
STADIUL REALIZĂRII PLANULUI DE ACŢIUNI PENTRU PROMOVAREA ACCESĂRII FONDURILOR EUROPENE 

PE TRIMESTRUL AL III-LEA AL ANULUI 2009

Nr. 
crt. Activitate / Acţiune Termen de 

realizare
Indicatori de realizat

(ieşire)

Grad de 
realizare a 
obiectivului 

prin 
activitatea / 

acţiunea 
implementată

Observaţii

I

Plăţi  directe,  plăţi  naţionale 
directe  complementare  şi  plăţi  
compensatorii   finanţate  din 
FEGA şi  FEADR 

* * *

1
Plati  efectuate  fermierilor  din 
judetul  Gorj,  Campania  2008  in 
trimestrul III 2009

plati efectuate din FEGA – 
924433,45 lei;

plati efectuate din FEADR – 
1474671,12 lei

plati efectuate din BN – 
361394,75 lei

100% -

2 Rezolvarea blocurilor 
supradeclarate Campania 2009 30.08.2009 278 98,56% 4 blocuri fizice in curs de 

rezolvare
3 Prelucrarea  si  transmiterea  la 

Serviciul Control teren a blocurilor 
15.09.2009 104 100% -
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Nr. 
crt. Activitate / Acţiune Termen de 

realizare
Indicatori de realizat

(ieşire)

Grad de 
realizare a 
obiectivului 

prin 
activitatea / 

acţiunea 
implementată

Observaţii

fizice cu atribut TPA

4
Prelucrarea  si  transmiterea 
contestatiilor  pe  teledetectie  la 
APIA  central  in  vederea 
reinterpretarii de catre contractor 

30.08.2009 227 100% -

5 Autorizarea la plată a cererilor de 
sprijin aferente anului 2008 30.09.2009 1120 cereri 98,21%

20 cereri nealocate pe tranşe, 
provenite din controlul prin 

teledetecţie

6
Autorizarea  la  plata  a  cererilor 
depuse  de  mari  fermieri  cu 
suprafete mai mari de 25 ha

30.08.2009 11 90,90%

1 cerere urmeaza a fi finalizata 
deoarece a fost supusa 

controlului pe teren prin 
teledetectie

II
Programul  apicol  2008-2010 
privind îmbunatăţirea producţiei  
şi  a  comercializării  produselor 
apicole finantat(50%)din FEGA

* * * *

1

Primirea,  înregistrarea  şi 
verificarea  cererilor  formelor 
asociative  ale  apicultorilor  privind 
acordarea  sprijinului  financiar 
pentru  combaterea  varoozei  şi 
refacerea şeptelului de albine

15.08.2009

1 cerere – ACA Gorj
Nr. apicultori - 132 100%

A fost depusă o cerere de 
acordare a sprijinului 
financiar de către Asociaţia 
Crescătorilor de Albine – 
Filiala Gorj pentru un numar 
de  132 apicultori

2 Realizarea  inspecţiilor  la  fata 
locului,  respectiv,  la  sediul  formei 
asociative  şi  la  apicultori  în 
vederea  verificării  corectitudinii 
datelor  înscrise  în  cerere  şi  în 

20.09.2009 49 rapoarte de inspecţie 100% A fost efectuata inspecţia la 
fata locului la forma 
asociativa şi la un numar 48 
de  apicultori.
Au fost întocmite rapoarte de 
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Nr. 
crt. Activitate / Acţiune Termen de 

realizare
Indicatori de realizat

(ieşire)

Grad de 
realizare a 
obiectivului 

prin 
activitatea / 

acţiunea 
implementată

Observaţii

documentele ataşate acesteia

inspecţie, în numar de 
49,care au însoţit 
documentaţia de aprobare a 
sprijinului financiar 

3
Autorizarea  la  plată  a  cererii  de 
sprijin  financiar  privind  Planul 
Naţional  Apicol  din  buget 
comunitar şi naţional

20.09.2009 - 100%

Valoare sprijin: 255443,706 
lei, din care:

Combaterea varoozei: 
55.443,706lei;
Refacere septel – 203.588,706 lei

III

Furnizarea de produse
alimentare pentru cele mai
defavorizate persoane din
comunitate
PEAD2009

* * * *

1
Identificarea   spaţiilor  de 
depozitare 

15-30.07.2009  Depozitul Direcţiei 
Judeţene de Accize şi 

Operaţiuni Vamale Gorj
100%  Consiliul judeţean Gorj

Centrul judeţean APIA Gorj

2
Încheierea  protocoalelor  pentru 
spaţiile de depozitare

* 
100%

Consiliul judeţean Gorj şi
Direcţiei Judeţene de Accize 

şi Operaţiuni Vamale Gorj
3 Inspectare depozit 15.08.2009 100% APIA – Centrul judeţean Gorj
4 Întocmirea  listelor  nominale  a 

beneficiarilor
30.08.2009 * 100% Consiliul judeţean Gorj

Casa de pensii Gorj; 
OJOFM; Oficiul Judeţean 

pentru persoanele cu 
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Nr. 
crt. Activitate / Acţiune Termen de 

realizare
Indicatori de realizat

(ieşire)

Grad de 
realizare a 
obiectivului 

prin 
activitatea / 

acţiunea 
implementată

Observaţii

handicap Gorj

5 Întocmirea graficului de livrări * 100% APIA centrală – Centrul 
judeţean Gorj

6

Întocmirea graficului de livrări către 
destinatarii finali (primarii)

La  fiecare 
primire  –
recepţie  a 
produselor 
alimentare

*

100% Consiliul judeţean Gorj

7

Încheierea  acordurilor  cu  terţii 
(primării)

Înainte  de 
livrarea 
alimentelor 
către  terţii 
implicaţi

Consiliul Judeţean Gorj, 
Primării

-

8
Primirea  –  recepţia  produselor 
alimentare

Conform 
graficelor 
întocmite  de 
APIA 

Faina – 200.000 kg
Consiliul judeţean Gorj

Centrul judeţean APIA Gorj

9

Inspecţia  la  furnizare  de  produse 
alimentare  finite  în  depozitele 
organismului implicat

La  fiecare 
primire-
recepţie 
conform 
graficului  de 
livrare

4

100% APIA- Centrul judeţean Gorj- 
Biroul Inspecţii

10 Livrarea produselor alimentare din 
depozitul  judeţean  către  Primării 
(  Consilii  locale)  în  vederea 

Conform 
graficelor  de 
livrare 

Faina -199.000 kg 100% Consiliul Judeţean Gorj – 
gestionarul  nominalizat 

pentru PEAD 2009
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Nr. 
crt. Activitate / Acţiune Termen de 

realizare
Indicatori de realizat

(ieşire)

Grad de 
realizare a 
obiectivului 

prin 
activitatea / 

acţiunea 
implementată

Observaţii

distribuirii  catre  persoanele 
defavorizate

întocmite  de 
C.J.

12
Distribuirea  produselor  alimentare 
către persoanele defavorizate 

In desfaşurare  Destinatarul final al 
produselor alimentare 

(Primarii)

13

Inspecţia la depozitul organismului 
desemnat

Conform 
cererilor  de 
inspecţie 
înaintate  de 
APIA 

3

100%

APIA- Centrul judeţean Gorj- 
Biroul Inspecţii

14

Inspecţia la destinatarul final Conform 
cererilor de 
inspecţie 

înaintate de 
APIA - DMP

2

100% APIA- Centrul judeţean Gorj- 
Biroul Inspecţii

Director Coordonator,
Dr. ing. CONSTANTIN NEGREA
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