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Implicarea activă a Administraţiei Judeţene  
a Finanaţelor Publice  Gorj în procesul de colectare a 

resurselor bugetare 
 

 Misiunea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi a Administraţiei Judeţene 
a Finanţelor Publice Gorj este colectarea şi gestionarea eficace a impozitelor, taxelor, 
contribuţiilor sociale şi a altor sume datorate, pentru a asigura resursele necesare finanţării 
cheltuielilor publice, aplicarea politicilor și reglementărilor în domeniul fiscal și vamal.  
 În vederea realizării obiectivelor stabilite în baza programului de acţiuni şi măsuri pe anul 
2018, Admininistraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj şi-a intensificat acţiunile în principal pe 
recuperarea datoriilor contribuabililor  la bugetul general consolidat, realizarea indicatorilor de 
performanţă stabiliţi prin planul anual, realizarea programului de încasări stabilit de Ministerul 
Finanţelor Publice, lunar, la nivelul fiecărei structuri teritoriale şi pe total administraţie, realizarea 
eficientă a programului de inspecţie fiscală, realizarea unei relaţii de parteneriat între 
administraţia fiscală şi contribuabili, reducerea birocraţiei şi simplificarea procedurilor referitoare 
la îndeplinirea obligaţiilor fiscale de către contribuabili, precum şi pe desfăşurarea întregii 
activităţi la un nivel ridicat de profesionalism. 
  

La data de 31.12.2018, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj avea în 
administrare un număr de 149.410 contribuabili, din care: 

• persoane juridice  - 14.497, din care inactivi - 2728 
• persoane fizice  - 8.775; 
• sedii secundare -  812; 
• alţi plătitori de impozite şi taxe - 125.326. 

 
Evoluţia contribuabililor administraţi în anul 2018, comparativ cu anul 2017 este 

următoarea: 
Explicaţii 31.12.2018 31.12.2017 % 

TOTAL Contribuabili administraţi 
(a+b+c+d)  

149.410 156.347 95,56 

a) Persoane juridice active din care: 14.497 13.485 107,50 
 - cu capital de stat 19 17 111,76 
 - cu capital privat 11.758 10.802 108,85 
 - cu capital mixt 6 5 120,00 
 - O.N.G.-uri 1.928 1.910 100,94 
 - instituţii publice 569 568 100,17 
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Explicaţii 31.12.2018 31.12.2017 % 
 - cooperative 38 36 105,55 
 - alte forme 179 147 121,76 
b) Sedii secundare în administrare 812 813 99,87 
c) Persoane fizice, din care 8.775 8.988 97,63 
-  persoane fizice care desfaşoară activităţi 
economice în mod independent 

6.595 6.829 96,57 

- persoane fizice care exercită profesii libere 2.180 2.159 100,97 
d) Alţi plătitori de impozite şi taxe 125.326 133.061 94,18 
Contribuabili inactivi  2.728 2.580 105,73 

 
I. Colectarea veniturilor bugetare 
  
În  anul 2018, efortul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj de colectare a 

veniturilor bugetare s-a concretizat în încasarea unei sume de 959.185.778 lei, fiind înregistrate 
depăşiri lunare la programul de încasări comunicat de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. 
 Unităţile fiscale au realizat programul de încasări, astfel: 
                                                                                                                             - lei - 

UNITATE FISCALĂ Program Realizat 
 
Grad de realizare 

% 
A.J.F.P-GORJ 641.530.000 655.305.273 102,15 
SFO MOTRU 65.389.000 67.097.762 102,61 
SFO  NOVACI 48.617.000 52.531.253 108,05 
SFO ROVINARI 77.319.000 81.703.936 105.67 
SFO TG CARBUNESTI 100.005.000 102.547.554 102,54 
  
  

Principalele venituri bugetare realizate pe total şi pe bugete în anul 2018, comparativ cu 
realizările anului 2017 se prezintă astfel:  
                                                                                                                             -lei- 
 Realizat 

2018 
Realizat 

2017 
Grad de realizare 
2018/2017        % 

Bugetul de stat 343.811.203 319.259.442 107.69 
Bugetul asigurărilor  sociale 
de stat 406.755.968 294.306.276 138.20 

Bugetul FNUS 194.939.305 140.686.637 138.56 
Buget asigurărilor pentru 
şomaj  13.679.302 11.039.228 123.91 

T O T A L 959.185.778 765.291.583 125.33 
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Situatia incasarilor comparative pe bugete in anul 2018 
fata de 2017
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       Veniturile bugetului de stat realizate în anul 2018, pe principalele impozite şi taxe, faţă de 
realizările perioadei similare a anului 2017  se prezintă astfel:    
                                                                                                                                - lei - 

 Realizat 
2018 

Realizat 
2017 

2018/2017 
% 

Total Buget de stat  (exclusiv 
încasări în vamă), din care: 343.811.203 319.259.442 107,69 

- Impozit pe profit; 12.850.209 18.379.710 69,91 

- Impozit pe venit; 133.972.978 172.674.405 77,58 

- TVA (exclusiv încasari 
pentru importurile de bunuri); 115.588.816 85.786.186 134,74 

- Accize (exclusiv încasări în 
vamă);  584.713 337.549 173,22 

- Rest venituri (exclusiv 
încasari în vamă); 80.814.487 42.081.592 192.04 

 
 Contribuţia cea mai importantă în anul 2018 la formarea veniturilor bugetului de stat o 
reprezintă impozitul pe venit, urmată de TVA.  
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 II. Evoluţia arieratelor bugetare      
 
 La data de 31.12.2018, arieratele bugetare recuperabile au fost în sumă de 117.002.396 
lei. 
 Pe bugete, situaţia se prezintă astfel: 

                                                                 - lei - 

 Arierate recuperabile la   
31.12. 2018 

Buget de stat 86.091.202 
Bugetul  asigurărilor   sociale  de stat 21.913.898 

Bugetul Fondului naţional unic de sănătate 
8.699.329 

Bugetul asigurărilor pentru şomaj  297.967 
 

III. Activitatea de colectare a creanţelor bugetare prin modalităţi de executare silită 
 
 În anul 2018, din executare silită s-a încasat suma de 69.320.685 lei, ca urmare a 
următoarelor măsuri: 

-  somaţii - 35.519.984 lei; 
-  popriri asupra disponibilităţilor  din conturi bancare 31.817.972 lei; 
-  popriri pe venituri (la terţi) 1.896.585 lei; 
- valorificări sechestre bunuri mobile/imobile 86.144 lei.  

               
 Alte măsuri de executare silită : 
 

1 T VA restituită  10.675.029 
2 Insolvabilitate anul 2018:   
 - număr procese-verbale 460 
 - sume   32.568.024 
 - încasări 1.734.359 
3 Atragerea răspunderii solidare anul 2018:   
 - număr procese-verbale 177 
 - sume   17.883.559 
 - încasări 1.565.882 
  
 IV. Activitatea de inspecţie fiscală 

 
Activitatea de inspecţie fiscală a avut în vedere continuarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a evaziunii fiscale, diminuarea metodelor de evitare a declarării şi plăţii  obligatiilor 
fiscale, creşterea conformării voluntare la declarare şi plată, respectiv o îmbunătăţire a metodelor 
de selecţie a contribuabililor care urmează a face obiectul acţiunilor de control şi astfel, implicit, o 
alocare mai bună a resurselor de care dispune inspecţia fiscală. În acest scop s-a urmărit în 
permanenţă eficientizarea acţiunilor organelor cu atribuţii de inspecţie fiscală . 
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Acţinile desfăşurate de către structura de inspecţie fiscală au vizat atât activitatea 
desfăşurată de către contribuabilii persoane juridice şi persoane fizice gestionaţi fiscal de către 
Administraţia Judeţeană a Finanaţelor Publice Gorj, cât şi activitatea contribuabililor gestionaţi 
fiscal de către DGRFP Craiova în întreaga sa arie de acţiune, fiind delegată competenţa de 
efectuare a verificării la un numar de 61 contribuabili (suma constatată suplimentar fiind de 
5.595.609 lei). 

În cursul anului 2018 au fost finalizate un numar de 1206 acţiuni de control fiscal la 
contribuabilii persoane juridice şi fizice (917 verificări la persoane juridice, respectiv 289 la 
persoane fizice), din care controale inopinate 473 şi inspecţii fiscale generale şi parţiale 733.  

Urmare acţiunilor de control întreprinse, au fost atrase la bugetul general consolidat 
obligaţii fiscale principale suplimentare în sumă totală de 30.128.063 lei, din care: 

a. 26.639.940 lei reprezintă obligaţii fiscale principale atrase suplimentar de 
activitatea de inspecţie fiscală persoane juridice, având urmatoarea structură pe categorii 
de venituri: 

- impozit pe profit = 5.536.796 lei, 
- impozit venit microîntreprinderi = 286.223 lei, 
- taxa pe valorea adăugată = 13.197.581 lei, 
- impozit de natura salarială = 583.185 lei, 
- contribuţia la asigurările sociale = 3.546.118 lei, 
- contribuţia la asigurările pentru somaj = 36.452 lei, 
- contribuţia la asigurăriie sociale de sănatate = 433.045 lei, 
- impozit pe dividende = 616.156 lei, 
- alte impozite = 2.404.384 lei 
 

b. 3.488.123 lei reprezintă obligaţii fiscale principale atrase suptimentar de activitatea 
de inspecţie fiscală persoane fizice, având urmatoarea structură pe categorii de venituri: 

• impozit pe venit = 898.309 lei, 
• taxa  pe valorea adaugată = 2.093.196 lei, 
• alte impozite şi taxe = 496.618 lei. 

   
 De asemenea, organele de inspecţie fiscală au diminuat pierderea fiscală înregistrată de 

către contribuabili cu suma de 10.607.115 lei. 
Urmare deficienţelor constatate în timpul acţiunilor de control fiscal desfăşurate, organele 

de control au sancţionat un număr de 428 contribuabili persoane juridice şi 31 contribuabili 
persoane fizice, cu amenzi contravenţionale în valoare totală de 326.750 lei. 
 

Pentru un număr de 15 persoane juridice şi 33 persoane fizice pentru care în timpul 
acţiunilor de control s-au conturat elementele constitutive ale infracţiunii de evaziune fiscală în 
valoare totală de 4.343.777 lei (1.937.718 lei persoane juridice şi 2.406.059 lei persoane fizice), 
au fost întocmite sesizări penale în vederea continuării cercetărilor şi încadrarea faptelor de către 
organele abilitate ale statului. Principalele fapte sesizate au constat în : ascunderea obiectului 
impozabil prin nedeclararea sumelor impozabile (activităţi de comerţ auto second -hand,  comerţ 
cu metale reciclabile, prestări servicii transport auto, etc) şi înregistrarea de documente fictive în 
scopul diminuării cuantumului obligaţiilor datorate bugetului general consolidat. 

În timpul acţunilor de control, organele de inspecţie fiscală au constatat că există pericolul 
ca 19 contribuabili persoane juridice şi fizice să se sustragă de la urmărire, sau să îşi ascundă ori 
să îşi risipească patrimoniu/averea, pereclitând sau îngreunând astfel recupararea sumelor 
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constatate suplimentar, drept urmare fiind dispusă instituirea de măsuri asiguratorii în cuantum 
de 4.021.258 lei asupra conturilor de disponibilităţi băneşti, precum şi asupra bunurilor 
proprietate ale debitorilor. 

De asemenea, s-a efectuat verificarea realităţii şi legalităţii sumelor negative din 
deconturile de TVA cu opţiune de rambursare primite pentru inspecţia fiscală, desfăşurându-se  
un număr de 51 acţiuni, fiind respinsă la rambursare suma de 507.469 lei şi acceptată la 
rambursare suma de 8.484.643 lei. 

 
V. Activitatea de trezorerie 
 
Activitatea de trezorerie şi contabilitate publică Gorj a efectuat un număr de 3.345.079 

operaţiuni reprezentând instrucţiuni de plată (plăţi şi încasări de mică/mare valoare, plăţi şi 
încasari intratrezorerii, intertrezorerii şi locale) şi numerar în valoare totală de 19.221.371.739 lei. 
  Au fost  realizate activităţile necesare efectuării de operaţiuni de depunere numerar la 
sediul Băncii Nationale a României în  valoare totală de 124.769.414 lei.   
 Prin trezoreriile operative din judetul Gorj un număr de 214.381 clienţi au efectuat 
operaţiuni de încasări şi plăţi, după cum urmează: 

• 272 instituţii publice 
• 19.895 persoane juridice 
• 194.214 persoane fizice 

prin intermediul a 816.413 conturi deschise la trezorerie, după cum urmează: 
• 732.646 conturi de venituri 
• 38.085 conturi de cheltuieli 
• 45.682 conturi de disponibilităţi 

  În anul 2018, au fost adoptate măsuri pentru creşterea performanţei, astfel: 
• creşterea responsabilităţii personalului trezoreriei şi a instituţiilor publice prin sesiuni de 

informare şi instruire pentru modernizarea sistemelor informatice pentru raportarea situaţiilor 
financiare ale instituţiilor publice în sistemul informatic FOREXEBUG. 

• programe de informare (instruire) a instituţiilor publice şi a personalului trezoreriei, 
vizând normele metodologice şi a tuturor actelor normative şi a instrucţiunilor în domeniul de 
activitate specific fiecărui serviciu. 

 
 VI. Activitatea juridică 

  
 La Serviciul Juridic au fost înregistrate un număr total de 667 dosare noi aflate pe rolul 
instanţelor judecătoreşti, la care se adaugă dosarele aflate pe rolul instanţelor din anii 
anteriorirezultând un număr total de 2761 dosare, astfel: 

• contencios administrativ – 429; 
• civile şi litigii de muncă – 681; 
• penale – 1.104 ; 
• insolvenţă – 547. 

 Consilierii juridici au asigurat reprezentarea în instanţă atât a intereselor proprii ale 
DGRFP Craiova, cât şi ale ANAF, MFP şi ale Statului Român. 
 Astfel, din totalul dosarelor, un număr de 2.658 dosare au fost în reprezentare proprie sau 
în reprezentarea ANAF. Aceste dosare au avut ca obiect anulare acte administrative, falimente, 
opoziţii la cesiuni părţi sociale şi penale. 
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 Reprezentarea Statului Român şi a MFP în faţa instanţelor judecătoreşti a fost asigurată 
într-un număr de 103 dosare. 
 Analizând situţia dosarelor din anul 2018 comparativ cu anul 2017, se constată o scădere 
a numărului de dosare de la 4.502 in anul 2017 la 2.761 în anul 2018. Această scădere se 
datorează numărului mare de cauze  din anul 2017 ce au avut ca obiect restituirea timbrului de 
mediu şi litigii de muncă. 
 În anul 2018, pe rolul instantelor judecatoresti, cu preponderenţa Tribunalul Gorj, s-au 
aflat 547 dosare avand ca obiect procedura insolventei debitorilor cu domiciliul fiscal in judeţul 
Gorj. 
 De asemenea, în anul 2018, colaborarea cu lichidatori s-a desfăşurat fără probleme 
deosebite şi au fost efectuate selecţii pentru 53 societăţi comerciale. 
 Situaţia creanţelor înscrise la masa credală şi a sumelor recuperate este următoarea : 

- număr dosare având ca obiect procedura insolvenţei - 547 
- total creanţe înscrise la masa credală -  1.740.560.677 lei 
- total crenţe recuperate în cursul procedurii  - 294.165.783 lei. 

 
În afara activităţii de reprezentare în instanta a intereselor instituţiei, Serviciul Juridic din 

cadrul AJFP Gorj a mai desfăşurat în anul 2018  şi alte activităţi: 
- avizarea actelor administrative; 
- semnarea contractelor de achiziţie şi a notelor justificative emise de Biroul de achiziţii 

publice; 
- întocmirea avizelor de plată în vederea punerii in executare a hotărărilor judecătoreşti; 
- avizarea plâgerilor penale; 
- emiterea de avize şi opinii juridice la cererea compartimentelor/birourilor/ serviciilor; 
- avizare popriri trezorerie; 
- avizare procese verbale declarare insolvabilitate; 
- întocmire fişe cazier fiscal. 

  
 VII. Tehnologia informaţiei  
 Serviciul Tehnologia Informaţiei a asigurat implementarea la nivelul administraţiei judeţene 
a strategiei de informatizare a  Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 
 De asemenea, a contribuit la; 
 - implementarea aplicaţiilor noi primite de la Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei si 
exploatarea celor existente; 
 - implementarea procedurilor de administrare pentru bazale de date distrubuite de Direcţia 
Generală Tehnologia Informaţiei ; 

-primul nivel de intervenţie în exploatarea bazelor de date şi aplicaţiilor;  
 - verificarea problemelor sesizate şi rezolvarea acestora, acolo unde a fost de competenţa 
sa, sau transmiterea acestora la Direcţia Generală Tehnologia Informaţiei; 
 -aplicarea procedurii privind recuperarea datelor în caz de dezastru la nivelul aparatului 
propriu şi a unităţilor subordonate;  
 -colaborarea cu serviciile de specialitate şi specialistii Direcţia Generală Tehnologia 
Informaţiei în vederea instalării, punerii în funcţiune, exploatării şi întreţinerii aplicaţiilor în cele 
mai bune condiţii şi a înţelegerii cât mai bune a cerinţelor utilizatorilor; 
 - verificarea aplicării procedurilor privind securitatea datelor; 
 -realizarea situaţiilor centralizatoare pentru raportarile solicitate la nivel A.J.F.P. Gorj, 
D.G.R.F.P. Craiova, ANAF;  
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 VIII. Comunicare şi relaţii publice 

 
  Mass-media a reprezentat un partener important în diseminarea informaţiilor cu caracter 
fiscal în rândul contribuabililor persoane fizice şi juridice. 
 Activitatea de comunicare desfăşurată la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 
Publice Gorj a urmărit informarea corectă şi rapidă a opiniei publice  şi îmbunătăţirea imaginii 
instituţiei atât pe plan local, cât şi central. 
 Întreaga activitate de comunicare s-a axat pe asigurarea transparenţei instituţionale, 
oferirea de informaţii prompte şi de calitate partenerilor mass-media. 
 Comunicarea s-a realizat din oficiu  sau la solicitare. 
 În acest sens au fost redactate şi difuzate către instituţiile mass-media  locale un număr 
de 30 comunicate de presă, acestea fiind preluate atât în articole scrise, cât şi în ştiri 
audio/video.  
 De asemenea, au fost soluţionate în termenul legal 7 solicitări scrise, formulate de presa 
locală. 
  Pe parcursul anului 2018 au fost mediatizate noutăţile legislative în materie fiscală,  
măsurile de executare silită aplicate pentru recuperarea obligaţiilor fiscale restante,  termenele 
pentru  depunerea declaraţiilor fiscale şi plata obligaţiilor fiscale, întâlnirile de lucru cu 
contribuabilii organizate lunar, precum şi principalele realizări ale Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Gorj. 
 Au fost monitorizate  295 articole de presă şi 70 ştiri audio/video, toate având ca referinţă 
principală sau secundară activitatea Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj. 
 Toate materialele de presă transmise de instituţia noastră au răspuns nevoii de informare 
a presei locale şi implicit a opiniei publice. 
 De asemenea, în anul 2018, au fost înregistrate şi soluţionate în termen, în conformitate 
cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 15 solicitări 
de informaţii de interes public. 
 În conformitate cu prevederile  Ordonanţei Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea 
activităţii de soluţionare a petiţiilor, în anul 2018 au fost înregistrate şi soluţionate un număr de 
302 petiţii. 
 
    IX. Creşterea calităţii serviciilor oferite contribuabililor 

 
 Pentru îmbunătăţirea parteneriatului contribuabili - administraţia fiscală, şi pentru aplicarea 
unitară a prevederilor legislaţiei fiscale privind impozitele, taxele şi contribuţiile sociale datorate 
bugetului general consolidat, Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj a organizat în 
anul 2018 un număr de 17 întâlniri cu reprezentanţii mediului de afaceri din judeţul Gorj. 
 La nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, au fost luate măsuri pentru 

publicarea în mass-media locală a următoarelor aspecte legate de obligaţiile fiscale ce revin 
contribuabililor - persoane fizice şi juridice, respectiv : 

- publicarea anunţurilor oficiale transmise de Ministerul Finanţelor Publice , Agenţia 
Naţională de Administrare Fiscală şi Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice 
Craiova şi informarea contribuabililor în cadrul interviurilor acordate prin intermediul 
radioului şi televiziunilor locale de către conducerea Administraţiei Judeţene a 
Finanţelor Publice Gorj, cu privire la obligaţiile de completare şi depunere a 
declaraţiilor speciale şi a celorlalte declaraţii privind alte obligaţii fiscale; 
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- publicarea modificărilor privind legislaţia fiscală; 
- organizarea de puncte informative  în cadrul Administraţiei Judeţene a Finanţelor 

Publice Gorj şi în cadrul unităţilor fiscale teritoriale; 
- mediatizarea în rândul contribuabililor a servicilor puse la dispoziţia contribuabililor de 

catre ANAF.          
 Pentru a veni în sprijinul contribuabililor în vederea utilizării serviciilor electronice puse la 
dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (depunere on-line a declaraţiilor, Spaţiul 
Privat Virtual, etc), Administraţia Judeţeană a Finanaţelor Publice Gorj, precum şi serviciile 
fiscale orăşeneşti Novaci, Rovinari, Motru şi Tg.Cărbuneşti pun la dispoziţia acestora câte un 
calculator conectat la Internet, într-un spaţiu special amenajat. 
 De asemenea, contribuabilii sunt sprijiniţi de funcţionarii publici din cadrul unităţilor fiscale 
în vederea înţelegerii modului de utilizare a serviciilor electronice oferite de ANAF cât şi a 
funcţionalităţii acestora. 
 Având în vedere obligaţia  contribuabililor, persoane fizice, pentru transmiterea  declaraţiei 
unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale obligatorii prin mijloace electronice la 
distanţă, funcţionarii publici îndrumă contribuabilii  să se înregistreze în Spaţiul Privat Virtual, să 
completeze şi să transmită electronic declaraţia. 
 Urmare acţiunilor întreprinse la nivelul Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj, 
la data de 31.12.2018, erau înrolaţi în Spaţiul Privat Virtual un număr de 5793 contribuabili, 
constantându-se o creştere semnificativă faţă  de 31 decembrie 2017, dată la care  numărul 
contribuabililor înrolaţi era de 1610.  
 
 Pentru anul 2019,  obiectivele Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Gorj 
sunt: 

• Eficientizarea activităţii de încasare a veniturilor şi administrare a impozitelor,                                         
taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat ; 

• Creşterea gradului de depunere voluntară a declaraţiilor de impozite, taxe şi contribuţii 
• Imbunătăţirea activităţii de îndrumare şi asistentă pentru contribuabili; 
 Creşterea profesionalismului şi îmbunătăţirea conduitei morale a funcţionarilor din cadrul 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice  Gorj;  
 Prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale şi a indisciplinei financiare; 
 Eficientizarea activităţii  de inspecţie fiscală în vederea creşterii sumelor atrase 

suplimentar la bugetul  general consolidat; 
 Intensificarea schimbului de informaţii cu statele membre ale Uniunii Europene; 
 Identificarea unor noi domenii de risc în activitatea de inspecţie fiscală; 
 Intensificarea acţiunilor de pregătire profesională a salariaţilor în scopul cunoaşterii 

legislaţiei în vigoare şi creşterii eficienţei în rezolvarea problemelor, precum şi derularea 
de noi programe de informare a instituţiilor publice. 

 
 

MARIN CIUMAG 
 

ŞEF ADMINISTRAŢIE 
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  SINTEZA   PRINCIPALELOR   AVTIVITĂŢI  DE  CONTROL  
DESFĂŞURATE  ÎN  ANUL 2018  DE  GARDA  NAŢIONALĂ  DE  

MEDIU – SERVICIUL COMISARIATUL  JUDEŢEAN   GORJ.  
 

PRIORITĂŢI  PENTRU  ANUL  2019 
 
 
 

 Garda Naţională de Mediu este un corp specializat de inspecţie şi control  în 

domeniul protecţiei mediului, în subordinea Ministerului Mediului, organizată la nivel 

de teritoriu în comisariate judeţene fără personalitate juridică.  

In conformitate cu HG 1005/2012 privind organizarea si functionarea Gărzii 

Naţionale de Mediu, GNM are atribuţii în aplicarea politicii Guvernului în materia 

prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia 

mediului, inclusiv a nerespectării reglementărilor prevăzute în legile specifice 

domeniului controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi 

preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu 

şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare. 

 Garda Naţională de Mediu işi desfăşoară activitatea atât prin acţiuni 

planificate aprobate de comisarul general al GNM, dar şi în sistem neplanificat în 

funcţie de cerinţele locale. 

 În anul  2018, cu un efectiv de 7 comisari,  Comisariatul judeţean Gorj al GNM 

a efectuat un  numar de 968 inspectii, ceea ce înseamna cca 276 inspectii / echipa 

de 2 comisari . 

 Dintre acestea , 851 inspectii s-au efectuat în domeniul poluării industriale, iar 

109 inspecţii s-au efectuat în domeniul biodiversităţii, biosecurităţii şi ariilor protejate. 

Au fost verificate in anul 2018 şi 8 amplasamente tip SEVESO, fiind vorba de acele 

instalaţii care  prezintă un risc major asupra producerii unor accidente majore. 

 Din totalul de 968 de inspecţii efectuate în anul 2018, în regim planificat au 

fost realizate un număr de 299 inspecţii, iar în regim neplanificat un număr de 661 

inspecţii. Din totalul de inspecţii efectuate în regim neplanificat se specifică 

următoarele tipuri de inspecţii realizate: 

 Inspecţii pentru rezolvarea unor reclamaţii:188 

 Inspecţii dispuse de Comisariatul General al GNM :296 

 Inspecţii pentru identificarea de obiective noi:63 



 2 

 Inspecţii cu alte autorităţii:77 

 Inspecţii pentru verificarea măsurilor impuse: 3 

 Inspecţii în urma autosesizării:19 

 Inspecţii pentru verificarea a modului de respectare al condiţiilor din actul de 

reglementare:2 

 Inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente asupra mediului:11 

 

În cadrul celor 299 inspecţii planificate au fost verificaţi majoritatea operatorilor 

economici cu impact major asupra mediului din judeţul Gorj şi anume: 

termocentralele Rovinari şi Turceni, unităţile de exploatare minieră din cadrul CE 

Oltenia, sectoarele de producţie ale OMV PETROM, CONPET SA , ARTEGO   SA, 

exploatarii de balast şi agregate minerale, prelucrarea lemnului…..etc. Controalele în 

acest caz au fost de fond şi au urmărit întreaga legislaţie de mediu specifică 

activităţii verificate. 

In anul 2018 au fost derulate mai  multe tematici de control care au vizat 

următoarele aspecte: 

o Respectarea  Directivei privind ambalajele  şi deşeurile din ambalaje; 

o Respectarea Regulamentului CE 1906/2006 (REACH)  şi Regulamentul 

UE 1272/2008 (CLP) 

o Respectarea prevederilor Regulamentului CE nr.528/2012 ( biocide) 

o Respectarea prevederilor Regulamentului CE nr.1005/2009 (SDSO) 

o Respectarea prevederilor HG 735/2006 (COV); HG 322/2012 ( EEE) şi 

Regulamentului 850/2004 ( POPs) 

o Respectarea prevederilor Regulamentului CE nr 995/2010 privind 

obligaţiile care revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din 

lemn 

o Respectarea prevederilor Directivei privind DEEE-urile (Deşeurile de 

echipamente electrice şi electronice) 

o Verificarea ariilor protejate şi activităţiile desfăşurate în ariile protejate 

o Verificarea MHC-urilor ( Microhidrocentralele ) 

o Verificarea privind transferal de deşeuri conform Regulamentului CE 

1013/2006 

o Verificarea stării de salubrizare a localităţiilor, cursurilor de apă şi căilor de 

comunicaţii şi verificarea activităţii de picnic. 
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o Verificarea depozitelor de deşeuri neconforme care au fost închise sau 

care sunt în curs de închidere 

o Verificarea operatorilor economici care colectează/valorifică/tratează 

deşeuri periculoase 

o Verificarea activităţii în domeniul acvaculturii 

o Verificarea privind respectarea legislaţiei privind acumulatorii uzaţi 

o Verificarea privind respectarea prevederilor legislaţiei privind VSU 

(Vehicule scoase din uz) 

o Verificarea privind respectarea legislaţiei privind anvelopele uzate 

o Verificarea cazurilor de comerţ ilegal cu specii protejate CITES 

o Verificarea de balastiere şi exploatări de agregate minerale din cariere 

 Dintre aceste tematici specifice de control, mentionăm pentru anul 2018 

următoarele realizări: 

 209 inspecţii efectuate la depozitele de deşeuri închise sau în curs de închidere 

 69 de inspecţii pe linie de salubrizare la UAT-urile din judeţul Gorj 

 9 inspecţii la unităţile spitaliceşti din judeţul Gorj 

 4 inspecţii în domeniul acvaculturii 

 17 inspecţii în domeniul exploatării de agregate minerale – balastiere 

 7 inspecţii la operatorii economici care introduc pe piaţă lemn sau produse din 

lemn 

 12 inspecţii la microhidrocentrale – MHC 

 7 inspecţii la ariile protejate 

           

In anul 2018 au fost aplicate un  număr de 51 sancţiuni contravenţionale în 
valoare de 786 000  lei. Dintre acestea, 50 de sancţiuni în valoare de 756 000 lei 
au fost aplicate în domeniul poluării industriale, iar o sancţiune în valoare de 30 

000  lei în domeniul biodiverităţii. Intr-un singur caz în anul 2018 a fost dispusă şi 

sancţiunea complementară de “sistare de activitate”. 

În funcţie de fapta săvârşită se poate face următoarea clasificare a sancţiunilor 

contravenţionale aplicate în anul 2018 : 

⇒ Pentru nersepectarea condiţiilor din autorizaţiile de mediu au fost aplicate 

4 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 250 000 lei  (OUG 

195/2005, art.96, alin.3, pct.1); 
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⇒ Pentru funcţionarea fără autorizaţie de mediu au fost aplicate 4 sancţiuni 

contravenţionale, în valoare totală de 100 000 lei ( OUG 195/2005, art.96, 

alin.2, pct.1); 

⇒ Pentru depăşirea nivelului de zgomot, o sancţiune contravenţională în 

valoare totală de 30 000 lei ( OUG 195/2005, art.96, alin.2, pct.14); 

⇒ Pentru deversare de ape uzate menajere în ape de suprafaţă au fost 

aplicate 2 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 60 000 lei (OUG 

195/2005, art.96, alin.2, pct.33); 

⇒ Pentru nerealizarea în termen a măsurilor din actul de control a fost 

aplicată o sancţiune contravenţională, în valoare de 50 000 lei (OUG 

195/2005, art.96, alin.3, pct.9); 

⇒ Pentru eliminarea deşeurilor în afara spaţiilor autorizate au fost aplicate 3 

sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 95 000 lei (Legea 

211/2011, art.61, alin.1, lit.a ); 

⇒ Pentru gestionarea necorespunzătoare a deşeurilor au fost aplicate 7 

sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 95 000 lei (Legea 

211/2011, art.61, alin.1, lit.c ); 

⇒ Pentru că nu au fost respectate condiţiile din acordul de mediu a fost 

aplicată o sancţiune contravenţională în valoare de 20 000 lei ( HG 

445/2005, art.27, alin.1,lit.b) 

⇒ Pentru neresepectarea regimului deşeurilor de origine animală a fost 

aplicată o sancţiune contravenţională, în valoare de 2 000 lei (OG 

24/2016, art.7, alin.3, lit.b) 

⇒ Pentru încălcarea prevederilor legislaţiei privind vehicule scoase din uz 

(VSU)  a fost aplicată o sancţiune contravenţională, în valoare de             

40  000 lei ( Leg.212/2015, art.21, lit.g) 

⇒ Pentru nerespectarea obligaţiilor ce revin la Fondul de Mediu au fost 

aplicate un  număr de 23 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de  

23 000 lei ( OUG 196/2005, art.15, alin.2 ) 

⇒ Pentru nerespectarea obligaţiilor privind protecţia atmosferei au fost 

aplicate doua sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 25 000 lei 

(Legea 104/2011, art.79,alin.2,lit.b) 
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⇒ Pentru încălcarea regimului de transport al deşeurilor a fost aplicată o 

sancţiune contravenţională, în valoare de 5 000 lei ( HG 1061/2008, art.25, 

alin.2,lit.c) 

 

  Ca şi o concluzie, la tematicile de control abordate în anul 2018, au 

rezultat anumite aspecte care trebuiesc menţionate  şi anume : 

1.  În urma controalelor efectuate la exploatările de balast şi agregate minerale, 

la nivelul judeţului Gorj există cca 12  iazuri piscicole din care  s-au exploatat 

agregate minerale, investiţiile fiind finalizate doar în 4 cazuri. Un numar de 

cca 8 iazuri piscicole considerăm că au fost create doar pentru exploatarii de 

agregate minerale riscând să ramână în final doar nişte gropi remanente. Ca 

şi opinie, singura soluţie în acest caz ar fi ca aceste investiţii private să fie 

reglementate cu obligaţia solicitării unei garanţii de mediu reale, menite să 

aducă terenul la faza iniţială în caz de faliment sau oprire voită a proiectului. 

De asemenea, este necesar să nu se mai avizeze extinderii de perimetre fără 

ducerea la destinaţie finală a perimetrelor deja aprobate. 

2. Restrângerea activităţii miniere în anumite cariere de exploatare cărbune din 

cadrul CE Oltenia (Cariera Seciuri, Cariera Peşteana Sud…. ) va  genera 

aspecte importante în domeniul protecţiei mediului, legate de amenajarea 

terenurilor halzilor de steril dar şi apariţia unor gropi remanente de ordinul 

sutelor de hectare. Lipsa unor decizii în cazul fostei cariere Seciuri, carieră 

care deşi are activitatea întreruptă de mai mulţi ani  are statut de carieră în 

conservare, a condus la lipsa lucrărilor specifice  de punere în siguranţă a 

terenurilor în zona Roşia de Amaradia. 

3. Numărul mare de petiţii adresate instituţiei GNM din mediul rural conduc spre 

concluzia că în cele mai multe cazuri primarii nu aplică prevederile OUG 

21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, conducând la 

nemulţumiri în rândul cetăţenilor, care evident sesizează şi alte foruri de 

control ale statului. 

4. De asemenea se constată un trend crescător al numărul de petiţii care apar 

din domeniul de activitate minieră care vizează în general disconfortul creat 

de acest tip de activităţi economice. Lipsa unei comunicări adecvate din 

partea forurilor decizionale ale CE Oltenia dar şi lipsa unor măsuri certe pe 

termen mediu şi lung face posibilă creşterea valului de nemulţumiţi din aceste 

zone, problemele de mediu invocate fiind într-o creştere continuă. Din păcate, 
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anumite aspecte semnalate de către aceşti petenţi ajung şi la Comisia 

Europeană urmând procedura firească de cercetare şi verificare  ( Exemplu : 

zgomotul produs de termocentrala Rovinari); 

5. În ceea ce priveşte prezenţa judeţului Gorj pe lista cazurilor de 
infringement în domeniul protecţiei mediului, se datorează faptului că nu 
s-a reuşit în anul 2018 închiderea depozitului de zgură şi cenuşă 
administrat de societatea UATAA Motru, aflată în subordinea Consiliului 
Local Motru. Motivele sunt de natură procedurală fiind un caz special, în care 

acest depozit de deşeuri practic nu va fi închis, ci conformat pe acelaşi 

amplasament  beneficiind în acest caz de avizele şi reglementările legale. 

 

  Faţă de tematicile de control abordate în anul 2018, în anul 2019 se vor 
iniţia noi tematici de control şi anume : 

 Verificarea modului de respectare al legislaţiei privind deşeurile din 

construcţii/demolări, întrucât depozitarea acestor tip de deşeuri se face din 

ce în ce mai haotic ocupându-se noi terenuri  

 Verificarea stadiului de realizare a măsurilor prioritare de guvernanţă 

privind gestionarea deşeurilor municipale, un control cu o tematică amplă 

care are rolul de a aduce în primul rând la cunoştinţa UAT-urilor, obligaţiile 

care revin din aplicarea Planului Naţional de Gestionare al Deşeurilor. 

Astfel se va avea în vedere atingere ţintei anuale de reducere a cantităţii 

de deşeuri municipale depozitate, colectarea separată pentru deşeurile de 

hârtie, metal, plastic şi sticlă din deşeurile municipale astfel încât la 

31.12.2020 să se atingă la un nivel de reciclare de minim 50% din masa 

totală generată a deşeurilor. Tematica de control va aborda şi noile 

mecanisme economico-financiare din domeniul protecţiei mediului, 

referitor la tarifele distincte pentru activităţile desfăşurate de operatorii  de 

salubrizare  pentru gestionarea deşeurilor colectate, dar şi contribuţia 

pentru economia circulară prevăzută de OUG 196/2005 privind Fondul 

pentru Mediu. Se va face cu această ocazie şi un inventar exact al 

gospodăriilor care nu sunt racordate la reţelele de canalizare, iar în 

temeiul Legii 241/2006  a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare vor 

fi stabilite programe de măsuri cu termene realiste de conformare. 

 Una dintre cele mai importante preocupări ale GNM – Serviciul 

Comisariatul Judeţean Gorj pentru anul 2019 este cea legată de 



 7 

inchiderea /conformarea depozitului de deşeuri industriale administrat de 

societatea UATAA Motru, România fiind condamnată deja de Curtea de 

Justiţie a UE pentru neconformare la Directiva 1999/31/CE a Consiliului în 

cauza C-307/17 ( cauză care include şi depozitul de deşeuri industriale 

administrat de UATAA Motru).   Pentru realizarea acestui obiectiv este 

necesară refacerea lucrărilor de închidere degradate ca urmare a 

funcţionării centralei pe timp de iarnă, dar şi conlucrarea tuturor entităţilor 

cu responsabilităţi în faza finală de recepţie a lucrărilor. 

 

În toată activitatea de inspecţie şi control nu va lipsi latura de îndrumare 
şi prevenire a operatorilor economici cu privire la noile modificări legislative, însă  

acolo unde se constată nepăsare la problemele actuale de mediu, evident se va face 

uz de latura coercitivă a legislaţiei de mediu actuale. 

 

 

 

   Cu deosebită consideraţie, 

 

           Gheorghe Sanda 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0031
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Nr. 2280 /18.03.2019 
 

Sprijinul finanaciar acordat fermierilor din Judetul Gorj, 
prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura, în anul 2019, în concordanţă cu Politica 

Agricola Comună, 2015 – 2020 
 

Fermierii din judetul Gorj, vor putea depune în anul 2019, la Centrele locale sau la Centrul Judetean al 
Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, o singura cerere de plata pentru obtinerea subventiilor, 
fie ca sunt crescatori de animale, fie ca sunt fermieri din zona de productie vegetala. Acestia trebuie sa fie 
fermieri activi. Modalitatea de verificare a criteriului de “fermier activ”, schemele de sprijin, condiţiile şi 
cerintele specifice fiecarei scheme, sunt reglementate de prevederile OUG. nr. 3/2015, cu modificarile si 
completarile ulterioare, precum şi de Ordinul MADR nr. 619, cu modificarile şi completarile ulterioare. 

Campania de primire a cererilor unice de plată se va derula în perioada 01 martie – 15 mai 2019, 
fără penalităţi, iar modificarile la cererea unica pot fi efectuate, pana la data de 31 mai 2019. 
   Suprafata eligibila a exploatatiei trebuie sa fie de minimum 1 ha, iar suprafata parcelei agricole de 
minim 0,3 ha, cu excepţia celor de culturi permanente (vită de vie şi pomi fructiferi), care au dimensiunea 
minimă de 0,10 ha.  In cazul fermierilor care primesc plati pentru culturile de legume cultivate in sere si 
solare, platile se acorda cu conditia ca suprafata eligibila a exploatatiei pentru care sunt solicitate sau 
acordate, sa fie de minimum 0,3 ha, iar dimensiunea parcelelor de  minim 0,003ha. 

I. Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor gestionate de APIA. 
1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS); 
2. Plata redistributivă (PR); 
3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă, și mediu (PBCM); 
4. Plata pentru tinerii fermieri (PTF); 
5. Schema de sprijin cuplat - în domeniul vegetal și zootehnic (SCV si SCZ); 
6. Schema simplificată pentru micii fermieri 
7. Ajutoarele naționale tranzitorii (ANT1 - 8), se acordă anual, în domeniul vegetal și zootehnic, in limita 

prevederilor bugetale ale MADR. 
   

1. Schema de plată unică pe suprafaţă (SAPS), definită prin art. 36, alin. (1) din Regulamentul (UE) 
nr. 1307/2013 ş iart. 10 din OUG. 3/2015, presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat 
de fermier, decuplată total de producție, cuantumul calculându-se prin împărțirea plafonului anual alocat 
schemei la numărul total de hectare eligibile declarate la nivel național în anul respectiv, stabilită annual 
prin hotărâre de guvern. Pentru anul 2018, cuantumul plăti SAPS, a fost stabilit la nivelul sumei de 
102,5697 euro/ha, în echivalent. 

 
 2. Plata redistributivă (PR), definită de art. 41, alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 şiart.14 
din OUG 3/2015. Plata redistributivă reprezintă o plată anuală destinată fermierilor care au dreptul la  plata 
unică pe suprafață și se acordă gradual pentru primele 30 de hectare ale exploatației. 
Cuantumul plăţii redistributive şi intervalele de suprafaţă se stabilesc anual prin hotărâre de guvern. 
Nu beneficiază de plata redistributivă fermierii care și-au fragmentat exploatațiile după 18 octombrie 2011 
doar în scopul de a beneficia de plată redistributivă și nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul 
fragmentării respectivei fragmentări. Pentru anul 2018 cuantumul plăţii redistributive  a fost stabilit la 
nivelul sumei de 5,0 euro/ha pentru exploataţiile cuprinse între 1 – 5 ha şi de 48,6327 euro/ha, pentru cele 
cuprinse între 5,1 – 30 ha,  în echivalent. 
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3. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu –PBCM (plata pentru inverzire sau 
ecologizare), definită de art. 43 alin. (1) din Reg.(UE) nr. 1307/2013 şi art.17 din OUG. 3/2015. 
Fermierii care au dreptul la plata SAPS, aplică în mod obligatoriu pe toate hectarele lor eligibile 
următoarele practici agricole benefice pentru climă și mediu: 

• diversificarea culturilor; 
• menţinerea pajiștilor permanente existente; 
• prezenţa unei zone de interes ecologic pe suprafaţa agricolă (ZIE.). 

Pentru anul 2018, cuantumul plăti de înverzire sau ecologizare, a fost stabilit la nivelul sumei de 58,2361 
euro/ha, în echivalent. 
 
4. Schema pentru tinerii fermieri (PTF), definită de art. 50 alin. (1) din Reg. (UE) nr. 1307/2013 şi art. 
22 din OUG 3/2015. 
Schema pentru tinerii fermieri presupune acordarea unei plăți anuale tinerilor fermieri care au dreptul la 
plata unică pe suprafață și care: 

• se stabilesc pentru prima dată într-o exploataţie agricolă ca și conducători-şefi ai exploataţiei 
sau care s-au stabilit deja în unul din cei cinci ani anteriori primei depuneri a unei cereri în 
cadrul SAPS, 

• au cel mult vârsta de 40 de ani în anul depunerii cererii. 
Se acordă pentru o perioadă de maximum cinci ani din care se scade numărul de ani care au trecut între 
instalare și prima depunere a cererii pentru tineri fermieri. 
Cuantumul platii pe hectar se stabileste annual prin Hotarare a Guvernului şi reprezintă 25% din cuantumul 
pe hectar al platii unice pe suprafata si se acorda pentru maximum 60 ha eligibile, declarate de fermier. 
Pentru anul 2018, cuantumul plăti pentru tinerii fermieri, a fost stabilit la nivelul sumei de 25,8405 
euro/ha, în echivalent 
 
5. Schema simplificată pentru micii fermieri, înconformitate cu art. 61 alin. (1) si (2) din Reg. (UE) nr. 
1307/2013, si art.26 din OUG 3/2015.se include automat în schema simplificatăpentru micii fermieri, 
fermierul care depune o cerere unică de plată în anul 2019, este eligibil pentru SAPS și are dreptul la o 
plată anuală directă, in echivalent de maxim 1.250 euro, în funcție de suprafața și/sau numărul de animale 
eligibile pe care le deține în  exploatație. 
 Plata acordată înlocuiește valoarea totală a plăților care urmează să fie alocate fermierului în fiecare 
an, care includ  SAPS, plata redistributivă, plata pentru înverzire și, după caz, plata pentru tinerii fermieri 
și sprijinul cuplat. 
 Accesarea schemei simplificate pentru micii fermieri s-a putut face numai în anul 2015, pentru o 
perioadă de maxim 5 ani, cu posibilitatea retragerii în oricare dintre următorii patru ani ulteriori anului 
depunerii cererii unice de plată.  
 
6. Sprijinul  cuplat în sectorul vegetal (SCV)- conform art. 52 alin. (1), (2), (3) din Regulamentul (UE) 
nr. 1307/2013, se acordă numai în acele sectoare sau în acele regiuni în care anumite tipuri de agricultură 
sau anumite sectoare agricole care sunt deosebit de importante din motive economice, sociale sau de mediu 
sunt afectate de anumite dificultăţi (soia, lucernă, mazăre si fasole boabe pentru industrializare, cânepă 
pentru ulei şi fibră, orez, sămânţă de cartof, hamei, sfeclă de zahăr, tomate si castraveţi pentru 
industrializare cultivate în camp, legume cultivate în sere si solarii, cartofi timpurii, semitimpuri şi de vară, 
prune, mere, cireşe, vişine, caise şi zarzăre destinate industrializării pentru obţinerea de produse alimentare 
nonalcoolice; 

Pentru a beneficia de sprijinul cuplat fermierii activi trebuie să îndeplinească condițiile generale de 
acordare a plăților la care se adaugă condiţiile specifice fiecărui tip de sprijin. 
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Pentru culturile sau plantațiile care se înființează începand cu anul 2016, fermierii trebuie sa facă 

dovada ca utilizeaza samanta si material saditor certificate cu exceptia fermierilor participanti la schema 
simplificata pentru micii fermieri. Cuantumurile plafoanelor acestor scheme de plăţi sunt diferenţiate de la 
o cultură la alta si se vor platii din Fondul European pentru Garantare Agricolă (FEGA), dupa aprobarea 
bugetului consolidat si a hotararii de guvern, adoptata in acest sens. 
  
7. Sprijin cuplat în sector zootehnic (SCZ),se acordă fermierilor activi, crescători de animale, din speciile 
bovine, ovine/caprine și crescătorilor de viermi de mătase, în funcţie de efectivul solicitat de beneficiar, din 
următoarele categorii: 
a) bivoliţe de lapte                                               - 
b) ovine  si caprine                                              -  15,9737 euro/cap animal; 
d) taurine din rase de carne şi metişii acestora    -  
e) vaci de lapte                                                     -  
f) viermi de mătase. 
 

8. Ajutoare Naţionale Tranzitorii (ANT 7 - 9), în conformitate cu art. 37, alin.(1) şi (2) din Reg.(UE) 
nr. 1307/2013 şi art. 12 din OUG 3/2015, reprezintă plăţi suplimentare care se acordă fermierilor din 
sectoarele vegetal și zootehnic care au beneficiat de plăți naționale directe complementare în anul 2013. 
In sector vegetal, in campania 2018, ajutorul national tranzitoriu (ANT1) nu a fost inca stabilit prin HG. 

In sector animalier, cuantumul propus intr-un proiect de HG, pentru ajutoarele naţionale tranzitorii acordate 
crescătorilor de animale din speciile bovine şi ovine/caprine, înscrsi şi în evidenţa APIA cu cod unic de 
identificare, în funcţie de criteriile de eligibilitate, pentru următoarele scheme în sector animalier: 
a) schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul lapte –  22,1885  euro/to;  
b) schema decuplată de producţie, specia bovine, în sectorul carne – 88,6852  euro/cap; 
c) schema cuplată de producţie, speciile ovine/caprine                     -    5,2407  euro/cap; 

  
II. Măsurile de Dezvoltare Rurala, delegate din PNDR 2015 – 2020 şi gestionate de APIA. 
  
A. Măsura 10 –Agromediu şi climă (fosta Măsură 214) (cf. art. 28 din Reg. CE nr. 1305/2013),  
Prima compensatorie de agro-mediu şi climă este plătită anual, ca sumă fixă, acordată pe hectar şi 
reprezintă o compensaţie pentru pierderile de venit şi costurile suplimentare suportate de către fermierii 
care încheie angajamente voluntare pe care se angajează că le menţin pentru o perioadă de minimum 5 ani 
de la data semnării acestora. 
 Pachetul 1 -pajişti cu înaltă valoare naturală –142 euro/ha; 
Pachetul 2 -practici agricole tradiţionale (poate fi aplicat doar adiţional, în combinaţie cu Pachetul 1) 
                 - varianta 2.1-lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe - 100 euro/ha; 
                 -varianta 2.2-lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe–21 euro/ha; 
Pachetul 3 –Pajişti importante pentru păsări; 
Varianta 3.1.1. Lucrari manuale pe pajisti pentru Crex crex –310 euro/ha; 
Varianta 3.1.2. Lucrari cu utilaje usoare pe pajisti pentru Crex crex –231 euro/ha; 
Varianta 3.2.1. Lucrari manuale pe pajisti pentru Lanius minor şi Falco vespertinus –159 euro/ha; 
Varianta 3.2.2. Lucrari cu utilaje usoare pe pajisti pentru Lanius minor şi Falco vesp –   80 euro/ha; 
Pachetul 4    – Culturi verzi–128 euro/ha/an; 
Pachetul 5 –Adaptarea la efectele schimbărilor climatice   –125 euro/ha/an; 
Pachetul 6.1. Lucrari manuale pe pajişti importante pentru fluturi  –410 euro/ha/an; 
Pachetul 6.2. Lucrari cu utilaje usoare pe pajişti importante pentru fluturi  –331 euro/ha/an; 
Pachetul 7 –Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca cu gât roşu –250 euro/ha/an. 
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Pachetul 8- Cresterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon 
- Ovine   - 87 euro/cap; 
- Caprine  - 40 euro/cap; 
- Bovine  -200 euro/cap; 
- Ecvidee -200 euro/cap; 
- Porcine – 176 euro/cap; 

Pachetul 9 – Terenuri agricole importante ca zone de hranire pentru acvila tipatoare mica; 
- Subpachetul 9.1. – terenuri arabile      - 200 euro/ha; 
- Subpachetul 9.2.1. – pajisti permanente, lucrari manuale  - 269 euro/ha; 
- Subpachetul  9.2.2.- pajisti permanente , lucrari ulilaje usoare – 190 euro/ha; 

Pachetul 10–Refugii pe terenurile arabile pentru pasari comune, asociate terenuri agricole– 92 euro/ha;   
Pachetul 11- Terenuri agricole importante pentru dropie (Otis tarda); 
Pachetul 11.1.1.- Conversia terenurilor arabile in pajisti  - 255 euro/ha; 
Pachetul 11.1.2.- Zone de protectie pe teren arabil pentru dropie  - 100 euro/ha; 
Pachetul 11.2.1.- Lucrari manuale pe pajisti, importante pentru dropie - 269 euro/ha; 
Pachetul 11.2.2.- Lucrari cu utilaje usoare, pe pajisti importante pentru  dropie - 190 euro/ha; 
Pachetul 11.2.3.- Lucrari cu utilaje grele, importante pentru dropie  - 169 euro/ha; 
 
B. Măsura 11–Agricultură ecologică devine măsură de sine stătătoare, în locul Pachetului 5 
                         din cadrul fostei Măsuri 214 (cf. art. 29 din Reg.  CE nr. 1305/2013) 
 
 Submăsura 11.1 -Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică: 

Pachetul 1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) –293 euro/ha/an; 
Pachetul 2 –Legume –500 euro/ha/an; 
Pachetul 3 –Livezi –620 euro/ha/an; 
Pachetul  4–Vii –530 euro/ha/an; 
Pachetul 5 –Plante medicinale şi aromatice -365 euro/ha/an. 
Pachetul 6 – Pajişti permanente  
Pachetul 6.1.  – Pajişti permanente aflate în conversie la agricultura ecologică- 143 euro/ha; 
Pachetul 6.2.– Pajişti permanente în conversie la agricultura ecologică,  cu AM -39 euro/ha;  

Submăsura 11.2–Sprijin  pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică: 
Pachetul 1 –Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)- 218 euro/ha/an; 
Pachetul 2  - Legume certificate ecologic - 431 euro/ha/an; 
Pachetul 3 –Livezi certificate ecologic –442 euro/ha/an; 
Pachetul 4-Vii certificate ecologic –479 euro/ha/an; 
Pachetul 5- Plante medicinale şi aromatice certificate ecologic – 350 euro/ha/an; 
Pachetul 6.1- Pajişti permanente certificate ecologic – 129 euro/ha/an; 

       Pachetul  6.2- Pajişti permanente, certificate ecologic, cu agro-mediu – 73 euro/ha;  
 
C. Măsura 13 –Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri 
specifice(cf. art 31, 32 din Reg. CE nr. 1305/2013) 
 
Submăsura: 13.1-Plăţi compensatorii în zona montană –  97 euro/ha; 
Submăsura: 13.2 -Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale 

semnificative – 62 euro/ha; 
Submăsura: 13.3-Plăţi compensatorii pentru zone care se confruntă cu constrângeri specifice –75 euro/ha. 
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III.  Alte Programe şi Măsuri de sprijin gestionate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură 

- Programul Naţional Apicol; 
- Scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor; 
- Bunăstarea animalelor : pachetul a) – porcine  

                                     : pachetul b) – păsări 
- Programul de încurajare a consumului de produse  în şcoli si masurile adiacente aferente; 
- Ajutorul de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură; 
- Renta viageră; 
- Ajutorul de stat pentru decontarea primelor de asigurare a culturilor agricole; 
- Măsura 8 – Investiţii în dezvoltarea zonelor împădurite şi îmbunătăţirea viabilităţii pădurilor; 
- Măsura 15 Servicii de silvomediu, servicii climatic si de conservarea pădurilor; 

 
           Principalele noutati legislative si procedurale, in accesare platilor, din campania 2019 

 
1. S-a simplificat documentatia prin care fermierii fac dovada utilizarii terenului in sensul in care se 

solicita  doar adeverința emisă de unitatea administrativ teritoriala pe raza careia sunt situate 
terenurile, conform înscrisurilor din registrul agricol, aferente anului curent de cerere; 

2. Fermierii au obligatia sa rezolve litigiu de supradeclarare in 30 de zile calendaristice de la 
notificarea APIA in caz contrar suprafaţa de teren supradeclarată nu este eligibilă la plată in anul 
curent de cerere, pentru niciunul dintre fermieri, cu excepţia cazurilor în care litigiul este soluţionat 
în instanţă judecătorească;  

3. În cazul pajiștilor permanente aflate sub angajamente în cadrul măsurii 10 «Agromediu și climă», 
cositul se efectuează numai după data stabilită în fișa pachetului/subpachetului/variantei 
corespunzătoare și trebuie efectuat până la 15 octombrie. 

4. Documentele doveditoare privind depozitarea/valorificarea fânului sunt: 
(i) declarația privind depozitarea fânului, în cazul persoanelor fizice, sau documentele contabile 

de gestiune, în cazul persoanelor juridice; 
(ii) fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, în cazul persoanelor 

fizice, sau factura fiscală, în cazul persoanelor juridice. 
5. In ceea ce priveste sprijinul cuplat la ovine si caprine  (SCZ_O  si SCZ_C) pentru berbecii si tapii 

pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei, secțiunea 
principală. 

6. De asemenea, efectivul de femele ovine/caprine, înregistrate în registrul genealogic al rasei, 
secțiunea principală sau suplimentară, pentru care se acordă SCZ, respectă raportul de sexe de 
minimum un berbec/tap, înscris în registrul genealogic al aceleiași rase, secțiunea principală, la 35 
de femele ovine/caprine. 

7. Vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie 
înscrise/înregistrate în registrul genealogic al rasei și de asemenea, taurii de reproducție din rase de 
carne pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în registrul genealogic al rasei. 

8. Angajamentele încheiate pentru pachetul 4, culturi verzi din cadrul măsurii 10, sunt condiționate de 
menținerea valorii suprafeței totale angajate pe toată perioada de angajament, parcelele pe care se 
aplică cerințele putând fi însă schimbate de la un an la altul, atât la depunerea cererii, cât și ulterior.  

9. Angajamentele aferente măsurii 11 se aplică la nivel de parcelă agricolă, neexistând posibilitatea 
schimbării parcelelor pe perioada angajamentelor. În situația în care pe parcursul implementării 
angajamentului masurii 11, beneficiarul schimbă categoria de folosință a terenului, pentru parcelele 
respective nu i se vor aplica sancțiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor 
agriculturii ecologice pe suprafețele angajate (prin depunerea certificatului de conformitate) și a 
respectării celorlalte condiții specifice menținerii suprafeței în sistem ecologic de agricultură pe 
perioada rămasă de angajament. 

10. S-a stabilit ca in perioada în care pe zonele declarate de către fermieri ca zone de interes ecologic 
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cultivate cu culturi fixatoare de azot sau cu strat vegetal, se interzice utilizarea produselor pentru 
protecția plantelor; 

11. Fermierii au obligatia sa identifice si localizeze parcele agricole in cadrul blocului fizic in aplicatia 
electonica GIS pusa la dispozitie de catre APIA, fara a se suprapune peste parcelele declararate de 
alti fermieri si sa nu depaseasca limita blocului fizic Fermierii care dețin parcele agricole cu o 
suprafață de până la 0,1 ha. nesolicitate la plată, au posibilitatea să nu le declare cu condiția ca 
respectivele parcele să nu depășească un hectar; 

12. Rezultatele verificărilor preliminare încrucişate realizate de APIA  se notifica in  26 de zile 
calendaristice de la data limită de depunere a cererii unice de plată, iar in termen de maxim 35 de 
zile calendaristice,fermierul  poate modifica cererea unică de plată în aplicaţia IPA Online, fără 
penalități; 

13. Dreptul la primă, obţinut în anii anteriori, pentru schema ANTZ 7 si ANTZ 8, poate fi cedat în 
aceeaşi exploataţie cu cod ANSVSA, în urma schimbării formei de organizare sau între soţi, cu 
condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate; 

14. Dreptul la primă obţinut în anii anteriori, pentru ANTZ 8, poate fi cedat, pe baza unei declaraţii 
notariale, unei alte persoane, în altă exploataţie, înfiinţată ulterior datei de referinţă pentru care a 
fost stabilit dreptul la primă, în urma preluării integrale a animalelor purtătoare de primă, cu 
condiţia respectării cumulative a condiţiilor de eligibilitate, pentru exploataţiile nou-înfiinţate. 

 
Centrul Judetean Gorj al Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura,  a finalizat pana la data de 15 
martie 2019, platile acordate fermierilor din campania 2018, in procent de 89%, respectiv 16.163, din cele 
18.159 cereri depuse. In prezent mai  sunt de platit un numar de 1.996 fermieri, pe ajutoarele nationale 
tranzitorii si sprijin cuplat, in sector zootehnic si vegetal, care vor fi platiti dupa aprobarea hotararii de 
guvern privind cuantumurile celor doua scheme de plata si parametrizarea sistemului informatic. 
 
Situatia autorizarii si platii efective a fermierilor in campania 2018, la data de 15 martie, se prezinta astfel: 

Fondul din care se efectueaza 
platile 

Suma autorizata 
(euro) 

Suma platita 
(lei) 

Total FEGA, 11.972.037,28 55.789.693,40 
Total FEADR + BN1   5.372.715,93 25.090.583,40  

Total plati 17.344.753,21 80.880.316,80 
 
Situatia depunerii cererilor de plata unice, in campania 2019, la data de 15 martie, se prezinta astfel : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total cereri unice depuse la zi – 2.691 cereri, în suprafata  de 6.945 ha. 
Termenul limita de depunere a cererilor fara penalizari este  15 mai 2018 

 
Director executiv, 

Dr. ing. CONSTANTIN  NEGREA 

SMS

SAP

CL Tg-JIU

CL Tg-Carbunesti

CL Novaci

CL Motru

CL Turceni

CL Hurezani
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