest sens, în anul 2020, s-a urmărit asigurarea:  
 îndeplinirii obligațiilor legale ale instituției  față de salariați, în domeniul sănătății 

şi securității muncă;  

 contractării serviciilor de medicina muncii  pentru toți salariații APIA CJ Gorj,  

http://www.apiagorj.ro/
http://www.apiagorj.ro/
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 verificării periodice/monitorizării stării instalațiilor electrice/ reparării și 
înlocuirii componentelor defecte ce pot produce accidente/ incidente de munca; 
măsurători PRAM, actualizare fise de instructaj;  

 actualizarea dotărilor PSI_SU (extinctoare, mijloace de semnalizare, hidranti) la 
sediile apia Gorj , precum şi pentru autovehiculele de serviciu. 

Totodată, în  contextul pandemiei COVID 19, s-au întreprins următoarele măsuri:  
 salariații instituției au fost informați zilnic sau ori de cate ori a fost cazul, despre noile 

acte normative apărute cu privire la masurile necesare combaterii/ limitarii epidemiei; 
 au fost elaborate și transmise salariaților : 

o  instrucţiuni proprii de securitate și sănătate în muncă, împotriva riscurilor 
privind agenţi biologici, privind Covid 19 tuturor salariaţilor  instituției; 

o planul de măsuri pentru prevenirea îmbolnăvirii şi răspândirii a infecţiei cu 
COVID-19, elaborat de către medicul de medicina muncii, 

o  recomandarile DSP Gorj, cu privire la măsurile obligatorii ce se impun pentru 
limitarea răspândirii infecției cu virusul SARS COV 2;   

 acesul în  instituție a fost restricționat pentru cetățeni, contactul cu aceștia realizându-se 
în  curtea instituției, cu păstrarea prevederilor legale privind protecția și distanțarea 
socialalaă, ordinele MADR nr.  947/R/2020 și nr.1636/R/2020, Deciziile nr. 
947/14.05.2020 și 953/18.05.2020, precum și documentele interne ale APIA Gorj privind 
accesul restricționat în  instituție fiind aplicabile; 

 triajul epidemiologic, la nivelul APIA - Centrul județean Gorj, s-a realizat în  colaborare cu 
personalul de pază de la sediul instituției, iar la nivelul centrelor locale, triajul se 
efectuează de catre șeful centrului local sau înlocuitorul acestuia;  

 triajul observațional - în  majoritatea e-mailurilor și materialelor distribuite salariatilor 
privind măsurile de protecție și evitare a îmbolnăvirii cu coronavirus, s-a facut referire la 
necesitatea anunțării șefilor ierarhici superiori asupra oricărei situații în  care un coleg ar 
prezenta simptome covid, luându-se măsurile impuse de lege și de instrucțiunile interne; 

 prin triajul epidemiologic, trec toți vizitatorii, indiferent dacă intră în  spațiul închis al 
instituției sau doar în  curtea acesteia. Totodată, se completează declarația pe proprie 
răspundere instituită prin OMADR nr.1636/2020, în  cazul fermierilor cărora li se 
permite accesul motivat în instituție, acestea fiind centralizate în  secretariat.  
Fermierii/vizitatorii care au avut acces în  instituție (în spatiul inchis) și scopul vizitei 
acestora se înregistreaza în Registrul de evidență vizitatori. 

 La intrarile în  instituție, au fost instalate dispensere pentru dezinfectant și sunt vizibile 
indicatorul și notificarea privind obligativitatea dezinfectarii mâinilor pentru toți cei care 
intră în  cladire (salariați/vizitatori).  

 APIA Gorj a facut eforturi în vederea gestionării riguroase a fondurilor alocate în vederea 
prevenirii și combaterii infectării cu COVID-19, achiziționând în  acest sens materialele de 
protecție minim necesare, precum și serviciile de dezinfectare a tuturor birourilor în  
sediul în  care s-a înregistrat un caz COVID, în cazurile în care s-a impus acest lucru. 

La nivelul APIA Gorj, au fost 8 cazuri de funcționari infectati cu COVID 19 care s-au 
însănătoșit fără repercursiuni, toate fiind cazuri ușoare și izolate, fara transmitere în  
colectivitate.  

 

SISTEMUL  DE  CONTROL  INTERN  MANAGERIAL 

 
In conformitate cu prevederile OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea Codului de 

control intern managerial al entităților publice, APIA CJ GORJ implementează standardele de 
control intern managerial, la nivelul instituției fiind organizată Comisia de monitorizare și 
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Echipa de gestionare a riscurilor, stucturi cu rol major în implementarea sistemului de control 
intern managerial. 
 Anual se realizează autoevaluarea sistemului de control intern managerial, în 
conformitate cu pct. 1.3 din Anexa 4  - Instrucţiuni privind întocmirea, aprobarea şi prezentarea 
Raportului asupra sistemului de control intern / managerial din OSGG nr. 600/2018.  
Autoevaluarea anuală a sistemului de control intern managerial presupune evaluarea modului 
de implementare a standardelor de control intern, de către fiecare compartiment din structura 
entităților publice și apoi evaluarea generală prin centralizarea informaţiilor din chesționarele 
de autoevaluare elaborate de aceste compartimente, în conformitate cu Anexa 4.1 – Chesționarul 
de autoevaluare și Anexa 4.2 – Situația sintetică a rezultatelor autoevaluării a OSGG nr. 600/2018.  

La nivelul APIA Gorj, autoevaluarea a evidențiat faptul că sunt implementate 15 
standarde de control intern managerial, cu excepția celui de audit, în cadrul centrului județean 
nefiind organizată o structură de audit, deoarece aceasta funcționează la nivelul APIA – aparat 
central. 

PROBLEME   ÎNTÂMPINATE   ÎN  CURSUL  ANULUI   2019 

 
Pe parcursul anului 2020, Centrul Județean APIA Gorj s-a confruntat cu greutăţi atât de 

ordin  intern, cât  și  extern pentru realizarea obiectivelor propuse şi anume: 

 efort  material, financiar și uman ridicat în accesarea schemelor de plăți, având în 
vedere : 

- aproximativ 18.500 de fermieri care depun anual cereri de plată și peste  117.000 
parcele agricole solicitate la plată, cu grad de dispersie foarte ridicat ; 

- amplasamentul a 35% dintre aceste parcele în zona montană și colinară greu 
accesibilă, situându-ne, din acest punct de vedere, în primele 18 județe ale  țării ; 

- gestionarea unui număr de cereri de plată /funcționar public, mai mare decât media 
Uniunii Europene ; 

- restricțiile impuse de apariția pandemiei generată de virusul SARS-COV2 și 
eforturile suplimentare necesare pentru ducerea la bun sfarșit a activităților în condițiile 
limitării accesului fermierilor, limitarii contactului cu cetățenii și distanțării între colegi, lucrul 
cu documente online, etc.; 

 eliberarea on-line a adeverințelor privind utilizarea terenurilor de către unele 
unități administrativ-teritoriale din județ s-a realizat mai greu, acestea condiționând eliberarea  
de prezența fermierilor și cmpltarea unei cereri în acest sens; 

 lipsa cadastrului agricol și nefinalizarea aplicării legilor fondului funciar în sensul 
eliberarii actelor de proprietate/utilizare asupra terenurilor ; 

 vârsta medie ridicată a fermierilor și nivelul de pregatire profesională de 
specialitate destul de limitat, ceea ce conduce la o slabă cunoaștere și înțelegere a procedurilor 
administrative de accesare a plăților pe suprafață, de cultivare și întreținere a terenurilor și 
culturilor agricole; 

 dificultatea fermierilor în identificarea terenurilor agricole şi digitizarea parcelelor, 
pentru care solicită plăți pe suprafață, ceea ce a contribuit, în urma controalelor realizate, la 
sancțiuni în sensul reducerii, penalizării sau excluderii la plată, inclusiv recuperarea unor sume 
acordate necuvenit ; 

 utilizarea și cultivarea terenurilor agricole cu o structură de culturi limitată, în 
special cereale, plante de nutreț, pajiști și culturi permanente, fără a se recurge la schemele de 
plăți care asigură niveluri substantiale ale fondurilor financiare/ha: cele cu sprijin cuplat în 
sector vegetal şi animalier, ca de exemplu : soia, în și cânepă pentru fibra, tutun, pachetele 
pentru agricultură ecologică și plante verzi; 
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 lipsa fonduri bugetare, necesare pentru alte cursuri de formare profesională, altele 
decat cele organizate de APIA central; 

 nemulțumirea fermierilor în legatură cu activitatea de recuperare a creanțelor 
bugetare stabilite; 

 personal relativ insuficient pentru derularea în bune condiții a activităților specifice, 
respectiv 5 posturi vacante  la sfarsitul anului 2020. 

 

OBIECTIVE   PENTRU  ANUL  2021 

 

Obiectivele formulate rezultă atât din necesitatea de a rezolva problemele întâmpinate, 
cat  și  din dorința Centrului Județean Gorj de a aduce continuu imbunătățiri în modul propriu 
de desfășurare a activității : 

 obiectivul principal al instituției este acela de creștere a gradului de accesare a 
fondurilor financiare din bugetul comunitar și național; 

 creșterea capacității administrative a instituției în vederea funcționării acesteia la 
parametrii maximi și la performanțele maxime în concordanță cu scopul pentru care a fost 
înființată; 

 pregătirea campaniei de depunere a cererilor unice de plată, aferenta anului 2021, 
realizarea controalelor administrative încrucișate, asigurarea instruirii personalului centrului 
județean și al centrelor locale ale APIA Gorj pentru depunerea unor cereri corecte si, implicit, o 
absorbție cât mai bună  a fondurilor europene;  

 finalizarea plăţilor pentru Campania 2020, cel mai târziu la data de 31 martie și 
gestionarea optima a cererilor unice depuse în anul de cerere 2021;  

 realizarea de către personalul care instrumentează cererile unice de plată a unor 
controale și verificări administrative de calitate pentru a nu mai fi necesară reluarea și  
întoarcerea de pe fluxul de autorizare; 

 pregătirea metodologică și tehnica din timp pentru implementarea schemelor,  
măsurilor, programelor și pachetelor de plată ce pot fi accesate la APIA; 

 continuarea acțiunilor de informare și promovare în legatură cu activitatea 
desfășurată în rândul fermierilor, o bună colaborare cu Instituția Prefectului Județului Gorj, 
Consiliul Județean Gorj, instituțiile publice cu sarcini și atribuții în agricultură, autoritățile 
publice locale (primării, consilii locale), obști, mass-media locala și naționala, etc. ; 

 o mai bună implicare și responsabilizare a salariaților instituţiei în gestionarea şi 
implementarea schemelor, programelor şi măsurilor de sprijin financiar; 

 asigurarea unor sesiuni de instruiri  cu lectori /specialisti, externi pentru întreg 
personalul centrului județean atât prin cursuri organizate de APIA central, cât și  prin cursuri 
finanțate din bugetul APIA Gorj, potrivit planului anual de pregatire profesională;  

 depistarea la timp a neregulilor și  efectuarea corecțiilor necesare acolo unde este 
posibil,  atât  de catre personalul care gestioneaza cererile de plată, cât și de personalul cu 
atribuţii de inspecţie şi control în procesul de  identificare a respectării  modalităților de  
utilizare  legală  a sumelor  accesate  ca sprijin financiar, în vederea eradicarii eventualelor 
tendințe  de eludare a legalității  și  a documentelor  oficiale; 

 protejarea fondurilor publice şi europene, prevenirea, constatarea şi sancţionarea 
neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice 
naţionale aferente acestora;  

 gestionarea cazurilor de contencios administrativ și reprezentarea intereselor 
APIA în fata instațelor de judecată;  

 efectuarea şi aprobarea demersurilor necesare pentru ocuparea posturilor vacante 
și temporar vacante, existente sau cele care se vor vacanta în anul 2021, în concordanță cu 
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prevederile legale, în vederea asigurării resurselor umane necesare pentru buna desfașurare a 
activității instituției; 

 imbunătățirea condițiilor de muncă ale salariaților prin: 

 completarea / efectuarea serviciilor de reparații și mentenantă a  parcului-auto, a 
echipamentelor informatice și GPS, a aparaturii foto, a instalatiilor electrice și sanitare; 

 asigurarea resurselor necesare (materiale, informatice, umane) pentru buna 
desfașurare a activității centrului județean ; 

 efectuarea demersurilor pentru asigurarea condițiilor optime de muncă pentru 
salariații APIA Gorj, în sensul ingienizării continue a locurilor de muncă, asigurării unui mediu 
ambiant optim, corespunzător activității desfășurate; 

 realizarea demersurilor pentru achizitia și inoirea parcului auto al instituției. 

Conducerea APIA Gorj  va  reanaliza periodic problemele  întâmpinate  în anii anteriori,  
încercând  să găseasca soluții optime pentru îndeplinirea obiectivelor propuse  în anul 2021, 
contribuind astfel prin mecanismele de care dispune la îmbunătățirea activității și implicit a  
serviciilor publice oferite beneficiarilor nostri. 

 

Așadar, APIA - Centrul Județean Gorj își stabilește următoarele obiective generale 
pentru anul 2021 : 

1. Asigurarea capacității administrative și de funcționare a Centrului Județean APIA Gorj în 
concordanță cu criteriile de acreditare a Agenției, în vederea unei absorții cât mai crescute a 
fondurilor comunitare și naționale gestionate în 2021. 

2. Pregătirea, primirea , derularea și gestionarea Campaniei   2021 de primire a cererilor  
unice de plata , incluzand toate schemele ce se pot solicita prin acestea, a  ajutoarelor de stat și a 
măsurilor de piață, în vederea  susținerii fermierilor. 

3. Autorizarea la plata, la timp și în mod corect,  a cererilor gestionate de catre APIA Gorj: 
I. Finalizarea autorizării la plată finală a cererilor unice de plată Campania 2020, a 

cererilor de sprijin privind  ajutoarele de stat și  măsurile  de piață derulate prin 
APIA. 

II. Autorizarea la plata în avans a cererilor unice de plată depuse în Campania 2021 la 
nivelul APIA GORJ și demararea plății regulare  

III. Gestionarea și autorizarea la plata regulară (finală) a cererilor unice de plată 
Campania 2021, a ajutoarelor de stat și a masurilor de piata derulate la nivelul 
APIA GORJ, gestionarea cazurilor de plăți necuvenite. 

4. Realizarea  controlului  pe teren cu privire la îndeplinirea  conditiilor de eligibilitate 
pentru schemele de plăți derulate de  Centrul Județean  APIA  Gorj în 2020. 

5. Asigurarea asistenței financiare nerambursabile  privind modul de derulare şi de 
gestionare a fondurilor comunitare, FEADR și FEGA,  precum și a plăților din bugetul național, în  
conditii de legalitate, eficienta și economicitate, respectarea actelor normative, procedurilor 
interne, prevenirea și depistarea fraudelor și neregulilor. 

Director executiv al APIA - Centrul județean Gorj, 
Mihai VERSIN 

 
 

Director executiv adjunct,        Director executiv adjunct, 
Corina DOROBANTU      Constantin NEGREA 

 
 

Intocmit, 
MP Simona DOBRA 


