HOTĂRÂRE
pentru modificarea și completarea Hotărârii 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

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I - 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233
din 6 aprilie 2015, se modifică și se completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (1), literele a) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“a) angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un
solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi specifice
de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, astfel cum sunt
prevăzute în fişele măsurilor din PNDR 2014-2020 şi detaliate în legislaţia naţională;
.............
e) contract de finanţare sau decizia de finanţare - reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile
legii între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR sau, după caz,
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, 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;”
2. La articolul 2 alineatul (1), după litera o) se introduc două litere noi, literele p) și q)
cu următorul cuprins:
”p) derulare proiect - reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la semnarea
contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului.
q) implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.”
3. La articolul 3 alineatul (1), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
“c) prezentarea dovezii cofinanţării private a investiției prin extras de cont și blocarea într-un cont
special al proiectului a 50% din valoarea cofinanţării private și/sau contract de credit acordat în
vederea implementării proiectului, în cuantum de cel puțin valoare cofinanțării private a investiției,
care se foloseşte numai pentru efectuarea plăţilor de implementare a proiectului, în cazul măsurilor
care necesită contribuţie privată a beneficiarului.
4. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(3) În cadrul sub-măsurilor 4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, un solicitant/beneficiar, cu excepția beneficiarilor din
cadrul măsurilor corespondente incluse în Capitolul 19 din PNDR 2014-2020 care nu și-au finalizat
proiectele, poate depune unul sau mai multe proiecte pentru aceeași submăsură, în aceeași sesiune ori
în sesiuni diferite, în situațiile:

a) pentru același tip de investiții dacă valorile publice însumate aferente proiectului/proiectelor în
curs de implementare și a proiectului/proiectelor depuse nu depășesc limita stabilită în fișa submăsurii
aferentă;
b) pentru tipuri de investiții diferite, dacă valorile publice însumate aferente proiectului/proiectelor în
curs de implementare și a proiectului/proiectelor depuse nu depășesc limita stabilită în fișa submăsurii
aferentă investiției pentru care valoarea publică este cea mai mare.”
5. La articolul 3 alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:
“(4) În categoria beneficiarilor eligibili "fermieri" aferenţi submăsurii 4.1 "Investiţii în exploataţii
agricole", denumită în continuare sM 4.1 și ai submăsurii 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole”,
denumită în continuare sM 4.1a, se încadrează:
a) formele de organizare ale activităților economice desfășurate de persoanele fizice, recunoscute
potrivit Ordonanţei 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;
b) persoane juridice de drept privat;
c) persoane juridice de drept public, respectiv institute, staţiuni şi unităţi de cercetare-dezvoltare şi
didactice din domeniul agricol, definite potrivit legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi
funcţionarea acestora.”
6. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu
următorul cuprins:
”(5) Categoriile de potențiali beneficiari ai măsurilor din PNDR 2014 – 2020 vor fi precizate în
ghidurile solicitantului elaborate și aprobate pentru fiecare măsură/submăsură.”
7. La articolul 6, litera a) se abrogă.
8. La articolul 6, literele c) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”c) beneficiarii care au contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate încetate din proprie iniţiativă,
după încasarea avansului sau cel puțin a unei cereri de plată, pentru 1 an de la data rezilierii, cu
excepția contractelor încheiate în cadrul submăsurii 19.1 ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea
strategiilor de dezvoltare locală”, denumită în continuare sM 19.1, reziliate la inițiativa beneficiarului
din motivul nerespectării componenței teritoriului și a criteriilor de eligibilitate și selecție privind
parteneriatul și contractelor încheiate cu Grupurile de Acțiune Locală în cadrul Măsurii 421
”Implementarea proiectelor de cooperare” aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2007 –
2013, denumit în continuare PNDR 2007 – 2013, precum și beneficiarii care au contracte de finanţare
încetate pentru nerespectarea obligaţiilor contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 1 an de la data
rezilierii, cu excepția contractelor încheiate în cadrul sM 19.1, reziliate din motivul nerespectării
componenței teritoriului și a criteriilor de eligibilitate și selecție privind parteneriatul, pentru ambele
situații sub condiția stingerii debitelor.”
................
e) solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la depunerea cererii de finanţare că vor depune dovada
cofinanţării la contractare sau că vor depune proiectul tehnic şi nu prezintă documentele la data
prevăzută în notificare, nu vor mai putea accesa programul timp de un an de la notificare.”
9. La articolul 7, alineatele (5) și (6) se modifică și vor avea următorul cuprins:
“(5) În cazul proiectelor care se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și evaluării
adecvate sau doar evaluării adecvate, conform deciziei etapei de încadrare, selecţia proiectelor se
efectuează fără obligativitatea prezentării acordului de mediu/avizului Natura 2000, acesta urmând a se
depune în termen de maximum 6 luni de la notificarea solicitantului privind selecţia proiectului, sub
sancţiunea rezilierii contractului de finanţare cu AFIR sau, după caz, APIA.

(6) În cazul proiectelor care se supun doar procedurii de evaluare a impactului asupra mediului
conform deciziei etapei de încadrare, selecţia proiectelor se efectuează fără obligativitatea prezentării
acordului de mediu, acesta urmând să fie prezentat în termen de maximum 3 luni de la notificarea
solicitantului privind selecţia proiectului și înainte de semnarea contractului de finanţare cu AFIR sau,
după caz, APIA.”
10. Articolul 11 se modifică și va avea următorul cuprins:
“Art. 11 - Cheltuielile eligibile finanţate din fonduri nerambursabile prin măsurile PNDR 2014-2020,
precum şi cheltuielile neeligibile sunt cele prevăzute în fişele măsurilor/submăsurilor şi în schemele de
ajutor de stat/de minimis şi sunt descrise în Ghidul solicitantului.”
11. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
” În condiţiile legii, contractul de finanţare pentru proiectele finanţate din FEADR, precum şi toate
drepturile şi obligaţiile ce decurg din acesta nu pot face obiectul cesiunii, fără acordul expres şi
prealabil al AFIR sau APIA, după caz.”
12. La articolul 13, alineatul (4) se abrogă.
13. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(2) În situaţia în care neîndeplinirea obligaţiilor contractuale afectează eligibilitatea proiectului sau
condiţiile de selectare care ar fi determinat nefinanțarea acestuia, recuperarea sprijinului financiar se
realizează integral.”
14. La articolul 15, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
“(1) Ghidul solicitantului se elaborează pentru fiecare măsură și submăsură din PNDR 2014-2020, se
aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, se afișează pe site-ul organismului de
implementare a măsurii și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”
15. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu
următorul cuprins:
(4) Prin excepție de la prevederile alin.(1) și (3), pentru ghidurile solicitantului elaborate de GAL
obligațiile referitoare la aceste ghiduri vor fi reglementate în documentele specifice de implementare
aferente sM 19.2”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”,
denumită în continuare sM 19.2 și 19.4 ”Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, denumită
în continuare sM 19.4.”
16. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Sprijinul sub formă de sumă forfetară se acordă potrivit prevederilor fişelor tehnice ale
submăsurilor: 6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri", denumită în continuare submăsura 6.1,
6.2 "Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone rurale", denumită în continuare
submăsura 6.2, 6.3 "Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici", denumită în continuare submăsura 6.3,
9.1 "Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul agricol", denumită în continuare submăsura 9.1, şi
9.1a "Înfiinţarea grupurilor de producători în sectorul pomicol", denumită în continuare submăsura
9.1a, din PNDR 2014-2020.”
17. După articolul 16 se introduc două noi articole, articolele 161 și 162, cu următorul
cuprins:
”Art.161
(1) Categoriile de solicitanți ai submăsurilor de sprijin forfetar derulate prin PNDR 2014 – 2020
restricționate de la finanțare, sunt, după caz:
a) pentru depunerea proiectelor pentru submăsura 6.1: beneficiarii măsurii 112 "Instalarea
tinerilor fermieri", denumită în continuare 112, beneficiarii măsurii 411-112 "Instalarea tinerilor
fermieri" prin LEADER, denumită în continuare 411-112, beneficiarii măsurilor 141 „Sprijinirea

fermelor agricole de semi-subzistență” denumită în continuare 141 și 411-141 „Sprijinirea fermelor
agricole de semi-subzistență” prin LEADER, denumită în continuare 411-141, din cadrul PNDR 20072013, precum și beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, denumită în
continuare sM6.1, din cadrul PNDR 2014-2020, pentru depunerea proiectelor pentru sM 6.1;
b) pentru depunerea proiectelor pentru submăsura 6.2: beneficiarii de sprijin prin sM6.2, precum
și beneficiarii măsurilor din cadrul SDL care au ca tip de sprijin sumă forfetară și sunt finanțate prin
sM 19.2.
c) beneficiarii sM 6.1 și ai sM 6.3 care depun proiecte pentru oricare dintre celelalte măsuri care
privesc activități agricole din cadrul PNDR 2014 – 2020, până la acordarea celei de-a doua tranșe de
plată.
d) beneficiarii contractelor/deciziilor de finanțare aferente măsurilor 112, 411-112, 141, 411-141,
aflate în implementare și finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, precum
și cei ai sM6.1, sM 6.2 și sM6.3, până la acordarea celei de-a doua tranșe de plată din cadrul PNDR
2014-2020, pentru sM4.1, sM4.1a, sM4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul produselor
agricole”, denumită în continuare sM4.2, 4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din
sectorul pomicol”, denumită în continuare sM4.2.a și sM6.4 ”Sprijin pentru investiții în creare și
dezvoltare de activități neagricole” finanțate prin PNDR 2014-2020.
e) pentru depunerea proiectelor pentru submăsura 6.3: beneficiarii măsurii 112, beneficiarii 411112, beneficiarii măsurilor 141 și 411-141 care nu și-au finalizat Deciziile de finanțare prin încasarea
sumelor aferente celor 5 ani, beneficiarii submăsurilor 6.1 și 6.3 din cadrul PNDR 2014 - 2020;
(2) Prevederile alin. (1) se completează cu cele ale art.6 lit. b), c) și e).
Art.162 – Durata de monitorizare aferentă proiectelor pentru submăsurile 6.1, 6.2 și 6.3 este de 3 ani
calculată de la data efectuării plății tranșei a doua de plată.”
18. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:
”(1) Pentru măsurile din PNDR 2014-2020, cu excepţia măsurilor: 10 "Agromediu şi climă", denumită
în continuare măsura 10, 11 "Agricultura ecologică", denumită în continuare măsura 11, 13 "Plăţi
pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice", denumită în
continuare măsura 13, şi 17 "Gestionarea riscurilor", denumită în continuare măsura 17 și submăsurilor
19.2 și 19.4, criteriile de selecţie a proiectelor se stabilesc de către Autoritatea de management pentru
PNDR în consultare cu Comitetul de monitorizare şi sunt prevăzute în ghidul solicitantului.”
19. La articolul 18, literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”a) informează APIA, oricând pe parcursul unui an de angajament, privind orice modificare a
suprafeţelor exploataţiei, a pierderii sau dobândirii dreptului de utilizare a unor parcele agricole sau
forestiere aferente angajamentelor asumate voluntar prin cererile de ajutor;”
…………
”c) permite inspectarea exploatației de către reprezentanţi ai organismelor abilitate, pentru
efectuarea controalelor prevăzute de legislaţia europeană şi naţională specifică măsurilor cu caracter
compensatoriu.”
20. La articolul 19, literele a), c), d) și g) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”a) transferul de angajament poate fi total sau parţial, cu excepția măsurii 15 ”Servicii de silvomediu,
servicii climatice și conservarea pădurilor”, pentru care transferul poate fi doar total;”
................
”c) transferul de exploataţie se poate realiza oricând pe parcursul anului de cerere, până la emiterea
primei decizii de plată. Pe parcursul unui an de cerere de plată se poate efectua un singur transfer
pentru aceeaşi exploataţie;”
”d) transferul de angajament se poate face numai în perioada de depunere a cererilor de plată.”
..................

”g) în cazul transferului de exploataţie sau al modificării dreptului de utilizare a unor parcele,
beneficiarul cesionar este informat de APIA, în scris, asupra posibilităţii transferului de angajament şi
a stadiului implementării angajamentului de către cedent pe suprafeţele vizate de transfer, până la acel
moment.”
21. La articolul 19, litera e) se abrogă.
22. La articolul 19, după litera g) se introduce o literă nouă, litera h), cu următorul
cuprins:
”h) preluarea angajamentului în caz de deces se poate face:
- când decesul fermierului a survenit înainte de efectuarea plății pentru anul curent și moștenitorul
solicită plata și dovedește dreptul de utilizare a suprafețelor aflate sub angajament;
- când decesul fermierului a survenit după efectuarea plăţii pentru anul curent și în campania
următoare moştenitorul depune cerere de preluare în caz de deces și dovedește dreptul de utilizare a
suprafețelor aflate sub angajament.”
23. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 211, cu următorul cuprins:
”Art. 211 Prevederile art.7, alin.(5) și (6) se aplică și cererilor de sprijin aferente măsurii 8 – ”Investiții
în dezvoltarea zonelor împădurite și în îmbunătățirea viabilității pădurilor”, în ceea ce privește
proiectele tehnice de împăduriri.”
24. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins:
”Art.22
(1) Autoritatea de management pentru PNDR şi AFIR asigură implementarea măsurilor " Acțiuni
pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare", " Servicii de consiliere, servicii de gestionare a
fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei " şi "Asistenţă tehnică" cu respectarea prevederilor
legale în vigoare.
(2) Implementarea proiectelor finanţate din FEADR, prevăzute la alin. (1), se realizează după cum
urmează:
“a) pentru măsura "Asistenţă tehnică" din program: prin Autoritatea de management pentru PNDR, în
ceea ce priveşte operaţiunile de asistenţă tehnică proprii, ale autorităţii competente şi organismului de
coordonare a agenţiilor de plăţi şi prin AFIR, respectiv APIA, pentru operaţiunile de asistenţă tehnică
proprii acestora;
b) pentru măsurile "Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare", "Servicii de
consiliere, servicii de gestionare a fermei și servicii de înlocuire în cadrul fermei" din PNDR 20142020 - prin Autoritatea de management pentru PNDR, cu posibilitatea de delegare a implementării
măsurii " Acțiuni pentru transferul de cunoștințe și acțiuni de informare ", în situaţia în care selecţia
beneficiarilor constă în evaluarea şi selecţia proiectelor depuse în cadrul apelurilor de propuneri de
proiecte.
(3) Pentru implementarea măsurilor prevăzute la alin. (1) se elaborează proceduri specifice, detaliate,
care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale.”
25. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”(1) Pentru măsura 16 ”Cooperare”, sprijinul financiar se acordă potrivit prevederilor din fișa tehnică
menționată în PNDR 2014 – 2020, detaliate în Ghidul solicitantului și fără aplicarea prevederilor art.3
alin.(1) lit.c) în cazul proiectelor care prevăd și investiții.
(2) Intensitatea sprijinului nerambursabil se poate majora cu 20 de puncte procentuale în cazul
operațiunilor sprijinite în cadrul Parteneriatului european pentru inovare, denumit în continuare PEI,
doar pentru acțiuni din cadrul proiectelor sprijinite prin submăsurile 16.1 și 16.1a, specifice
submăsurilor 4.1 ”Investiții în exploatații agricole, 4.1a ”Investiții în exploatații pomicole”, 4.2

”Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole” și 4.2a ”Investiții în
procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol.”
26. La articolul 24, alineatele (1), (4) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(1) Verificarea implementării şi monitorizarea proiectelor cu finanţare din FEADR, în cadrul măsurii
19 "Dezvoltarea locală LEADER" din PNDR 2014-2020, se realizează potrivit competenţelor partajate
între Autoritatea de management pentru PNDR, AFIR şi GAL, care se detaliază în Ghidul
solicitantului.
......................
(4) Pentru proiectele de investiţii finanţate în cadrul sM 19.2 şi sM 19.3 "Pregătirea şi implementarea
activităţilor de cooperare ale Grupului de Acţiune Locală", denumită în continuare submăsura 19.3, se
aplică regulile stabilite pentru măsurile de investiţii, potrivit art. 3-15, cu excepția art. 7 alin.(8).
(5) Un solicitant poate depune şi derula în acelaşi timp mai multe proiecte de servicii şi investiţii
finanţate în cadrul submăsurilor 19.2, şi 19.3, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiții:
i) să facă dovada, dacă este cazul, a existenţei cofinanţării private, cumulată pentru toate proiectele,
ii) să respecte condiţiile generale de eligibilitate conform fișelor sub-măsurilor 19.2 și 19.3;
iii) să respectei regulile ajutoarelor de minimis;
iv) nu creează artificial condiţiile necesare pentru a obţine în mod necuvenit un avantaj, cu respectarea
prevederilor legale în vigoare.”
27. La articolul 24, după alineatul (5) se introduc opt alineate noi, alin. (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12) și (13) cu următorul cuprins:
”(6) Pentru proiectele de servicii finanțate în cadrul submăsurilor 19.2, 19.3 și 19.4, se aplică
dispozițiile art.3 alin.(1) - (3), art.4 alin.(3), art.5, art.6 lit.b) - e), art.8, art.9 alin.(2) și (3), art.13
alin.(1), art.14 și art.15.
(7) Cheltuielile eligibile finanţate din fonduri nerambursabile prin măsura 19, precum şi cheltuielile
neeligibile sunt cele prevăzute în fişele submăsurilor măsurii 19 şi în schemele de minimis şi sunt
descrise în Ghidurile solicitantului pentru sub-măsurile 19.1 și 19.3 și în documentele specifice de
implementare pentru submăsurile 19.2 și 19.4.
(8) Pentru proiectele de cooperare aferente sM 19.3, costurile cu pregătirea proiectului efectuate
anterior depunerii cererii de finanțare sunt eligibile.
(9) Pentru proiectele din cadrul sub-măsurii 19.2 care au ca tip de sprijin suma forfetară, se vor
respecta limitele cuantumului prevăzute în PNDR 2014 - 2020 pentru aceleași tipuri de operațiuni la
care se aplică acest tip de sprijin.
(10) Beneficiarii proiectelor de servicii finanțate în cadrul submăsurilor 19.2 și 19.3 prezintă cererea
pentru prima tranșă de plată și documentele justificative în termen de 6 luni de la data semnării
angajamentului legal cu AFIR, sub sancțiunea rezilierii acestuia. Acest termen poate fi prelungit cu
maximum 6 luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de AFIR.
(11) Pe parcursul implementării fiecărui angajament cu AFIR beneficiarii sM 19.4 au obligația de a
prezenta minimum o cerere de plată, însoțită de documente justificative, excluzând cererea de plată
privind avansul, în termen de maximum 12 luni de la semnarea fiecărui angajament legal cu AFIR, sub
sancțiunea rezilierii acestuia și retragerea autorizației de funcționare a GAL. Acest termen poate fi
prelungit cu maximum 3 luni, fără aplicarea de penalități, pe baza unui memoriu justificativ aprobat de
AFIR.
(12) Beneficiarii sM 19.4 pot beneficia de plata unui avans, cu repectarea prevederilor art. 4 alin.(6) și
art.13 alin.(2) – (7).

(13) În cazul în care în etapa de implementare a Strategiei de Dezvoltare Locală se constată
nerespectarea a cel puțin unui criteriu de eligibilitate a acesteia, Autoritatea de Management are
posibilitatea de a retrage autorizația de funcționare a Grupului de Acțiune Locală, în baza unor
verificări efectuate în prealabil. Retragerea autorizației de funcționare conduce la rezilierea
contractului de finanțare pe sM 19.4, cu recuperarea parțială/integrală a sumelor acordate, în funcție de
motivele retragerii autorizației de funcționare, ce vor fi detaliate în documentele specifice de
implementare.”
28. La articolul 28, alineatele (3) și (5) se modifică și vor avea următorul cuprins:
”(3) Încheierea contractelor de finanțare de către AFIR se poate face începând cu data aprobării PNDR
2014 – 2020 prin decizia Comisiei Europene, iar în cazul unei modificări de program, încheierea
contractelor de finanțare de către AFIR sau APIA, după caz, se poate face începând cu data depunerii
către Comisie a unei cereri oficiale în acest sens.
................
(5) Fără a aduce atingere prevederilor alin.(3), proiectele necontractate şi selectate anterior deciziei
Comisiei Europene de aprobare a PNDR 2014-2020/aprobare modificare program, în situaţiile care
impun corelarea cu programul aprobat, se adaptează, după caz, de către solicitanți noilor prevederi
cuprinse în programul aprobat, în vederea contractării, în condiţiile legii, cu respectarea limitelor
prevăzute la art. 7 alin. (4) şi evitarea dublei finanţări. ”
29. Articolul 31 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.31 – (1) MADR, AFIR și APIA sau alt organism cu sarcini delegate privind implementarea
măsurilor PNDR 2014 - 2020 elaborează, pentru fiecare măsură/submăsură/schemă de ajutor prevăzută
în program pentru care asigură implementarea, proceduri specifice pe care le publică pe site-urile
proprii după avizarea de către Autoritatea de Management pentru PNDR și aprobarea prin ordin al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.
(2) Sistemul de sancțiuni aferente măsurilor delegate de către AFIR, în baza acordurilor de delegare cu
APIA și/sau alte organisme, se elaborează de către AFIR, în colaborare cu aceste organisme, după caz.
(3) AFIR stabilește un eșantion de supracontrol din totalul beneficiarilor/solicitanților declarați
eligibili și neeligibili, pentru M8 și M15, de către organismele prevăzute la alin.(2), pentru care
efectuează controale administrative și transmite la aceste organisme rezultatele supracontrolului.
(4) AFIR stabilește un eșantion de supracontrol de minim 1% din totalul beneficiarilor incluși în
eșantionul de control pe teren stabilit de fiecare dintre organismele prevăzute la alin.(2), pentru care
efectuează controale administrative și pe teren și transmite acestor organisme rezultatele
supracontrolului”.

PRIM-MINISTRU,
Dacian Julien CIOLOȘ

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea I - Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 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

Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 stabileşte cadrul general privind
depunerea, evaluarea, selecţia, contractarea, achiziţiile publice, plata,
controlul şi monitorizarea, aferente proiectelor cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare
FEADR, şi de la bugetul de stat, prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală, denumit în continuare PNDR 2014-2020.

1. Descrierea situaţiei
actuale

Ulterior adoptării Hotărârii Guvernului nr.226/2015 a fost aprobată
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea
financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole
comune, a politicii comune de pescuit şi a politicii maritime integrate la
nivelul Uniunii Europene şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat
pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea și
completarea unor acte normative din domeniul garantării.
În prezent, H.G. nr. 226/2015, la art. 3 și la art. 6, reglementează condiții
de accesare a PNDR 2014 – 2020, respectiv categoriile de
solicitanți/beneficiari pentru măsurile de investiții restricționate de la
accesarea fondurilor publice nerambursabile – din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat.
Pentru buna implementare a PNDR 2014 – 2020, inclusiv a măsurilor ce
tranzitează din programarea precedentă în cea aferentă perioadei 2014 –
2020, apare ca necesară completarea acestor prevederi, atât în ceea ce
privește condițiile de depunere a cererilor de finanțare stabilite la art. 3 cât
și cele privind restricțiile la finanțare pentru anumite categorii de
solicitanți, în scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene,
precum și a stimulării unei absorbții ridicate a fondurilor alocate

dezvoltării rurale și o implementare corespunzătoare și eficientă a
proiectelor finanțate prin PNDR 2014 -2020.
Totodată, în ceea ce privește categoriile de solicitanți/beneficiari prevăzuți
în H.G. nr. 226/2015 a fi restricționați de la finanțare, se evidențiază
necesitatea exceptării, de la prevederile în vigoare, a Grupurilor de Acțiune
Locală autorizare de MADR, care au încheiat contracte de finanțare în
cadrul Măsurii 421 ”Implementarea proiectelor de cooperare” aferentă
PNDR 2007 – 2013, încetate din proprie iniţiativă. Propunerea exceptării
acestei categorii de beneficiari are la bază următoarele considerente:
-

-

-

-

-

Grupurile de Acțiune Locală reprezintă persoane juridice de drept
privat (organizații non-guvernamentale), constituite în baza
prevederilor O.G. 26/2000, cu modificările și completările
ulterioare;
În cadrul PNDR 2007 - 2013, Grupurile de Acțiune Locală au fost
finanțate prin Sub-măsura 431.2 ”Funcționarea GAL, dobândirea
de competențe și animarea teritoriului”, costurile de funcționare a
acestor entități fiind finanțate 100% din fonduri publice (FEADR și
bugetul de stat);
Totodată, Grupurile de Acțiune Locală au reprezentat singura
categorie de beneficiari eligibili ai Măsurii 421 ”Implementarea
proiectelor de cooperare” a PNDR 2007 - 2013. Această Măsură a
avut o alocare inițială de aproximativ 8 milioane de Euro, aceasta
fiind, în final, diminuată cu peste jumatate din suma alocată inițial;
În cadrul Măsurii 421 au fost semnate 92 de contracte, cu o valoare
de aproximativ 1,4 milioane de Euro. Plățile efectuate în cadrul
acestei Măsuri până la data de 12.11.2015 sunt de aproxmativ
500.000 Euro, gradul de absorbție fiind foarte redus, principalele
motive fiind lipsa avansului pentru implementarea proiectelor,
precum și inexistența unor surse alternative de finanțare pentru
beneficiari;
O parte dintre beneficiarii acestei Măsuri s-au aflat în
imposibilitatea finalizării proiectelor, fapt care va conduce la
rezilierea angajamentelor legale încheiate, la inițiativa
beneficiarilor.

Față de cele prezentate mai sus, considerăm necesară completarea art. 6,
lit. c) al H.G. nr. 226/2015, în sensul acceptării în categoria
solicitanților/beneficiarilor eligibili care pot încheia angajamente legale în
cadrul PNDR 2014 – 2020 a contractanților submăsurii 19.1 ”Sprijin
pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală” reziliate la
inițiativa beneficiarului din motivul nerespectării componenței teritoriului
și parteneriatului și contractelor încheiate și a Grupurilor de Acțiune
Locală autorizate de MADR, inclusiv în situația în care au avut contracte
de finanțare reziliate din proprie iniţiativă, în cadrul Măsurii 421 a PNDR
2007 – 2013.
Finanțarea în cadrul PNDR 2014 – 2020 presupune implicarea AFIR și
APIA sau alte organisme delegate. APIA asigură, prin delegarea de către
AFIR și potrivit OUG nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care
se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2
din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere

în agricultură gestionarea acelor măsuri din PNDR care presupun sprijin pe
suprafață.
De asemenea, la art. 7 din H.G. nr. 226/2015 sunt reglementate o serie de
cerințe pentru acele proiecte care necesită acordul de mediu și/sau Natura
2000 și care necesită corelare cu legislația specifică din materie.
Potrivit prevederilor legale în vigoare, pentru accesarea fondurilor
europene nerambursabile aferente PNDR 2014-2020 potențialii beneficiari
și beneficiarii, care au contracte în curs de derulare, trebuie să țină seama
de prevederile ghidului solicitantului.
Acesta:
- reprezintă detalierea tehnică şi financiară ce cuprinde informaţii privind:
depunerea proiectelor, selecţia, categoriile de beneficiari, costurile eligibile
şi neeligibile, termene-limită şi condiţii pentru depunerea cererilor de plată
a avansului şi a celor aferente tranşelor de plată, tipurile de documente,
avize, autorizaţii sau studii, după caz, pe care solicitanţii sau beneficiarii
trebuie să le prezinte la organismul de implementare a măsurii din PNDR
2014-2020,
- se elaborează pentru fiecare măsură PNDR 2014-2020,
- se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale și
-se publică pe site-ul organismului de implementare, fiind accesibil
oricărei persoane interesate.
H.G. nr. 226/2015 stabilește, la art. 31, că MADR şi AFIR elaborează
condiţii şi proceduri specifice de implementare pentru fiecare măsură/submăsură/schemă de ajutor, care se aprobă prin ordin al ministrului
agriculturii şi dezvoltării rurale, publicat în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
Procedurile de implementare sunt instrumente utilizate de organismul de
implementare a măsurilor din PNDR 2014-2020, respectiv de plată a
fondurilor europene nerambursabile din FEADR și de la bugetul de stat,
după ce solicitantul a depus proiectul/cererea de finanțare.
Aceste proceduri stabilesc la nivel instituțional cadrul necesar desfășurării
tuturor activităților administrative specifice, în funcție de etapa în care se
află un proiect, de la depunere și până la finalizarea monitorizării
implementării acestuia. De asemenea, procedurile permit verificarea
modului în care organismul de implementare și/sau de plată a acționat în
raport cu fiecare proiect/cerere de plată, astfel încât să se asigure protejarea
intereselor financiare ale Uniunii Europene și de la bugetul de stat. În acest
scop, procedurile cuprind formularele listelor de verificare utilizate pentru
verificările administrative efectuate pentru fiecare proiect, în funcție de
etapele parcurse de acesta și în care sunt consemnate rezultatele
verificărilor.
Procedurile sunt voluminoase și includ un sistem de codificare, în funcție
de aspectul tehnic verificat, care permite experților organismului de
implementare a măsurilor din PNDR să identifice listele de verificare
necesare în funcție de etapa administrativă și fluxul procedural parcurs.
Pentru persoanele interesate să elaboreze și depună proiecte finanțate din

FEADR este facil să obțină toate informațiile necesare din ghidul
solicitantului.
Subiecții vizați de proceduri sunt în număr determinat, restrâns față de
numărul nedeterminat de persoane interesate de ghidul solicitantului.
În contextul prezentat, publicarea în Monitorul Oficial a actului
administrativ cu caracter normativ prin care se aprobă procedurile nu
asigură opozabilitatea pentru condițiile și cerințele detaliate în ghidul
solicitantului.
De asemenea, în prezent, potrivit art. V din Ordonanța Guvernului nr.
17/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea
şi completarea unor acte normative, instituțiile/autoritățile publice nu mai
pot impune beneficiarilor/contractorilor cerința ca documentele acestora să
poarte ștampilă.
În acest sens, apare ca necesară eliminarea obligativității prezentării
ștampilei la momentul semnării angajamentelor pentru finanțare,
modificându-se definiția prevăzută la art. 2 alin. (1) lit. a) din H.G. nr.
226/2015.
Prezentul proiect de act normativ vizează următoarele:
 Completarea capitolului definiții din H.G. nr. 226/2015 cu termeni
folosiți frecvent în procesul de accesare a fondurilor europene
nerambursabile în cadrul PNDR 2014 - 2020;
 Menționarea APIA pentru măsurile PNDR în a căror implementare este
implicată;

2. Schimbări
preconizate

 completări privind cofinanțarea privată a proiectelor de investiții, în
ceea ce privește modalitatea de constituire, dovada constituirii, privind
condițiile de depunere pentru un al doilea proiect sau mai multe în
cadrul aceleiași submăsuri precum și cu privire la restricțiile de
finanțare pentru anumite categorii de solicitanți;
 clarificări referitoare la posibilitatea depunerii mai multor proiecte în
cadrul aceleiași sesiuni continue anuale, cu încadrarea în valoarea
maximă a finanțării publice permisă potrivit fișei tehnice a fiecărei
submăsuri, precum și la posibilitatea depunerii mai multor proiecte în
sesiuni diferite pentru aceeași submăsură prevăzută în PNDR 2014 –
2020;
 responsabilizarea solicitaților ale căror proiecte au fost selectate în
vederea finanțării în sensul de a prezenta documentele necesare în
termen, sub sancțiune imposibilității accesării PNDR pe o perioadă de
un an;
 pentru măsurile PNDR pentru care se acordă sprijin forfetar completarea
cu prevederi referitoare la categoriile de solicitanți restricționate de la
finanțare, având în vedere specificul și particularitățile submăsurilor
respective;

 corelarea cerințelor impuse pentru proiectele ce necesită acord de mediu
cu legislația specifică în materie;
 clarificări privind măsurile cu caracter compensatoriu, referitor la
termenul de informare a APIA de către beneficiari asupra eventualelor
modificari ale suprafețelor agricole sau forestiere, la obligația
beneficiarilor de a permite inspectarea exploatației de către
reprezentanții organismelor abilitate, transferul de anagajament sau de
exploatație, dobândirea competențelor necesare implementării
angajamentelor de agromediu și climă;
 precizarea expresă a prevederilor aplicabile cererilor de sprijin aferente
măsurii 8”Investiții în dezvoltarea zonelor împădurite și în
îmbunătățirea viabilității pădurilor” din PNDR;
 corelarea prevederilor în materia acordării și justificării avansurilor
primite de beneficiari, precum și cele referitoare la implementarea
operațiunilor de asistență tehnică cu cele din OUG nr. 49/2015 privind
gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente
politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii
maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor
alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020
şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul
garantării;
 corelarea cu termenii și denumirile măsurilor menționate în PNDR 2014
– 2020, astfel cum a fost aprobat de Comisia Europeană;
 ghidul solicitantului, care cuprinde toate informațiile necesare
persoanelor interesate în accesarea fondurilor europene nerambursabile
prin intermediul PNDR 2014-2020, se va aproba prin ordin al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, drept act administrativ cu
caracter normativ, care se va publica în Monitorul Oficial al României,
Partea I, asigurându-se astfel publicitatea actului normativ, potrivit
prevederilor art. 11 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă, cu modificările și completările ulterioare, în mod
similar celor aferente programelor operaționale prevăzute de
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al
Consiliului din 17 decembrie 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 european pentru pescuit și afaceri maritime și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului;
 manualele de proceduri elaborate de MADR / AFIR/APIA, în baza
legislației europene și naționale aplicabile măsurilor PNDR/aspectelor
pentru care se impune asigurarea unui cadru procedural necesar bunei
desfășurări a activității administrativ instituționale, se vor aproba prin
ordine ale ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, aceste ordine

având caracter de acte administrative care nu se publică în Monitorul
Oficial al României, destinate exclusiv utilizării de către personalul
acestor instituții. Pentru aceste manuale se va asigura transparența
deplină asupra procesului de verificare administrativă, în sensul că, după
aprobare acestea vor fi publicate pe paginile web ale instituțiilor care le
utilizează.
3. Alte informaţii
MADR prin DGDR AM PNDR pentru măsurile PNDR implementate
direct și Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, respectiv Agenția
de Plăți și Intervenție în Agricultură pentru măsurile PNDR pentru care
asigură implementarea în baza delegării, inițiază și asigură informarea
corespunzătoare a potențialilor beneficiari asupra cadrului procedural,
respectiv modificarea Ghidurilor solicitantului si a manualelor de
proceduri potrivit modificarilor legislative intervenite dupa data aprobării.
Noile dispoziții legale se vor aplica potrivit datei de începere a
aplicabilității acestora, ghidurile solicitantului si manualele de proceduri
fiind actualizate în cel mai scurt timp, potrivit legislației naționale în
vigoare.
Astfel, pentru intervențiile legislative asupra actelor normative în vigoare,
respectiv pentru actele normative constând în ordinele ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale de aprobare a ghidurilor solicitantului
specifice fiecărei submăsuri din cadrul PNDR se vor respecta termenele
prevăzute de legislatia națională în materia elaborării și aprobării actelor
normative.

Secţiunea a 3-a
Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
11 Impactul asupra mediului
concurenţial şi domeniului
ajutoarelor de stat
2. Impactul asupra mediului de
afaceri
21. Impactul asupra sarcinilor
administrative
22. Impactul asupra
întreprinderilor mici și mijlocii
3. Impactul social
4. Impactul asupra mediului
5. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Prezentul proiect modifica reguli de procedura.

Secţiunea a 4-a
Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul
curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani)
- mii lei -

Indicatori
1
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) impozit pe profit
(ii) impozit pe venit
b) bugete locale:
(i) impozit pe profit
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) contribuţii de asigurări
2. Modificări ale cheltuielilor bugetare,
plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
b) bugete locale:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
(i) cheltuieli de personal
(ii) bunuri şi servicii
3. Impact financiar, plus/minus, din care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea creşterii
cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa reducerea
veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind fundamentarea
modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii

Anul
curent
2

Următorii 4 ani
3

4

5

6

Media
pe 5 ani
7

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
-

Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
aplicarea prevederilor proiectului de act
normativ:
a) acte normative în vigoare ce vor fi
modificate sau abrogate, ca urmare a intrării
în vigoare a proiectului de act normativ; a) proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
b) acte normative ce urmează a fi elaborate
în vederea implementării noilor dispoziţii.
11. Compatibilitatea proiectului de act proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
normativ cu legislația în domeniul
achizițiilor publice
2. Conformitatea proiectului de act normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor

ce transpun prevederi comunitare
3. Măsuri normative necesare aplicării
directe a actelor normative comunitare

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii
Europene

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

5. Alte acte normative şi/sau documente
internaţionale din care decurg angajamente

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu contravine dispoziţiilor
Convenţiei europene a drepturilor omului şi ale
protocoalelor adiţionale la aceasta, ratificate de
România, precum şi cu jurisprudenţa Curţii Europene a
Drepturilor Omului.

Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare Proiectul de act normativ a fost supus consultării
cu organizaţii neguvernamentale, institute de membrilor Comisiei de dialog social din cadrul MADR
cercetare şi alte organisme implicate.
şi a fost afişat pe site-ul instituţiei: www.madr.ro.
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu
care a avut loc consultarea, precum şi a
modului în care activitatea acestor
organizaţii este legată de obiectul proiectului
de act normativ

Proiectul de hotărâre a fost transmis spre consultare,
potrivit H.G. nr. 521/2005 privind procedura de
consultare a structurilor asociative ale autorităților
administrației publice locale la elaborarea proiectelor
de acte normative, cu modificările ulterioare,
Asociației Orașelor din România și Asociației
Comunelor din România.
În condițiile prevederilor Regulamentului (UE nr.
1305/2013, în cadrul Comitetului de Monitorizare a
PNDR participă și reprezentanți ai Academiei de
Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Sisești”
(A.S.A.S.), care are unități și instituții de drept public
în subordinea și coordonarea sa (institute de cercetare)
și cărora le diseminează informațiile de interes pentru
îndeplinirea scopului, atribuțiilor și obiectivelor
acestora.

3. Consultările organizate cu autorităţile
administraţiei locale, în situaţia în care
proiectul de act normativ are ca obiect
activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile
Hotărârii Guvernului nr.521/2005 privind
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
procedura de consultare a structurilor
asociative ale autorităţilor administraţiei
publice locale la elaborarea proiectelor de
acte normative

4. Consultările desfăşurate în cadrul
consiliilor interministeriale, în conformitate
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.
750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
5. Informaţii privind avizarea de către:
a) Consiliul Legislativ
b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării
c) Consiliul Economic şi Social
d) Consiliul Concurenţei
e) Curtea de Conturi
6. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Proiectul de act normativ a fost supus avizării
Consiliului Legislativ

-

Secţiunea a 7-a - Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea
proiectului de act normativ
La elaborarea actului normativ au fost respectate
procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică şi
1. Informarea societăţii civile cu privire la prevederile Hotărârii Guvernului nr. 561/2009 pentru
necesitatea elaborării proiectului de act aprobarea Regulamentului privind procedurile, la
normativ
nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi
prezentarea proiectelor de documente de politici
publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a
altor documente, în vederea adoptării/aprobării
2. Informarea societăţii civile cu privire la
eventualul impact asupra mediului în urma
implementării proiectului de act normativ,
precum şi efectele asupra sănătăţii şi Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
securităţii cetăţenilor sau diversităţii
biologice
3. Alte informaţii

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a
proiectului de act normativ de către
autorităţile administraţiei publice centrale
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi
organisme sau extinderea competenţelor
instituţiilor existente
Alte informaţii

Punerea în aplicare a prevederilor prevăzute în
proiectul de act normativ va fi realizată de Ministerul
Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale și Agenția de Plăți și
Invervenție pentru Agricultură potrivit competențelor
și atribuțiilor specifice.
-

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și
completarea Hotărârii 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, pe care îl supunem spre adoptare.

MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Achim IRIMESCU
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