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1. Definiții și abrevieri 
SOLICITANT – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individual/ întreprindere 
familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR; 
BENEFICIAR – persoană juridică/ persoană fizică autorizată / întreprindere individual/ întreprindere 
familială care a încheiat un Contract de Finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin 
FEADR; 
CEDENT – agricultorul care cedează integral o exploatație agricolă înregistrată în Registrul Unic de 
Identificare de la APIA și/ sau în Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară 
prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt agricultor. 
CESIONAR – agricultorul căruia i se transferă exploatația agricolă înregistrată în Registrul unic de 
identificare de la APIA/ ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară prin acte de proprietate și/ sau 
arendă/ concesiune. 
CEREREA DE FINANȚARE – reprezintă solicitarea depusă de potenţialul beneficiar în vederea obţinerii 
finanţării nerambursabile; 
SPRIJIN NERAMBURSABIL – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii 
Europene şi a Guvernului României; 
ELIGIBIL – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum sunt 
precizate în Ghidul Solicitantului, Cererea de Finanțare şi Contractul de finanţare pentru FEADR; 
EVALUARE – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este analizată 
pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru selectarea 
proiectului, în vederea contractării; 
FIŞA MĂSURII – Secțiune din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 care descrie motivaţia 
sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele Măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul 
de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului; 
SUBMĂSURA – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor (reprezintă o 
sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile). 
EXPLOATAȚIE AGRICOLĂ (FERMĂ) – unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o gestiune unică și 
care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/ sau creșterea animalelor sau 
activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu, fie ca activitate 
principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă din una sau mai multe unități de 
producţie situate pe teritoriul României, gestionate de un fermier și utilizate pentru activităţi agricole; 
DIMENSIUNE ECONOMICĂ (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a exploatației agricole, 
exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1242 /2008 de stabilire a 
unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole; 
DOMENIUL AGRICOL - conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare, pentru studii 
universitare, ramura de ştiinţe „Ingineria resurselor vegetale şi animale”, iar conform HG nr. 844 /2002 cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru studii liceale, prin domeniul agricol se înţeleg profiluri 
încadrate la: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, protecţia mediului, inclusiv toate calificările 
care fac referinţă în titulatură la domeniul agricol (ex. mecanică agricolă); 
DREPTUL DE CREANȚĂ – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/ sau terenului care conferă titularului dreptul de a 
obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de construire/ desfiinţare şi este 
dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea autorizaţiei de construire în baza unui contract de 
comodat/ locaţiune se poate face numai pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al 
proprietarului de drept; 
DECIZIA DE finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între Agenţia pentru 
Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 
drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie, valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii 
specifice, prin care se acordă asistenţă financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în 
scopul atingerii obiectivelor măsurilor cuprinse în PNDR 2014 – 2020; 
DERULAREA PROIECTULUI – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la 
semnarea Deciziei de Finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului ; 
IMPLEMENTARE PROIECT – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la 
semnarea Contractului/ Deciziei de Finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 
DURATA DE EXECUȚIE a proiectului aferent Deciziei de Finanţare (implementare proiect) - reprezintă 
perioada de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul pomicol) de la data aprobarii Deciziei de Finanţare şi include 
termenul de 90 de zile calendaristice de la data înregistrării cererii pentru tranşa a doua de sprijin, aferente 
plăţii acestei tranşe; 
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DURATA DE MONITORIZARE a proiectului aferent Deciziei de Finanţare – reprezintă perioada de 3 ani 
calculată de la data efectuarii plăţii tranșei a doua de sprijin. 

Abrevieri: 
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare creat de 

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va putea fi accesat 

FEADR şi care respectă liniile directoare strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată MADR care 

derulează FEADR; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la nivel judeţean a 

AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

CRFIR – Centrul Regional Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică AFIR de la nivelul 

regiunilor de dezvoltare; 

APIA – Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură – instituţie publică subordonată MADR care 

derulează fondurile europene pentru implementarea măsurilor de sprijin finanţate din Fondul European 

pentru Garantare în Agricultură (FEGA); 

ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări; 

SO - (Standard Output) – Valoarea Producţiei Standard; 

ANZ – Agenția Națională pentru Zootehnie; 

ANSVSA – Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; 

DSVSA – Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor. 
 

2. Prevederi generale 
 

Măsura a fost adoptată ca urmare a nevoii identificate în teritoriul LEADER Movila lui Burcel Vaslui 

Nord, privind sprijinirea inițierii de noi afaceri în agricultură, de către tineri fermieri, care să preia 

managementul fermei de la generația mai în vârstă, să îmbunătățească productivitatea fermelor și să 

crească accesul pe piață al acestora. 

Scopul măsurii este acela de a relansa activitatea agricolă prin promovarea unei noi generații de fermieri, 

mai bine instruită și permisivă la inovare și asociere.  

 Domeniul de intervenție: Măsura se derulează în cadrul Domeniului de Intervenție 2b - Facilitarea 
intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și în special a reînnoirii 
generațiilor.  

 Obiective de dezvoltare rurală: Obiectivele sunt în conformitate cu Reg. (UE) nr. 1305/2013, cap. 
II, art. 4 și vizează:  O.1 Favorizarea competitivității agriculturii. 

 Obiective  specifice ale măsurii M4: Obiectivele specifice vizează restructurarea fermelor agricole 
mici și medii prin înlocuirea generațiilor 

 Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu M7a, M7b, M2, M3, 
M5, M6, beneficiarii acestei măsuri putând depune proiecte și pe măsurile enumerate mai sus.  

 Valoarea adaugată a măsurii: 
Măsura contribuie la: 

- încurajarea tinerilor la inițierea de noi afaceri în agricultură 

- dezvoltarea agriculturii prin utilizarea de know-how modern 

- sprijinirea instalării de fermieri mai bine pregătiți pentru competiția de piață 

- introducere de metode inovative în activitățile economice de către tinerii sprijiniți 

 Tip de sprijin:  
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

- Sume forfetare, corelate cu dimensiunea exploatației exprimată în SO 

 Contribuția publică totală a măsurii: 
Contribuția publică totală a măsurii este de 230.000 euro. 
 Sume aplicabile și rata sprijinului: 

Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de 100%.  
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Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară, în funcție de dimensiunea exploatației. Sprijinul public 

nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar 

pentru sectorul pomicol) și este cuprins între 10.000 de euro  și 35.000 de euro: 

 8.000 SO - 9.999 SO  10.000 EURO  

 10.000 SO - 11.999 SO  15.000 EURO  

 12.000 SO - 14.999 SO  25.000 EURO 

 15.000 SO - 50.000 SO  35.000 EURO  

Sprijinul pentru această măsură se va acorda în două tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția IMPLEMENTĂRII CORECTE a Planului de 

afaceri, fără a depăși 3/5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de 

Finanțare. 

 Aria de aplicabilitate a măsurii: 
Masura se adresează tinerilor fermieri domiciliați în teritoriul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord 
(Bălteni, Boțești, Cozmești, Dolhești – Iași, Ferești, Miclești, Oșești, Rafaila, Solești, Ștefan cel Mare, Tanacu, 
Todirești, Văleni, Vulturești, Zăpodeni), care dețin exploatații agricole în acest teritoriu. 
 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii: 

Conform anexei Legislație atașată prezentului ghid. 
 

3. Depunerea proiectelor 
 

Depunerea proiectelor se va face la sediul Asociaţiei GAL MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD din satul 

Ştefan cel Mare (în incinta SC AGRARCRIS SRL), comuna Ştefan cel Mare, județul Vaslui, de luni până vineri,  

în intervalul orar 09:00 – 15:00, în perioada prevăzută în cadrul apelului de selecție.  

Alocarea pe sesiune este de 230.000 euro (sumă nerambursabilă). 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat este de 25 puncte. 
 

4. Categoriile de beneficiari eligibili 
Beneficiari direcți:  

 Fermier tânăr organizat juridic minim ca PFA,  înregistrat cu maxim 24 luni înainte de a solicita 

finanțare și care deține o exploatație agricolă cu dimensiunea între 8.000-50.000  SO, în sectoarele: 

legumicultură/ pomicultură, creșterea de animale (inclusiv albine) si culturi vegetale. 
 

Conform Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, art. 19, alin. (1), sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri 

constă în ajutor la înființarea întreprinderii pentru tinerii fermieri; Tânărul fermier reprezintă, conform 

art. 2, alin. (1n) o persoană cu vârsta de până la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finanțare, 

care deține competențele și calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o 

exploatație agricolă ca șef al respectivei exploatații”.  

Sprijinul va fi acordat pentru facilitarea începerii activităților agricole pentru instalarea tânărului 

fermier. Astfel, prin îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de Afaceri, se consideră că tânărul fermier 

s-a instalat şi sprijinul acordat prin FEADR şi-a atins obiectivul. 
 

Solicitanţi eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:   

 Tânărul fermier în conformitate cu definiția prevăzută la art. 2 din R(UE) nr.1305/2013, care se 

instalează ca unic șef al exploatației agricole;  

 Persoana juridică cu mai mulţi acţionari unde un tânăr fermier în sensul art. 2 din R(UE) 

1305/2013 se instalează și exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce privește deciziile 

referitoare la gestionare, la beneficii și la riscurile financiare legate de exploatație. 

Categoriile de solicitanţi eligibili în cadrul măsurii 4, în funcție de forma de organizare sunt:  

- persoană fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a 

Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  

o individual şi independent, ca Persoană Fizică Autorizată; 

o întreprinzător titular al unei Intreprinderi Individuale;  
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o întreprinzător titular al unei Intreprinderi Familiale;  

- asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii 

nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) și administrator al unei societăţi cu răspundere 

limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. (Asociaţii vor desemna membrul asociat și administrator al societăţii pentru a 

reprezenta societatea în relaţia cu AFIR, acesta fiind tânărul care se instalează). 

Indiferent de forma de organizare, solicitanţii trebuie să respecte încadrarea în categoria 

microîntreprinderi sau întreprinderi mici:  

-  microîntreprinderi – care au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau 

deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;  

-  întreprinderi mici – care au între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 

sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în lei. 

IMPORTANT! Solicitanții trebuie să aibă sediul social și exploatația agricolă amplasată în teritoriul 

GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord. 

Vor fi eligibili solicitanții care desfășoară activitate agricolă numai prin intermediul formei de organizare în 

numele căreia solicită sprijinul, respectând totodată statutul de microîntreprindere / întreprindere mică. 

Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu trebuie să deţină acţiuni în alte societăţi care 

desfășoară activități agricole. 

Finanţarea în cadrul acestei măsuri este restricţionată pentru următoarele categorii de solicitanți:  

 Solicitanții /beneficiarii după caz, înregistrați în registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, 

cât și pentru FEADR, până la achitarea integrală a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de 

întârziere până la semnarea Contractelor de Finanțare;  

 Beneficiarii Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, denumită în continuare 112, beneficiarii Măsurii 411-

112 „Instalarea tinerilor fermieri” prin LEADER, denumită în continuare 411-112, şi beneficiarii Măsurilor 

141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență” denumită în continuare 141 și Măsura 411-141 

„Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistență” prin LEADER, denumită în continuare 411-141 din cadrul 

PNDR 2007-2013, precum și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 

submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020;  

 Exploataţiile care au beneficiat de sprijin prin intermediul Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, cele 

care au proiecte nefinalizate (fără statut de proiect finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea 

fermelor agricole de semisubzistență”, din PNDR 2007- 2013, dar sunt restricţionate şi cele care au beneficiat 

de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” 6.3 „Sprijin pentru 

dezvoltarea fermelor mici”, din PNDR 2014-2020, indiferent dacă au finalizat sau nu proiectul; 

De asemenea, beneficiarii contractelor /deciziilor de finanțare pe Măsura 4 care depun proiecte pentru oricare 

dintre celelalte măsuri care privesc activități agricole prin LEADER 2014-2020 – Masurile 2, 5 sau prin PNDR 

2014-2020 - sM4.1, sM4.1a, sM4.2, 4.2a), sunt restricţionaţi de la finanţare, până la acordarea celei de-a doua 

tranșe de plată din LEADER/PNDR 2014-2020. 
 

IMPORTANT!! Este permisă accesarea măsurilor non-agricole 7a și 7b (LEADER 2014-2020) sau 6.2 

și 6.4 (PNDR 2014-2020) în același timp cu măsura 4, dar prin Cereri de Finanțare diferite. 
 

5. Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 
 

Condițiile de eligibilitate ale proiectului sunt: 

 EG 1: Solicitantul se încadrează în categoria microîntreprinderilor/ întreprinderilor mici 

Se verifică: - Certificatul Constatator emis de ORC Județean Vaslui. 

- Doc. Situații financiare/ Declarația 200/ Declarația 221 
 

 EG 2: Vârsta eligibilă a fermierului - până la 40 de ani (neîmpliniți la data depunerii cererii de 

finanțare) 

Se verifică: Cererea de finanțare și copia  documentului de identitate anexă la proiect. 
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 EG 3: Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 8.000 - 

50.000  S.O. (valoare producție standard) 

Se verifică: - Tabelul de calcul al dimensiunii exploatației din Cererea de Finanțare. 

- Declarația de suprafață APIA 2017 sau Extras din Registrul Exploatațiilor emis de ANSVSA/DSVSA 

- Copie Registrul Agricol al exploatației 

Exploataţia în care se instalează tânărul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  

 Exploataţia are o dimensiune economică cuprinsă între 8.000 – 50.000 SO; N.B.! Speciile de plante 

şi de animale care nu se regăsesc în domeniile privind calculul SO (Structura culturilor şi Structura 

producţiei zootehnice), nu sunt eligibile pentru calculul dimensiunii exploataţiei agricole. 

 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ întreprindere mică;  

 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA, în Registrul agricol 

și/ sau în Registrul exploatațiilor – ANSVSA; se ia în considerare înregistrarea APIA/ANSVSA din 

anul depunerii cererii de finanțare, pentru calculul dimensiunii exploatației. 

IMPORTANT! Solicitantul, fermierul, are obligaţia declarării la APIA a tuturor parcelelor agricole 

eligibile şi neeligibile pe care le utilizează, nedeclararea întregii suprafeţe utilizate atrăgând după sine 

sancţiuni (art. 16 din Regulamentul CE nr. 640/2014 cu modificările şi completările ulterioare). Pentru a se 

înregistra la APIA, suprafaţa parcelei agricole trebuie să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul livezilor, culturilor 

de hamei, pepinierelor pomicole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei trebuie să fie de cel 

puţin 0,1 ha. Terenurile agricole din exploatație nu pot fi decât deținute în proprietate sau exploatate în 

arenda. Modul de exploatare “sub alte forme” al terenurilor agricole conduce la neeligibilitatea 

proiectului.   

Solicitanţii trebuie să facă dovada existenţei vetrei stupinei, deşi terenul care formează această vatră nu 

este obligatoriu să fie înregistrat la APIA. 

În cazul fermelor zootehnice, la momentul depunerii Cererii de Finanțare, solicitantul se va angaja să 

înregistreze exploataţia deţinută ca exploatație comercială de tip A, iar la data aprobării de către AFIR a 

deciziei pentru acordarea sprijinului, exploataţia zootehnică trebuie să fie înregistrată de către ANSVSA cu 

prezentarea documentului care certifică înregistrarea exploatației zootehnice de tip A. 

Precizare: Producţiile standard corespunzătoare bovinelor sub un an se iau în considerare la calcularea 
producţiei standard totale a exploataţiei numai în cazul în care, pe exploataţie, sunt mai multe bovine sub 
un an decât vaci. Se iau în considerare numai producţiile standard corespunzătoare surplusului de bovine 
sub un an. Pentru categoria bovine sub un an se întâlnesc două situaţii: 

a) dacă în fermă se găsesc vaci de lapte atunci calculul dimensiunii economice se face prin însumarea 
producţiilor standard pentru vaci de lapte şi a producţiilor standard pentru viţeii sub 1 an al căror 
număr depăşeşte numărul vacilor de lapte; 

b) dacă în fermă nu se găsesc vaci de lapte atunci se iau în considerare producțiile standard 
corespunzătoare viţeilor sub 1 an pentru numărul care există în acel moment în fermă 

Producţiile standard corespunzătoare altor ovine/caprine se iau în considerare la calcularea producţiei 
standard totale a exploataţiei numai în cazul în care, pe exploataţie, nu există nici o femelă ovină/caprină 
de reproducţie. Acest lucru se datorează faptului că mieii/iezii sunt consideraţi producţia principală a 
oilor/caprelor, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al oilor, respectiv caprelor. 
Producţiile standard corespunzătoare purceilor se iau în considerare la calcularea producţiei standard 
totale a exploataţiei numai în cazul în care, pe exploataţie, nu există nici o scroafă de reproducţie. Acest 
lucru se datorează faptului că purceii sub 20 kg. sunt consideraţi producţia principală a scroafelor de 
reproducţie, valoarea acestora fiind inclusă în coeficientul standard output al scroafelor. 
 

 EG 4: Solicitantul are stabilit domiciliul/ sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în care 

este înregistrată exploataţia. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, 

locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată 

exploataţia vizată pentru sprijin 

Definiţie! ZONA LIMITROFĂ reprezintă „zona delimitată de comunele sau oraşele cu care comuna în care este 

înregistrată exploataţia are graniţe comune, în acelaşi judeţ şi/ sau în judeţele vecine, inclusiv cel mai apropiat 

oraş (conform hartă rutieră) de UAT în care este înregistrată exploataţia”. 

Se verifică: - Certificatul Constatator emis de ORC și  

- Planul de afaceri – cap. I. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT 
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Notă: Datorită unei greșeli de numerotare, am repetat de două ori criteriul de eligibilitate 4, în loc de criteriul 5. Ca 

urmare, criteriul de eligibilitate 4 Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale, devine EG 4 bis. 

 EG 4bis: Solicitantul deține competențe și aptitudini profesionale 

Se verifică: - diplome de studii/certificate de absolvire cursuri de instruire/ angajament de a dobândi competențe, 

anexate la proiect 

- Doc. Declarația F din cererea de finanțare-Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate 

Sunt eligibili solicitanţii care au vârsta de cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de Finanțare şi 

au absolvit minimum 8 clase, dar trebuie de asemenea, şi să dețină competențe și aptitudini profesionale, 

îndeplinind cel puțin una dintre următoarele condiții:  

 studii medii/ superioare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară; sau  

 competențe în domeniul agricol /veterinar/ economie agrară dobândite prin participarea la 

programe de instruire/iniţiere/ specializare care nu necesită un document eliberat de formatorii 

recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de 

calificare profesională; sau  

 recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute 

pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei 

profesionale 

 angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate într-o perioadă de grație de 

maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului. 

IMPORTANT! Fermierul trebuie să deţină sau să îşi ia angajamentul de a dobândi competenţe şi calificări 

profesionale în raport cu tipul de activitate agricolă pe care urmează să o desfăşoare.  

În cazul solicitanţilor care se angajează că vor dobândi competențele profesionale adecvate, se prezintă 

angajamentul de a efectua cursurile necesare dobândirii competențelor profesionale adecvate într-

o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 

ajutorului, dar nu mai târziu de data depunerii ultimei tranşe de plată. 

În ceea ce priveşte pregătirea profesională liceală/ universitară/ postuniversitară în domeniul agricol, 

în cazul în care ramura de pregătire nu este în domeniul vizat de proiect, studiile se vor completa cu un 

curs de instruire în domeniul vizat de proiect.  

ATENŢIE! În cazul studiilor de bază, învăţământul minim obligatoriu aplicabil în cazul beneficiarilor 

măsurii 4 este de 8 clase la care se adaugă pregătirea profesională în domeniul agricol/ veterinar/ 

economie agrară. În cazul solicitanţilor care deţin competenţe profesionale conform OG nr. 129/2000 

privind formarea profesională a adulţilor, aprobată prin Legea nr. 375/2002, modificată şi completată prin 

OG nr. 76/2004, precum şi actele normative subsecvente (referitoare la normele de aplicare, metodologiile, 

procedurile, clasificările şi nomenclatoarele specifice), aceştia vor prezenta certificatul de calificare 

/absolvire emis de către o instituţie recunoscută de Ministerul Educaţiei și Cercetării Științifice. 

IMPORTANT! Pentru eligibilitatea solicitantului, este obligatoriu să se prezinte diploma SAU documentul 

justificativ a ultimei forme de învățământ absolvite (minimum 8 clase). Prin document justificativ se 

înţelege orice document legal valabil, inclusiv suplimentul descriptiv al certificatelor de formare 

profesională autorizate de ANC care cuprinde această informaţie. 
 

 EG 5: Exploataţia agricolă  este înregistrată, conform prevederilor legislative naționale, cu maxim 

24 de luni înainte de solicitarea sprijinului 

Se verifică: data primei înregistrări a exploatației solicitantului la APIA sau DSVSA, în Declarația de 

suprafață agricolă sau în adeverința emisă de DSVSA, anexate la proiect. 

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată de solicitant, în nume propriu, conform formei de 

organizare pentru accesarea sprijinului, la Primărie în Registrul Agricol, la APIA în Registrul Unic de 

Identificare şi la ANSVSA în Registrul Exploataţiilor – după caz, cu maxim 24 luni înainte de solicitarea 

sprijinului. 

Condiţia de 24 de luni se aplică şi pentru înscrierea, pentru prima dată, la APIA şi/ sau Registrul 

Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA a exploataţiei agricole deţinute de fermier, sub calitatea de 

microîntreprindere/ întreprindere mică, şi se aplică tuturor exploataţiilor, indiferent dacă ating, sau nu, 
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dimensiunea minimă eligibilă la momentul înregistrării. Îndeplinirea condiţiei de eligibilitate privind 

dimensiunea minimă a exploataţiei se aplică la momentul depunerii Cererii de Finanțare. 

Tinerii solicitanți care sunt înregistrați şi autorizați în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

Urgenţă a Guvernului nr. 44/20083 sau Legea societăţilor nr. 31/1990 republicată, cu mai mult de 24 de 

luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare la AFIR, cu activități non-agricole (fără cod CAEN 

înregistrat în domeniul agricol), pot deveni beneficiari eligibili, numai în cazul în care, în intervalul de 

maximum 24 de luni înainte de depunerea Cererii de Finanțare pe măsura 4, întreprinderea 

solicitantă înregistrează şi autorizează un cod CAEN agricol, înscriind exploataţia la APIA şi /sau 

Registrul Exploataţiei de la ANSVSA/ DSVSA.   

Studenţii care doresc să acceseze sprijin prin intermediul Masurii 4, în situaţia în care sediul facultăţii 

la care sunt înscrişi nu se afă în cel mai apropiat UAT faţă de UAT-ul în care este înregistrată exploataţia 

agricolă, aceştia sunt eligibili numai dacă urmează modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără 

frecvenţă/ prin corespondenţă). 
 

 EG 6: Solicitantul prezintă un Plan de Afaceri viabil 

Se verifică: -  Planul de Afaceri este întocmit conform structurii modelului-cadru anexat la Ghid (Anexa 2). 

- Planul de Afaceri – obiectivele propuse în proiect și estimările de venituri și cheltuieli sunt realiste 

- Cererea de Finanțare -  Declarația F 
 

 EG 7: Solicitantul nu a beneficiat anterior de sprijin prin sub-măsură 6.1/6.3 din PNDR 2014-2020, 

respectiv Măsura 112 din PNDR 2007-2013/LEADER 2007-2013 

Se verifică: Declarația pe proprie răspundere a solicitantului. 
 

 EG 8:  In cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va 

prevede în mod obligatoriu platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 

mediu. 

Se va verifica: - existența în Planul de Afaceri a propriei platforme sau existența platformei la nivel de 

comună și contract de preluare a gunoiului de grajd de către deținătorul platformei 

- Anexa 8 – Codul bunelor practici agricole, respectiv ”Calculator - Cod Bune Practici Agricole” 
 

Platformele pentru gestionarea gunoiului de grajd se pot face în sistem:  

- Individual (gospodăresc), caz în care solicitantul trebuie să aibă/ prevadă platforme individuale conform 

prevederilor Codului de bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 

surse agricole, cu mențiunea că nu sunt acceptate ca platforme individuale: grămezile de compost cu pat 

de paie sau întăritură de pământ și grămezile de compost pe folii de plastic.  

-  Comunal – adaptate ţinând cont de existenţa unei platforme comunale.  

În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele limitrofe există o platformă autorizată de gunoi de grajd 

comunală/ a unui agent economic, solicitanții au obligația de a construi o amenajare minimă  pentru depozitarea 

gunoiului de grajd, până la preluarea acesteia de către Platforma Comunală/ agentul economic autorizat şi de a 

atașa la Cererea de Finanțare: Contractul de colectare a gunoiului de grajd încheiat între solicitant și deținătorul 

platformei sau Adeverință emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma comunală, din 

care să rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația solicitantului. 

IMPORTANT! Toate aceste elemente trebuie să fie descrise detaliat în Planul de Afaceri şi vor fi verificate pentru 

acordarea celei de-a doua tranşe de plată. Pentru a face dovada existenței platformei de gunoi grajd, la a doua 

tranșa de plată, se va prezenta, dacă este cazul, copia Autorizației de construire în baza Legii 50/1991, cu 

modificările și completările ulterioare. În cazul în care la momentul depunerii Cererii de Finanțare se face dovada 

existenței platformei de gunoi de grajd, la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată nu mai este necesară 

prezentarea Autorizației de Construire (excepție fac cazurile în care a fost necesară extinderea acesteia pentru a 

acoperi capacitatea ca urmare a creșterii numărului de animale). 
 

 EG 9: Implementarea Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 

semnării deciziei de acordare a sprijinului 

Se precizează în Planul de Afaceri. 
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 EG 10: Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de sprijin, beneficiarul face dovada creşterii 

performanţelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent de 

minimum 20% din valoarea primei tranșe de sprijin 

Se verifică: previzunile din Planul de Afaceri.  
 

Demarcarea cu Programul Naţional Apicol 

Conform prevederilor PNDR 2014-2020, cu privire la evitarea dublei finanțări din Capitolul 14 

„Informații privind complementaritatea”, nu pot fi finanțate prin PNDR acțiunile eligibile prin Programul 

Național Apicol (PNA– aprobat prin H.G nr. 1050/2013, cu modificările și completările ulterioare). 

Acțiunile sprijinite prin PNA se regăsesc pe pagina oficială de internet a MADR. Toate exploataţiile agricole 

care îşi formează calculul SO, inclusiv din stupi, trebuie să introducă sistemul de identificare şi înregistrare 

a stupilor şi stupinelor, constând în plăcuţe de identificare pentru fiecare stup şi panouri de identificare a 

stupinelor, în conformitate cu Ordinul MADR nr. 119/ 25.05.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificarea stupinelor şi stupilor. 

Prin Planul de Afaceri pot fi prevăzute acțiuni specifice domeniului apicol, cu condiţia ca aceste acţiuni 

să nu fie eligibile prin PNA. Viabilitatea Planului de Afaceri va fi demonstrată prin descrierea coerentă a 

modului de gestionare a exploatației, inclusiv din punct de vedere economic. NU există interdicţii cu privire 

la accesarea simultană a PNDR cu PNA. În acest mod, se asigură evitarea dublei finanţări, conform 

directivelor europene şi completarea acţiunilor necesare din cele două fonduri (FEADR şi FEGA), respectiv 

asigurarea complementarităţii dintre programe. 
 

6. Cheltuieli eligibile și neeligibile 
 

A. Tipuri de acțiuni/investiții  și cheltuieli eligibile  

 Dezvoltarea exploatației și orientarea spre piață- prin Achizitii de utilaje si echipamente 

tehnologice, achizitii de animale de rasa, achizitia de mijloc de transport specializat frigorific, 

constructia de spatii de productie/depozitare, achizitia de teren agricol, infiintare plantatii, solarii 

 Comercializarea  de produse agricole proprii în valoare de cel puțin 20% din valoarea primei trașe 

de plată – prin cresterea productiei, prin amenajarea de puncte de desfacere, infiintare website de 

promovare a exploatatiei si produselor realizate, etc 
 

Atenție! Pentru exploataţiile pomicole:  

 În cazul înfiinţării şi reconversiei plantaţiilor pomicole, vor fi luate în considerare pentru 

sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa aferentă Subprogramului Tematic 

Pomicol din cadrul naţional legislativ de implementare (STP), exceptând cultura de căpșuni în sere 

și solarii şi pepinierele, care pot fi înființate pe tot teritoriul național. Se aplică nota de 

favorabilitate, conform metodologiei de calcul din cadrul Anexei 10 la prezentul Ghid al 

Solicitantului (GS) aferente Subprogramului Tematic Pomicol din cadrul naţional legislativ de 

implementare (STP). Aceasta nu se aplică în cazul altor activităţi în afara acţiunilor de plantare. 

Astfel, sunt eligibile pentru sprijin proiectele pomicole implementate în UAT-urile care au nota de 

favorabilitate potenţată ≥2.00. În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate potenţată (cu valori sub 

2.00, aşa cum sunt stabilite în Anexa nr. 10 aferentă STP), pot fi eligibile amplasamentele din cadrul UAT-

ului respectiv, dacă solicitantul sprijinului furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP Mărăcineni , efectuat 

prin metodologia studiului privind zonarea speciilor pomicole, conform căruia se demonstrează că 

amplasamentul respectiv are o notă de favorabilitate naturală sau potențată ≥2,00. 

 În cazul proiectelor care vizează acţiuni de plantare şi/ sau defrişare, la momentul acordării 

celei de-a doua tranşe de plată, se va prezenta autorizația de plantare/ autorizația de defrișare, 

documente conform legislaţiei în vigoare. 

 În cazul producătorilor de seminţe şi material săditor, la momentul depunerii Cererii de 

Finanțare se va prezenta autorizația pentru producerea, prelucrarea și comercializarea 

semințelor certificate și a materialului săditor, documente conform legislaţiei în vigoare.  
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Instalarea tânărului fermier se desfășoară în următoarele etape:  

Etapa I: Înregistrarea tânărului fermier (care urmează să se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului 

ca microîntreprindere /întreprindere mică, având pentru prima dată obiect de activitate în domeniul 

agricol, cu maximum 24 de luni înaintea depunerii Cererii de Finanțare (între timp, fermierul pregătește 

Planul de Afaceri, organizează activităţile administrative, achiziționează bunuri pentru noua întreprindere, 

etc.), iar înscrierea la APIA şi /sau Registrul Exploataţiei de la ANSVSA /DSVSA a exploataţiei deţinute sub 

entitatea economică prin care solicită sprijin, se face în acelaşi termen de maximum 24 de luni. Această 

etapă trebuie să fie încheiată înaintea depunerii Cererii de Finanțare pentru această submăsură.  

Etapa II: Depunerea şi înregistrarea Cererii de Finanțare însoţită de Planul de Afaceri şi documentele 

obligatorii (documentele justificative legate de baza materială cu activele deținute la momentul depunerii 

Cererii de Finanțare), precum și documentele anexă; o implementarea Planului de Afaceri trebuie să 

înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; o înaintea solicitării celei 

de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii performanţelor economice ale exploatației, 

prin comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.  

Etapa III: Instalarea tânărului fermier este considerată finalizată la momentul implementării corecte a 

Planului de Afaceri (adică la acordarea celei de-a doua tranșe de plată).  

Solicitantul se angajează să devină fermier activ în termen de maximum 18 luni de la data încheierii 

instalării. 
 

IMPLEMENTAREA CORECTĂ A PLANULUI DE AFACERI  

A. Planul de Afaceri trebuie să respecte obligatoriu următoarele condiții:  

 îndeplinirea obiectivului de comercializare a producției agricole proprii în procent de minimum 

20% din valoarea primei tranșe de plată, demonstrată prin documente justificative, în 

conformitate cu legislația în vigoare. Se va lua în calcul valoarea cumulată pe toată perioada dintre 

semnarea Contractului de Finanțare și solicitarea celei de-a doua tranșă de plată!  

 în cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de Afaceri va prevede în 

mod obligatoriu amenajări de gestionare a gunoiului de grajd conform normelor de mediu sau va 

descrie platforma deja existentă şi conformă cu normele de mediu în vigoare (după caz);  

 stabilirea domiciliului tânărului fermier care se instalează în UAT-ul în care exploataţia este 

înregistrată (în cazul în care domiciliul nu este astfel stabilit);  

 în cazul în care tânărul fermier care se instalează, va fi încadrat într-o activitate salarizată, în 

termen de maximum 9 luni de la data semnării Contractului de Finantare, locul de muncă al 

acestuia (sediul social/ punctul de lucru al angajatorului) trebuie sa fie în aceeaşi UAT sau zona 

limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia (în cazul în care condiţia nu este deja 

respectată);  

 sediul social al beneficiarului va fi localizat în aceeaşi UAT în care este înregistrată exploataţia;  

 prin Planul de Afaceri trebuie să se demonstreze îmbunătățirea performanței generale a 

exploataţiei agricole, astfel încât să reiasă modul în care se va dezvolta /moderniza exploataţia 

agricolă, creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor obligatorii şi 

cele suplimentare propuse prin proiect, cu menţinerea criteriilor de selecţie şi eligibilitate, 

îndeplinite la finanţare, pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului. În cazul 

nerespectării elementelor obligatorii de la punctul A, sumele acordate vor fi recuperate integral, iar 

cea de-a doua tranşă nu va mai fi acordată.  

B. Planul de Afaceri trebuie să prevadă cel puţin 2 obiective suplimentare, propuse de solicitant în 

vederea dezvoltării exploataţiei vizate pentru sprijin. În cazul nerespectării obiectivelor suplimentare, 

aferente punctului B, sumele acordate vor fi recuperate (după caz) proporţional cu ponderea 

obiectivelor neîndeplinite sau nu va mai fi acordată a doua tranşă/ va fi acordată parţial. Totalitatea 

obiectivelor (obligatorii împreună cu cele suplimentare) reprezintă 100%. Proporţionalitatea se aplică 

la întreaga sumă de sprijin, iar fiecare obiectiv (obligatoriu şi suplimentar) va fi considerat ca având o 

pondere egală pentru calcularea recuperării proporţionale a sprijinului. 

Prin urmare, în cazul neîndeplinirii obiectivelor suplimentare din Planul de Afaceri, sprijinul se va 

recupera în acord cu ponderea aferentă obiectivelor suplimentare propuse de beneficiar şi 
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nerealizate din prima tranşă de sprijin şi/ sau din cea de-a doua tranşă de sprijin, în funcţie de valoarea 

sumei care necesită a fi recuperată din valoarea totală sprijinului. În cazul în care una sau mai multe acţiuni 

aferente obiectivului suplimentar nu a fost îndeplinită, obiectivul suplimentar va fi considerat neîndeplinit. 

IMPORTANT! O exploatație agricolă sau un tânăr fermier, NU pot primi sprijin prin această măsură 

decât o singură dată. NU este permisă preluarea de exploataţii agricole care au primit sprijin prin 

intermediul Măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”, prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru 

instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020; 

Tânărul fermier solicitant al sprijinului de instalare nu poate combina măsuri/ submăsuri diferite prin 

intermediul aceluiaşi Plan de Afaceri. 

Tânărul fermier poate accesa măsuri/ submăsuri din PNDR/LEADER 2014-2020  non-agricole în orice 

moment al derulării proiectului, cu condiţia ca Planurile de Afaceri să fie separate pentru fiecare măsură / 

submăsură din PNDR/LEADER 2014-2020  şi să respecte condiţiile de accesare. 

În schimb, NU poate accesa nicio măsură care vizează activităţi agricole. Un beneficiar poate accesa alte 

măsuri/submăsuri din PNDR/LEADER 2014-2020 care vizează activităţi agricole, doar după finalizarea 

implementării Planului de Afaceri, adica după data plății sprijinului aferent celei de-a doua tranşe de plată. 

Foarte important!  

1) În situaţia în care suprafaţa declarată în Registrul Unic de Identificare APIA este mai mare decât 

cea din Registrul Agricol, proiectul este NEELIGIBIL, suprafeţele şi culturile declarate la APIA trebuie 

să fie identice cu suprafeţele şi culturile completate de solicitant în Cererea de Finanțare.  

2) În dimensiunea economică a exploataţiei agricole, culturile şi animalele care asigură consumul 

uman şi hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din total SO, atât în anul 0 (conform 

definiției din prezentul Ghid al Solicitantului) cât şi la solicitarea acordării celei de a doua tranşe de 

plată (pe toată perioada de implementare şi monitorizare a proiectului).  

3) SO-ul format din porumb zaharat şi/ sau pepeni (cumulativ sau separat) nu poate depăşi 50% din total 

SO exploataţie.  

4) Cabalinele și produsele acestora nu sunt destinate consumului uman, ci acestea deservesc munca în 

exploatație.  

5) Ciupercăriile înfiinţate în beciurile caselor, respectiv terenuri non-agricole care nu pot figura în sistemul 

electronic de identificare a parcelelor agricole APIA, nu sunt eligibile pentru sprijin.  

6) Solicitanţii care deţin exploataţii agricole zootehnice (inclusiv apicole) nu au obligaţia să deţină baze de 

producţie vegetală;  

7) În cazul exploataţiilor afectate de calamităţi naturale, iar la vizita pe teren se constată calamitarea 

exploataţiei, solicitantul va prezenta document justificativ de confirmare a situaţiei, în conformitate cu 

legislaţia în vigoare. 
 

B. Tipuri de acțiuni/investiții  și cheltuieli neeligibile prevazute în Planul de Afaceri: 

- Achiziția de utilaje/echipamente second hand  

- Achiziția de mijloc de transport auto personal 

- Achiziția de locuințe personale 
 

7. Selecția proiectelor 

Nr. crt. Criteriul de selecție Punctaj 
SE1 Pricipiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate  

integral (1/2/3 și peste 3) 
a) exploatația beneficiară este formată prin preluarea integrală a trei sau mai mult de trei 

exploatații………..15 p 
b) exploatația beneficiară este formată prin preluarea integrală a două  

exploatații……………………………10 p 
c) exploatația beneficiară este formată prin preluarea integrală a unei singure 

exploatații……………………….…….5 p 
În situația în care o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, aceasta trebuie să se 

preia integral, fără a primi punctaj la selecţie. De asemenea preluarea unei exploataţii de 

Max. 
15 p. 
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la soţ/ soţie nu beneficiază de punctaj la selecţie, pentru preluarea integrală a 

exploataţiilor agricole. Este interzisă terţilor folosinţa sau administrarea exploataţiei 

agricole beneficiară de sprijin. 

SE2 Solicitantul a urmat cursurile de instruire pe măsura 1 a GAL/ este înscris la cursurile 
de instruire pe măsura 1 a GAL și se angajează să-l absolve până la contractare/ se 
angajează că va urma cursul de instruire pe măsura 1 a GAL până la a doua cerere de plată  

10 p. 

SE3  Principiul nivelului de calificare de bază în domeniul agricol 
a) solicitantul este absolvent de studii superioare în domeniul agricol vizat de 

proiect……………………………….15 p 
b) solicitantul este absolvent de studii medii în domeniul agricol vizat de  

proiect………………………………………………10 p 
c) solicitantul este absolvent al unui curs de instruire de nivel 1 în domeniul agricol vizat de  

proiect…….5 p 

Max. 
15 p. 

SE 4 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă (cooperativă agricolă de producție) 10 p. 
SE5 Solicitantul  practică o agricultură eco / conservă biodiversitatea şi protejează  

ecosistemele  naturale 
a) solicitantul prezinta în Planul de Afaceri practicile agricole ecologice (utilizare de 

îngrășăminte naturale pe min. 50% din suprafața agricolă) 
b) solicitantul prezinta în Planul de Afaceri modalitățile de protejare a speciilor și plantelor 

protejate, în cazul în care deține exploatația în zone/situri protejate  

8 p. 

SE6 Solicitantul face parte din categoria de grupuri vulnerabile (în special minoritate 
romă) 

5 p. 

SE7 Solicitantul promovează acțiuni inovative (introducerea de noi tehnologii sau noi 
activități, acțiuni de promovare sau marketing inovativ) 
Solicitantul prevede în Planul de afaceri : 
a) achiziția de utilaje de împrăștiere îngrășăminte chimice cu distribuție controlată……..10 p 
b) achiziția de sistem de irigații, cu condiția să obțină avizul de principiu de la APM și RA 

Apele Romane …………………………………………………………….………….………8 p 
c) realizarea unui site web de promovare a firmei și produselor……… …8 p 
d) deschiderea unui punct de desfacere în una din piețele locale…  .…….6 p 

Max. 
32 p. 

SE8 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 5 p. 
 TOTAL 100 p. 

Punctajul minim necesar pentru accesarea măsurii este de 25 puncte. 
 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție conform sistemului de 

punctare. Procedura de evaluare și selecție din cadrul GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord este descrisă la 

punctul 9 litera g). 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la 

incidența alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. În cazul proiectelor cu acelaşi 

punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în 

ordine crescătoare. 
 

8.Valoarea sprijinului nerambursabil 
 

 Tip de sprijin:  
În conformitate cu prevederile art. 67 al Reg. (UE) nr. 1303/2013. 

- Sume forfetare, corelate cu dimensiunea exploatației exprimată în SO 
 

 Sume aplicabile și rata sprijinului: 
Rata sprijinului nerambursabil pentru această măsură este de 100%.  
Sprijinul se acordă sub formă de sumă forfetară, în funcție de dimensiunea exploatației. Sprijinul public 

nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maximum 3/ 5* ani (*perioada de 5 ani se aplică doar 

pentru sectorul pomicol) și este cuprins între 10.000 de euro  și 35.000 de euro: 

 8.000 SO - 9.999 SO  10.000 EURO  

 10.000 SO - 11.999 SO  15.000 EURO  

 12.000 SO - 14.999 SO  25.000 EURO 

 15.000 SO - 50.000 SO  35.000 EURO  
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Sprijinul pentru această măsură se va acorda în două tranșe, astfel: 

 75% din cuantumul sprijinului la semnarea Deciziei de Finanțare; 

 25% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția IMPLEMENTĂRII CORECTE a Planului de 

afaceri, fără a depăși 3/5* ani (*5 ani pentru exploatațiile pomicole), de la semnarea Deciziei de 

Finanțare. 
 

9. Completarea, depunerea și verificarea dosarului cererii de finațare 
 

Procedura aplicată privind depunerea și evaluarea proiectelor în cadrul GAL Movila lui Burcel 
 

Dosarul cererii de finanțare conține formularul Cererea de Finanțare tehnoredactată în limba română, 
însoțit de anexele sale, îndosariate, astfel încât să nu permită detașarea și/sau înlocuirea documentelor. 
Formularul standard al Cererii de Finanțare (Anexa 3) poate fi accesat pe pagina de internet a Asociației 
GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord – www.gal-movilaluiburcel.ro. 

Cererea de Finanțare trebuie însoțită de anexele prevăzute în formularul – cadru. Anexele Cererii de 
Finanțare fac parte integrantă din aceasta.  

Fiecare exemplar din Cererea de Finanţare va fi îndosariat, paginat şi opisat, cu toate paginile 
numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărui document, unde n este numărul 
total al paginilor din dosarul complet, inclusive documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea 
şi/ sau înlocuirea documentelor. Opisul va fi numerotat cu pagina 0. Fiecare pagină va purta semnătura 
solicitantului. 

 

a) Completarea Cererii de Finanțare 
Cererea de Finanțare trebuie completată într-un mod clar și coerent pentru a înlesni procesul de 

evaluare a acesteia. În acest sens, se vor furniza numai informațiile necesare și relevante, prin care se va 
preciza modul în care va fi atins obiectivul proiectului prin activitățile desemnate, rezultatele preconizate și 
bugetul propus prin proiect. Bugetul Cererii de Finanțare va fi întocmit în Euro. 
Atenție!! Modificarea formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, 
necompletarea tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de 
neconformitate administrativă. La fiecare paragraf care nu este necesar a fi completat, se vor preciza 
motivele necompletării (de exemplu – nu se aplică/nu este cazul). 

 

b) Depunerea Dosarului Cererii de Finanțare 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord va lansa sesiuni continue anuale de 

depunere a cererilor de finanțare pentru măsurile din Strategia de Dezvoltare Locală, urmând ca 

proiectele să fie evaluate lunar/trimestrial.  

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative ataşate în trei exemplare 

pe suport de hârtie (1 original și 2 copii) şi trei exemplare în format electronic (prin scanare) la 

secretariatul GAL înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor.  

Dosarele Cererilor de Finanțare vor fi depuse la secretariatul GAL, înaintea datei-limită de depunere, 
specificată în anunțul de deschidere a apelului de propuneri de proiecte. Cererea de finanțare se 
înregistrează în Registrul de Intrări/Ieșiri, dupa care documentaţia se transmite către Compartimentul 
Tehnic al GAL pentru verificarea conformităţii.  

 

c) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare - Conformitate 

La începutul sesiunii de depunere se desemnează de managerul GAL 2 experți evaluatori, care vor 

parcurge toate etapele evaluării, pe principiul de verificare „4 ochi”. Dacă unul din evaluatori nu este 

disponibil, acesta va fi înlocuit de un alt angajat. 

Pentru conformitate, experţii tehnici ai GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord vor verifica:  

- Dosarul Cererii de finanţare este depus în 2 exemplare (tipărit și scanat pe CD),  legat și sigilat, 

numerotat, opisat, cu toate documentele anexă la proiect aflate în termen de valabilitate și 

angajamentele asumate de către solicitant 

- Cererea de Finanțare utilizată va fi varianta în vigoare, preluată de pe site-ul GAL, având paginile de 

buget indicativ completate și semnătura solicitantului 

Se emite fișa de conformitate a cererii în aceeași zi sau maxim 2 zile lucrătoare dacă sunt mai multe 

sesiuni deschise, solicitantul/reprezentantul legal urmând să semneze de luare la cunoștință pe Fișa de 

conformitate (E 2.1L). În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a Fișei 

de informații suplimentare privind conformitatea va fi de maximum o zi de la data înregistrării proiectului 
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la GAL. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi de maximum 3 zile de la 

primirea Fișei de informații suplimentare privind conformitatea. Dacă în urma solicitării informațiilor 

suplimentare, solicitantul trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie 

să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL.  

Proiectele neconforme se restituie solicitantului. Pentru cele conforme se deschid dosarul adminsitrativ și 

pista de audit a proiectului. 
 

d) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare - Eligibilitate 

Pentru eligibilitate se vor verifica:  

 Eligibilitatea solicitantului, a acțiunilor și a cheltuielilor prevăzute în proiect;  

 Criteriile de eligibilitate; 

 Toate documentele anexate. 

Fișa de verificare a eligibilității se emite în maxim 15 de zile lucrătoare de la data semnării 

conformității, în contextul în care nu se solicită informații suplimentare.  

În cazul în care restul documentelor din Cererea de Finanțare nu sunt în conformitate cu forma cerută 
conform anexei „Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanțare”, Cererea de Finanțare va fi 
declarată neeligibilă. 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Movila lui Burcel Vaslui Nord îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, se 

constată că este necesar. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare, termenul de emitere a 

Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea va fi de maximum trei zile de la data întocmirea fișei 

de eligibilitate. Răspunsul solicitantului privind informațiile suplimentare va fi transmis în maximum 5 

zile de la primirea Fișei de informații suplimentare privind eligibilitatea.  

Cazurile în care expertul evaluator poate solicita informaţii suplimentare sunt următoarele: 

1) în cazul în care documentul tehnic (Planul de Afaceri) conţine informaţii insuficiente pentru clarificarea 
unui criteriu de eligibilitate/ principiu de selecție sau există informaţii contradictorii în interiorul lui, ori, 
faţă de cele menţionate în Cererea de Finanțare; 
2) în cazul în care există diferenţe de calcul al sprijinului; 
3) în cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se constată 
omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de Finanțare) sau omiterea semnării 
anumitor pagini de către solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constată că 
aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de formă sau erori materiale. 

Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile transmise de solicitant 
în răspunsul la informaţii suplimentare dar nesolicitate de expert, nu vor fi luate în considerare la 
evaluarea proiectului. 

În cazul în care proiectul face obiectul controlului pe teren, caz în care solicitantul va fi notificat cu 
privire la acest aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren. 

GAL poate solicita informații sau documente suplimentare oricând pe parcursul verificării proiectului, 
dacă se consideră necesar. 

În urma acestor verificări pot exista următoarele situații: 
1. proiectul este neeligibil, caz în care solicitantul va fi înștiințat cu privire la acest aspect; 
2. proiectul este eligibil, caz în care proiectul va trece la etapa de verificare a criteriilor de selecție. 

 

e) Renunţarea la Cererea de Finanțare 
Renunțarea la Cererea de Finanțare se poate efectua de către reprezentantul legal în orice moment al 

verificărilor prin întreruperea procesului evaluării. 
În acest caz, reprezentantul legal al solicitantului va înainta la GAL Movila lui Burcel Vaslui Nord o 

cerere de renunțare la Cererea de Finanțare, completată, înregistrată şi semnată de către acesta. Solicitarea 
de renunțare va fi înregistrată la GAL în Registrul de înregistrare intrări/ieşiri a documentelor. GAL va 
dispune întreruperea verificării Cererii de Finanțare pentru care s-a solicitat renunţarea la finanțare și 
menționarea în Dosarul Administrativ. 

În situația în care solicitantul a renunțat la CF nu mai poate depune în calitate de solicitant sau partener 
o nouă CF pentru respectivul apel de propuneri de proiecte. 
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f) Restituirea Cererii de Finanțare 
Un exemplar al Cererii de Finanțare este necesar să rămână la GAL Movila lui Burcel vaslui Nord, pentru 

verificări ulterioare (Audit, Direcția Generală Control, Antifraudă și Inspecții – DGCAI, Curtea de Conturi, 
eventuale contestații, etc). 

Solicitantului i se restituie exemplarul orginal prin întocmirea unui Proces – Verbal de restituire a 
exemplarului original al Cererii de Finanțare. 
 

g) Verificarea Dosarului Cererii de Finanțare – Selecția 

Fișa de selecție se emite în maxim 3 zile în funcție de numărul proiectelor/sesiunilor deschise de către 
GAL. Evaluatorii GAL vor puncta fiecare proiect eligibil în funcţie de criteriile de selecție stabilite în apelul 
de selecție și de punctajul aferent.  
 În contextul în care valoarea proiectelor depuse este mai mare decât suma disponibilă pentru 

sesiune, GAL va întocmi, după încheierea eligibilității tuturor proiectelor depuse, un Raport 
Intermediar în care vor fi menționate proiectele eligibile selectate, eligibile neselectate, neeligibile 
și cele retrase, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru proiectele eligibile punctajul 
obținut pentru fiecare criteriu de selecție. Lista proiectelor incluse în Raportul de evaluare 
Intermediar se ordonează în funcţie de data depunerii proiectului.  

Acest raport se publică pe site-ul GAL, se afișează la sediul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau 
cel târziu ziua următoare, Notificarea de eligibilitate/neeligibilitate a proiectului. În cazul în care un 
proiect este declarat neeligibil, în Notificarea de neeligibilitate vor fi indicate criteriile de eligibilitate care 
nu au fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care 
proiectul este eligibil, Notificarea de eligibilitate va menționa faptul că proiectul a fost declarat eligibil. 
 Dacă în cadrul sesiunii de depunere proiecte nu a fost absorbit fondul pus la dispoziție la 

începerea sesiunii, atunci se va întocmi direct un Raport de Evaluare Final, selecția proiectelor 
eligibile urmând a se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, până la incidența 
alocării financiare aferente apelului de propuneri de proiecte. În cazul proiectelor cu acelaşi 
punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în 
euro, în ordine crescătoare (prioritar proiectele cu valoare mai mică). 

Acest raport se publică pe site-ul GAL și se transmit solicitanților, în acceași sau cel târziu ziua următoare, 
Notificarea cererilor de finanțare selectate/neselectate. În cazul în care un proiect este declarat 
neselectat, în Notificarea cererilor de finanțare neselectate vor fi indicate punctajele obținute pentru 
fiecare criteriu de selecție precum şi cauzele care au condus la neselectarea proiectului. În cazul în care 
proiectul este selectat, Notificarea de selecție va menționa punctajul pentru fiecare criteriu. 

Pentru finalizarea selecției și aprobarea Raportului de selectie se convoacă Comitetul de Selecție al 
GAL. Toţi membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluţionare a Contestaţiilor sunt obligaţi să 
semneze pe propria răspundere o Declaraţie de evitare a conflictului de interese privind solicitanții 
evaluați. Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii Comitetului de 
selecție, sau unui solicitant înrudit sau care are raporturi de interes cu acesta, persoana/organizația în 
cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

Comitetul de selecție analizează lista proiectelor eligibile depuse, criteriile de departajare, verifică 
punctajul fiecărui proiect și suma solicitată, ordonează proiectele în funcție de modul de departajare și 
aprobă proiectele care se încadrează în suma disponibilă a sesiunii, în cadrul Raportului de selecție. Pentru 
validarea ședințelor de selecție, trebuie să fie prezenți min 50%+1 din cei 7 membri ai Comitetului de 
selecție, din care peste 50% să fie din mediul privat și societatea civilă. 

Solicitanții au dreptul de a contesta, atât după eligibilitate cât și după selecție, punctajul acordat, în 
termen de 5 zile lucrătoare de la publicarea Raportului de evaluare / primirea notificării. Vor fi 
considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă 
elemente tehnice sau legale legate de eligibilitatea proiectului depus și/sau valoarea proiectului 
declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus. 
Contestațiile depuse de solicitanți sunt analizate de Comisia de contestații a GAL, care întocmește un 
Raport de contestații.  

Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse pentru o măsură este de 10 zile lucrătoare 
de la expirarea termenului maxim de depunere a contestaţiilor şi poate fi prelungit cu încă maxim 5 zile 
lucrătoare, dacă la nivelul departamentului Tehnic se analizează contestaţii depuse pe două sau mai multe 
măsuri, dacă numărul de contestaţii depuse este foarte mare, sau dacă perioada de analiză a contestaţiilor 
se suprapune cu sesiuni de verificare. În cazul în care se constată că aceste contestații sunt justificate, 
Comisia propune corectarea Raportului de Selecție.  

După încheierea termenului de contestații și în baza Raportului Comisiei de Contestații, dacă  este cazul,  
Comitetul de Selecție va emite Raportul de Selecție Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, 
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neeligibile, eligibile neselectate și eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanților, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție.  

Raportul de selecție final al sesiunii se publică pe website-ul GAL, la sediul primăriilor din comunele 
partenere, la sediul OJFIR, iar solicitanților li se transmite Notificarea de selecție finală.  

Suma rămasă la finele unei sesiuni (diferenţa dintre suma alocată şi valoarea publică totală a proiectelor 
depuse) va fi reportată în cadrul următoarei sesiuni de depunere. 
 

10. Contractarea fondurilor 
 

Obiectul Contractului îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AFIR, pentru punerea 
în aplicare a Cererii de Finanțare asumată de către solicitant. Solicitantului i se va acorda finanțarea 
nerambursabilă în termenii și condițiile stabilite în Contractul de Finanțare și anexele acestuia, în 
conformitate cu prevederile documentelor de accesare aferente sub-măsurii 19.2. Lista documentelor ce 
vor fi prezentate la semnarea contractului de finanțare cu AFIR este anexă la prezentul ghid.  

Cererea de Finanțare depusă de solicitant, rezultată în urma verificărilor, modificărilor și completărilor 
efectuate pe parcursul etapei de evaluare şi selecție devine obligatorie pentru solicitant. Solicitantul 
acceptă finanțarea nerambursabilă și se angajează să implementeze corect angajamentele asumate pe 
propria răspundere. 
 

11. Avansurile 
 

Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii de 
Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă nerambursabilă. 
Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată.  Beneficiarul poate primi 
avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR 

Plata avansului aferent contractului de finanţare este condiţionată de constituirea unei garanţii 
eliberate de o instituţie financiară bancară sau nebancară înscrisă în registrul special al Băncii Naţionale a 
României, iar în cazul ONG-urilor și sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o societate de asigurări, 
autorizată potrivit legislaţiei în vigoare, în procent de 100% din suma avansului.  

Cuantumul avansului este prevăzut în contractul de finanţare încheiat între beneficiar şi AFIR.  
Utilizarea avansului se justifică de către beneficiar pe bază de documente financiar-fiscale până la 

expirarea duratei de execuţie a contractului prevăzut în contractul de finanţare, respectiv la ultima tranșă 
de plată.  

Garanţia aferentă avansului trebuie constituită la dispoziţia AFIR minim pe perioada de execuție  
și conform prevederilor din anexele contractului de finanțare cu AFIR. Garanţia financiară se depune 
odată cu Dosarul Cererii de Plată a Avansului.  

Garanţia este eliberată în cazul în care AFIR constată că suma cheltuielilor reale efectuate, care 
corespund contribuţiei financiare a Uniunii Europene şi contribuţiei publice naţionale pentru investiţii, 
depăşeşte suma avansului. 

Garanţia poate fi prezentată de beneficiarii privaţi şi sub formă de poliţă de asigurare eliberată de o 
societate de asigurări, autorizată potrivit legislaţiei în vigoare. 

Important!! AFIR efectuează plata avansului în contul beneficiarilor, deschis la Trezoreria Statului sau 
la o instituţie bancară. 

Beneficiarul care a încasat de la Autoritatea Contractantă plata în avans şi solicită prelungirea 
perioadei maxime de execuţie aprobate prin contractul de finanţare, este obligat înaintea solicitării 
prelungirii duratei de execuţie iniţiale a contractului să depuna la Autoritatea Contractantă documentul 
prin care dovedește prelungirea valabilităţii Scrisorii de Garanţie Bancară/Nebancară, poliţă de asigurare 
care să acopere întreaga perioada de execuţie solicitată la prelungire. 
 

12. Achizițiile 
 

Beneficiarii vor aplica: 
 Manualul operațional de achiziții pentru beneficiarii privați ai PNDR 2014-2020 și Instrucțiunile de 

achiziții pentru beneficiarii privați, în conformitate cu cerințele Autorității Contractante. 
Nerespectarea de către beneficiarii FEADR a Instrucţiunilor privind achiziţiile publice/private - anexă la 

contractul de finanţare, atrage neeligibilitatea cheltuielilor aferente achiziţiei de servicii, lucrări sau bunuri. 
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13. Termenele limită și condițiile pentru depunerea cererilor de plată a avansului și a 
celor aferente tranșelor de plată 
 

În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru 
efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa și fișa de 
verificare a conformității emisă de GAL. 

Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform prevederilor 
Contractului/Deciziei de finanțare. 

Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 226/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii de Plată. 

Dosarul Cererii de Plată se depune inițial la GAL, în două exemplare, pe suport de hârtie, la care se 
ataşează pe suport magnetic documentele întocmite de beneficiar. După verificarea de către GAL, 
beneficiarul depune documentația însoțită de Fișa de verificare a conformității Cererii de Plata emisă de 
către GAL, la structurile teritoriale ale AFIR (OJFIR/CRFIR – în funcție de tipul de proiect). Dosarul Cererii 
de Plată trebuie să cuprindă documentele justificative prevăzute în Instrucţiunile de plată (anexă la 
Contractul de finanţare), care se regăsesc pe pagina de internet a AFIR www.afir.madr.ro. 

Modelele de formulare care trebuie completate de beneficiar (Cererea de plată, Identificarea financiară, 
Declarația de cheltuieli, Raportul de asigurare, Declarația pe propria răspundere a beneficiarului) sunt 
disponibile la OJFIR sau pe site-ul AFIR (www.afir.info). 
 

14. Monitorizarea proiectului 
 

Perioada de monitorizare a proiectului pentru măsura 4, implementat prin GAL, este perioada de 
execuție a contractului și se încheie la momentul ultimei tranșe de plată efectuată de AFIR către beneficiar 
și al emiterii notificării de plată finală de către AFIR. 

Activele corporale şi necorporale rezultate din implementarea proiectelor finanțate prin LEADER, 
trebuie să fie incluse în categoria activelor proprii ale beneficiarului, evidențiate distinct şi să fie utilizate 
pentru activitatea care a beneficiat de finanțare nerambursabilă pentru minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afir.madr.ro/
http://www.afir.info/
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Anexă la Ghidul Solicitantului MĂSURA 4 –  
                                                   DEZVOLTAREA DE AFACERI AGRICOLE NOI PNDR-LEADER 2014-2020 

 

 Legislația națională și europeană aplicabilă măsurii: 

Baza legală națională 

 Hotărârea Guvernului nr. 885/ 1995 privind unele măsuri de organizare unitară a evidenţei acţionarilor şi 

acţiunilor societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 844/ 2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru 

care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 522/ 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotararea Guvernului nr. 156/ 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

pomiculturii nr. 348/2003 cu modificările și completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 918/ 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 1050/ 2013 pentru aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 

2014-2016, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 580/ 2014 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al 

specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru 

anul universitar 2014-2015, precum şi aprobarea titlurilor conferite absolvenţilor învăţământului universitar 

de licenţă înmatriculaţi în anul I în anii universitari 2011-2012, 2012-2013 şi 2013-2014, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 218/ 2015 privind registrul agricol pentru perioada 2015-2019, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

 Hotărârea Guvernului nr. 226/ 2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală 

şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 31/ 1990 privind societăţile comerciale – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii - Republicare, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Legea nr 82/ 1991 a contabilităţii – Republicare, cu modificările şi completările ulterioare  

 Legea nr. 266 /2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea 

seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Legii nr. 348/2003 a pomiculturii cu modificările și completările ulterioare;  

 Legea nr. 571/ 2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 1/ 2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 383/ 2013 a apiculturii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Legea nr. 164/ 2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 550/ 2002 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul, 

certificarea calităţii şi comercializarea materialului de înmulţire viticol, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii și solidarității sociale nr. 

3228/ 2002 privind echivalarea nivelurilor de calificare din învăţământul profesional, liceal - filiera 

tehnologică şi vocaţională - şi postliceal, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 397/2003 pentru aprobarea Nominalizării 

arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 537/ 2003 pentru aprobarea documentelor privind plantarea şi/sau defrişarea viţei de vie şi 

inventarul plantaţiilor viticole, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 564/ 2003 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice interne privind producerea în 

vederea comercializării, prelucrarea, controlul şi/sau certificarea calităţii seminţelor şi a materialului săditor 

din unele specii de plante produse şi comercializate pe teritoriul României, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordinul comun al ministrului educației și cercetării și al ministrului muncii, solidarității sociale și 

familiei nr. 4543/ 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare şi certificare a competenţelor 

profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 732/ 2005 pentru aprobarea Listei 

denumirilor de origine controlată (DOC) pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei 

denumirilor de origine controlată pentru vinurile spumante, admise pentru utilizare în România, a Listei 

indicaţiilor geografice pentru vinurile liniştite, admise pentru utilizare în România, a Listei indicaţiilor 

geografice pentru vinurile aromatizate, admise pentru utilizare în România, a Listei menţiunilor tradiţionale 

ale vinurilor, admise pentru utilizare în România, şi a Listei denumirilor de origine controlată (DOC) pentru 

vinurile petiante, admise pentru utilizare în România, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 1269/ 2005 pentru aprobarea 

Regulilor şi normelor tehnice privind producerea, controlul calităţii şi/sau comercializarea materialului de 

înmulţire şi plantare legumicol, altul decât seminţele, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 1270/ 2005 privind aprobarea Codului de bune practici agricole pentru protecţia apelor 

împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2371/ 2007 pentru aprobarea modelului şi conţinutului 

unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 355/2007 privind aprobarea 

criteriilor de încadrare, delimitării şi listei unităţilor administrativ-teritoriale din zona montană defavorizată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 858/ 2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin 

mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 769/ 2009 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare 

a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor;  

 Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 16/ 2010 

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-

veterinară a unităţilor/centrelor de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din 

domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea 

subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul președintelui Autorității Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 40/ 2010 

privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi 

înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 82/ 2010 privind comercializarea materialului de înmulţire şi plantare fructifer destinat 

producţiei de fructe, pe teritoriul României, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 150/ 2010 privind comercializarea 

seminţelor de plante oleaginoase şi pentru fibre, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 155/ 2010 privind producerea în 

vederea comercializării şi comercializarea seminţelor de plante furajere, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 22/ 2011 privind reorganizarea 

Registrului fermelor, care devine Registrul unic de identificare, în vederea accesării măsurilor reglementate 

de politica agricolă comună, cu modificările şi completările ulterioare;  
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 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 59/ 2011 pentru aprobarea 

procedurilor privind cerinţele specifice pentru producerea, certificarea şi comercializarea seminţelor de 

cereale, plante oleaginoase şi pentru fibre şi plante furajere în România, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 119/ 2011 pentru aprobarea 

sistemului unitar de identificare a stupinelor şi stupilor, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 65/ 2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi 

depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la 

unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 170/ 2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordinul MADR nr 763/ 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al procesului 

de selecție și al procesului de verificare a contestațiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR), cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordinul nr. 2634/ 2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 129/ 2000 privind formarea profesională a adulţilor - Republicare, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa Guvernului nr. 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată 

cu modificările şi completările ulterioare  

 Ordonanţa Guvernului nr. 92/ 2003 privind Codul de procedură fiscală - Republicare, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/ 2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 66/ 2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea 

neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi /sau a fondurilor publice naţionale 

aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 43/ 2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 

fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020;  

 Programul Naţional de Sprijin al României în Sectorul Vitivinicol 2014 – 2018.  

 

Baza legală europeană 

 Directiva 2008/90/CE a Consiliului privind comercializarea materialului de înmulțire și plantare fructifer 

destinat producției de fructe;  

 Documentul Comitetului Comunitar RICA‐ RICC 1500 Rev.3/2010 Manual de tipologie;  

 Documentul EUROSTAT CPSA/SB/714/2013 – Formatul de transmitere a SO 2010;  

 Recomandarea 2003/361/CE din 6 mai 2003 privind definirea microîntreprinderilor şi a întreprinderilor 

mici şi mijlocii;  

 Regulamentul (CE) nr. 1444/2002 de modificare a Deciziei 2000/115/CE a Comisiei privind definițiile 

caracteristicilor, excepțiile de la aceste definiții precum și regiunile și circumscripțiile în care se întreprind 

anchetele privind structura exploatațiilor agricole, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul (CE) nr. 868/2008 privind fișa exploatației care urmează a fi utilizată în scopul determinării 

veniturilor exploatațiilor agricole și analizării activității economice a acestor exploatații, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Regulamentul (CE) nr. 1242/2008 al Comisiei de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații 

agricole, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 

dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 

rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 
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european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, 

cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European Și al Consiliului privind finanțarea, 

gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, 

(CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme 

privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de 

abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al 

Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul (UE) nr. 1310/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a anumitor 

dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European 

și al Consiliului în ceea ce privește resursele și repartizarea acestora pentru anul 2014 și de modificare a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului și a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) nr. 1306/2013 

și (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește aplicarea acestora în 

anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare ;  

 Regulamentul (UE) nr. 1407/2013 al Comisiei privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis Text cu relevanță pentru SEE, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Regulamentul delegat (UE) nr. 807/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul 

european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările şi 

completările ulterioare;  

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește sistemul 

integrat de administrare și control, măsurile de dezvoltare rurală și ecocondiționalitatea, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 908/2014 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile 

de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la controale, 

valorile mobiliare și transparența, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

 


