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Intrebari frecvente in cadrul  

Programului National pentru Dezvoltare Rurala (PNDR) 
 

(Sursa: APDRP, www.apdrp.ro) 

 

 

1. Un beneficiar al Masurii 141 care a semnat deja contractul de finantare cu 

APDRP mai poate depune un proiect si pentru Masura 112?  

 

Fata de prevederile Fisei tehnice, solicitantul care are contractat un proiect in 

cadrul Masurii 141, NU poate beneficia de sprijin financiar nerambursabil si din cadrul 

Masurii 112! 

 

 

2. Un beneficiar al Masurii 112 care a semnat deja contractul de finantare cu 

APDRP  mai poate depune inca o cerere din finantare si pentru Masura 141? 

 

Beneficiarul care are un contractat cu APDRP un proiect depus la Masura 112 si a 

carui dimensiune economica este cuprinsa intre 6 si 8 UDE, poate depune o Cerere de 

Finantare si  in cadrul Masurii 141. 

 

 

3. Un beneficiar administrator si asociat unic al unei societatii, care are aprobat un 

proiect in cadrul Masurii 121 (ferma vegetala) mai poate beneficia de fonduri 

pentru alta exploatatie cu alt domeniu de activitate (respectiv cresterea 

animalelor sau  pepiniera) in cadrul Masurii 112 - exploatatie in care se 

instaleaza pentru prima data ca si conducator?  

 

Solicitantul care are aprobat un proiect in cadrul Masurii 121 - "Modernizarea 

exploatatiilor agricole" pentru ferma vegetala, si doreste sprijin de prima instalare pentru 

aceeasi exploatatie, daca indeplineste cumulat toate conditiile de eligibilitate, poate 

beneficia de sprijin financiar nerambursabil in cadrul Masurii 112 "Instalarea tinerilor 

fermieri". 

Daca solicitantul care are aprobat un proiect in cadrul Masurii 121 pentru ferma 

vegetala doreste sprijin financiar nerambursabil si din cadrul Masurii 112 dar pentru alta 

ferma (ex.zootehnica sau pepiniera) nu este eligibil deoarece acesta nu se instaleaza 

"pentru prima data" ca fermier (conform definitiei instalarii). 

 

 

4. Comunele care nu se regasesc in Anexa 7 - lista localitatilor cu populatia 

echivalenta la Ghidul Solicitantului pentru Masura 322, pot depune proiecte in 

cadrul acestei Masuri?  

 

In cadrul Masurii 322 localitatile (comunele) care nu se regasesc in Anexa 7 la 

Ghidul Solicitantului, pot depune proiecte de investitii prin PNDR in cadrul acestei 

masuri. In Anexa 7 sunt mentionate toate acele localitati pentru care se acorda punctaj in 
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cadrul criteriilor de selectie. Astfel, localitatile care nu se regasesc nu vor primi punctaj in 

cadrul criteriilor de selectie mentionate in Ghidul Solicitantului pentru Masura 322.  

 

 

5. Poate fi modernizata prin FEADR o pensiune realizata prin Programul 

SAPARD? Activitatile ce vor face obiectul proiectului FEADR sunt dotarea 

camerelor de cazare cu aer conditionat, realizarea de imprejmuiri estetice si 

eficiente, precum si achizitia si dotarea pensiunii cu panouri solare?  

 

Modernizarea unei pensiuni realizata cu fonduri prin Programul SAPARD este o 

investitie eligibila prin PNDR.  Astfel, se poate beneficia de fonduri nerambursabile prin 

Masurii 313 ,,Incurajarea activitatilor turistice”, atat pentru modernizarea pensiunii 

realizata cu fonduri SAPARD, cat si pentru realizarea investitiilor mentionate.  

Beneficiarul trebuie sa aiba in vedere sa nu modifice destinatia spatiilor avizate si 

structura proiectului finantat din fonduri SAPARD. 

De asemenea, daca se doreste ca pensiunii sa-i creasca numarul de margarete, pot 

fi realizate elementele care se adauga pentru trecerea la o categorie superioara. 

Pentru a obtine informatii detaliate privind conditiile de accesare a Masurii 313, care 

trebuie indeplinite pentru intocmirea proiectului, poate fi consultat Ghidul Solicitantului 

pentru Masura 313, disponibil in format electronic la sectiunea investitii prin FEADR.  

 

 

6. In cadrul proiectelor pentru Masura 322 numarul minim de beneficiari trebuie 

sa fie 2000? Se poate implementa un proiect in localitati cu minim 2000 de 

locuitori, chiar daca tronsonul respectiv nu ii deservesc pe toti, ci doar o parte?  

 

Pentru localitatile cu minim 2000 de locuitori (persoane echivalente) comuna 

poate realiza proiecte de investitii prin PNDR si in situatia in care investitiile respective 

nu deservesc toti locuitorii acelei localitatii. Solicitantul trebuie sa argumenteze foarte 

clar in studiul de fezabilitate oportunitatea si necesitatea investitiei respective.  

 

 

7. Care sunt componentele Masurii 313 pentru care sunt eligibile spre finantare 

Autoritatile Publice Locale?  

 

Autoritatile Publice Locale pot depune spre finantare numai proiecte care se 

incadreaza in componentele c) ,,Investitii in infrastructura la scara mica precum centrele 

de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc." si d) ,,Dezvoltarea si/sau marketingul 

serviciilor turistice legate de turismul rural” din cadrul Masurii 313 ,,Incurajarea 

activitatilor turistice”. Pentru informatii detaliate privind cele doua componente, 

consultati Ghidul Solicitantului pentru Masura 313, disponibil in format electronic la 

sectiunea Investitii prin FEADR.  
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8. In cadrul Masurii 312, activitatile de asistenta medicala generala (sau 

specializata) - cod CAEN 8512 - inseamna construire sau modernizare cabinet si 

achizitionare aparatura de specialitate?  

 

Daca solicitantul detine o societate inregistrata cu cod CAEN 862 - Activitati de 

asistenta medicala ambulatorie si stomatologica (cu codurile CAEN 8621, 8622, 8623 – 

8512 este codul CAEN vechi), poate depune un proiect in cadrul PNDR.  

Astfel, in cadrul acestui proiect, sunt eligible cheltuielile pentru construirea sau 

modernizarea cabinetului, cat si pentru achizitionarea aparaturii de specialitate.  

 

 

9. Un ONG isi pastreaza calitatea de nonprofit chiar daca in mod conex desfasoara 

o activitate generatoare de profit. Profitul acelei activitati intra in bugetul 

asociatiei si va fi folosit pentru atingerea scopurilor statutare ale ONG-ului, 

niciodata nu va fi distribuit ca profit membrilor. Ceea ce v-am descris e vazut de 

sectorul tertiar ca o forma de auto sustinere financiara. 

Intrebarea mea este cum vede APRDP proiectele depuse de ONG-uri si 

categoria proiectelor de interes public si negeneratoare de profit care au o 

intensitate a sprijinului de 100%?  

 

Proiectele depuse de unitatile administrativ teritoriale (comunele), asociatiile 

acestora si ONG-uri trebuie sa se incadreze in categoria proiectelor de interes public si 

negeneratoare de profit. Pentru investitiile in interes public negeneratoare de profit, 

intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de pana la 100% din totalul cheltuielilor 

eligibile si nu va depasi valoarea de 200.000 euro/proiect. 

  

Asadar, ONG-urile sunt beneficiari eligibili ai Masurii 313 „Incurajarea 

activitatilor turistice” doar in conditiile in care aplica pentru proiecte negeneratoare de 

profit (de tipul celor din componenta C „Investitii in infrastructura la scara mica precum 

centrele de informare, amenajarea de marcaje turistice, etc.” si D „Dezvoltarea si / sau 

marketingul serviciilor turistice legate de turismul rural”). De asemenea, activitatile 

cuprinse in proiect trebuie sa fie in acord cu scopul si obiectivele cuprinse in statutul 

ONG-ului respectiv. 

 

Avand in vedere cele de mai sus, se impune ca in cazul in care un ONG solicita 

fonduri nerambursabile prin PNDR, acesta sa completeze analiza cost - beneficiu si sa 

depuna documentatia privind statutul ONG-ului.  

 

 

10. In cadrul Masurii 312 activitatile de pompe funebre - cod CAEN 9303 -  includ 

la "si similare" si infiintarea unui cimitir particular?  

 

Prin PNDR nu se acorda fonduri nerambursabile pentru infiintarea de cimitire 

particulare, deorece acest tip de investitie nu se incadreaza in obiectivele masurii, 

indiferent daca activitatea se incadreaza la codul CAEN 9603 – Activitati de pompe 

funebre si similare (9303 este codul CAEN vechi).  
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11. O microintreprindere in curs de constituire doreste sa investeasca intr-o unitate 

de productie dulceata, jeleuri si serbet. Este eligibila aceasta investitie in cadrul 

Masurii 123?  

 

In ceea ce priveste solicitarea dumneavoastra va comunicam ca aceasta investitie 

poate fi realizata in cadrul Masurii 123. Mentionam ca, in cadrul Masurii 123 este 

eligibila investitia intr-o unitate de productie dulceata, jeleuri si serbet produse exclusiv 

din fructe.  

 

 

12. In cadrul Masurii 123 este eligibil un proiect care vizeaza constructia unei sectii 

de vinificatie in cazul in care solicitantul nu are experienta in domeniu (nici in 

activitatea de vinificatie si nici in ceea ce priveste culturile viticole)?  

 

In cadrul Masurii 123 se poate solicita finantare pentru vinificatie din partea unui 

potential beneficiar care nu are experienta in domeniu. Incadrarea solicitantului ca 

activitatea principala intr-un domeniu anume sau altul nu este valabila in cazul Masurii 

123 (spre deosebire de Masura 121, de exemplu). Trebuie sa aveti in vedere ca la 

documentul 12.1. anexat cererii de finantare se solicita „Certificat constatator emis de 

Oficiul Registrului Comertului” care specifica faptul ca solicitantul are capital social 

100% privat, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta 

punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, 

divizare (Legea nr. 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform 

Legii nr. 85/2006, republicata, si Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si 

dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.  

Asadar, daca solicitantul indeplineste toate criteriile si conditiile precizate in 

cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei masuri, in ceea ce priveste incadrarea in 

categoria de beneficiar eligibil dar si in ceea ce priveste conditiile de eligibilitate si 

selectie poate solicita finantare pentru investitia propusa – unitate de vinificatie.  

 

 

13. Care este procentul sprijinului nerambursabil pe care il poate obtine un 

beneficiar care a depus o Cerere de Finantare pe Masura 121 ,,Modernizarea 

exploatatiilor agricole”, si care este SRL cu asociat unic persoana fizica cu 

varsta sub 40 de ani?  

 

Conform Ghidului Solicitantului pentru Masura 121, valoarea maxima a 

cofinantarii publice este de 1.000.000 euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi 

de maxim 50%. Valoarea maxima eligibila a unui proiect nu va depasi 2.000.000 Euro. 

Procentul sprijinului nerambursabil de 50% se va putea majora cu 5% pentru 

investitiile realizate de tinerii agricultori sub 40 ani, la data depunerii cererii de finantare, 

pe baza prevederilor din Tratatul de Aderare (Anexa VIII: Dezvoltare Rurala, Sectiunea 

II : Dispozitii speciale privind sprijinul pentru investitii). Asadar, finantarea publica este 

de maxim 1.000.000 Euro, iar procentul sprijinului nerambursabil este de 55% in acest 

caz.  

 



 5

14. In cazul in care o societate are o cota de participare publica de 4% poate fi 

cosiderata intreprindere mijlocie pentru a depune un proiect in cadrul Masurii 

123?  

 

Pentru obtinerea de sprijin financiar nerambursabil prin PNDR in conformitate cu 

criteriile de eligibilitate stabilite prin masurile PNDR, este necesar ca solicitantii sa 

prezinte o serie de documente obligatorii. Unul din acestea este, conform precizarilor din 

Ghidul Solicitantului pentru Masura 123, documentul 12.1 Certificat constatator emis de 

Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul are capital social 

100% privat, codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta 

punctului de lucru (daca este cazul) si ca nu se afla in process de lichidare, fuziune, 

divizare (Legea 31/1990), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006, 

republicata”, si Legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 

intreprinderilor mici si mijlocii. Din acest punct de vedere societatea respectiva nu poate 

depune un proiect in cadrul masurii 123 deoarece nu respecta conditia ca solicitantul are 

capital social 100% privat.  

 

 

15. In cadrul Masurii 112 ,,Instalarea tinerilor fermieri” seful de exploatatie trebuie 

neaparat sa fie si singurul administrator (administrator unic) sau societatea 

poate avea doi administratori, dintre care unul neaparat tanarul pana in 40 ani?  

 

Conform mentiunilor din Ghidul Solicitantului pentru Masura 112 seful de 

exploatatie trebuie sa fie asociat unic si administrator.  

 

 

16. In cazul in care o parte a terenului pe care il lucrez este in arenda  si o parte in 

proprietate, as dori sa stiu cum se aloca punctele privind criteriul 3 

 "Solicitantul are in proprietate o exploatatie agricola" din cadrul masurii 112?  

 

Tinand cont de faptul ca aveti o parte a terenului in proprietate, si o alta in arenda, 

nu veti primi punctaj la criteriul de selectie numarul 3 - Solicitantul are in proprietate 

exploatatia agricola. Pentru a primi punctaj la acest criteriu trebuie ca toata exploatatia sa 

fie in proprietatea dumneavoastra.  

 

 

17. In cazul in care o persoana  a fost administrator si a avut si cele mai multe parti 

sociale dintr-o alta firma, care detinea o exploatatie agricola, 

poate accesa Masura 112, avand in vedere ca se instaleaza acum ca si conducator 

pe o noua exploatatie si ca este administrator la o intreprindere individuala nou 

Infiintata?  

 

Conform definitiei din PNDR, conducatorul exploatatiei este acea persoana 

care  administreaza si isi asuma riscuri economice privind exploatatia agricola (poate fi: 

persoana fizica sau actionar unic). Asadar, in situatia prezenta  de dumneavoastra, 

solicitantul poate accesa Masura 112.  
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18. Ce reprezinta marja bruta standard a unei exploatatii agricole?  
 

Marja Bruta Standard a unei productii animaliere sau a unei culturi este definita 

ca diferenta intre valoarea standard a productiei brute pe un hectar sau pe cap de animal 

(inclusiv valoarea subventiilor legate de produs si/sau zona) si suma standard a costurilor 

variabile necesare obtinerii acestei productii.  

 

 

19. Un beneficiar care a folosit  in Bugetul Indicativ din cadrul Cererii de Finantare 

Masura 121 cursul de 3,6725 RON / EUR, va semna contractul la acest curs sau 

la un curs valutar mai actualizat?  

 

Referitor la solicitarea dumneavoastra va informam ca beneficiarul care a folosit 

in Bugetul Indicativ din cadrul Cererii de Finantare cursul de 3,6725 RON / EUR, va 

semna contractul la acest curs.  

 

 

20. In urma realizarii unei investitii in cadrul Masurii 312 societatea va fi nevoita sa 

angajeze un numar de 25 de oameni pentru a putea rentabiliza activitatea 

desfasurata. Acest numar de angajati va depasi numarul maxim de 9 angajati 

cat este cerut de Legea nr. 346/2004 privind incadrararea in cadrul 

microintreprinderilor. Avand in vedere cele prezentate as dori sa va intreb daca 

se mai indeplineste conditia de eligibilitate a solicitantului?  

 

La momentul depunerii proiectului trebuie sa se faca dovada incadrarii  in 

categoria de micro-intreprindere. Acesta se  face  in  baza: 

1. art.4 al legii nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii 

intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare: o 

intreprindere nu poate fi considerata micro-intreprindere daca cel putin 25% din 

capitalul social ori din drepturile de vot ale acesteia sunt controlate, direct sau 

indirect, in comun ori cu titlu individual, de catre una sau mai multe organisme ori 

colectivitati publice. 

2. datele utilizate pentru calculul numarului mediu de salariati, cifra de afaceri neta 

anuala si activele totale sunt cele raportate in situatiile financiare aferente 

exercitiului financiar precedent, aprobate de adunarea generala a actionarilor sau 

asociatilor art. 6(1) al legii nr. 346/2004.  

 

Mai mult, daca la intocmirea situatiilor financiare anuale intreprinderea nu se mai 

incadreaza in plafoanele stabilite, aceasta nu isi va pierde calitatea de intreprindere mica, 

mijlocie sau micro-intreprindere decat daca depasirea acestor plafoane se produce in doua 

exercitii financiare consecutive conform art. 6 (2) al Legii nr. 346/2004. Incadrarea in 

categoria micro-intreprinderi se face in baza Anexei 4.2.  

Avand in vedere cele de mai sus, mentionam ca la momentul depunerii proiectului 

dvs. trebuie sa respectati exact criteriile si conditiile unei microintreprinderi. Evolutia 
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ulterioara a intreprinderii nu va afecta statutul de beneficiar, conform prevederilor din 

HG 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate 

din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de 

Dezvoltare Rurala 2007-2013, articolul 8, alin 3 : „Pentru  categoriile de  beneficiari  ai  

cofinantarii  din FEADR, care, pe perioada derularii proiectului, precum si in perioada de 

monitorizare, isi schimba tipul si dimensiunea intreprinderii avute la data depunerii 

cererii de finantare, in sensul trecerii de la categoria de microintreprindere la categoria de 

intreprindere mica sau mijlocie, respectiv de la categoria intreprindere mica sau mijlocie 

la categoria alte intreprinderi, cheltuielile pentru finantare raman eligibile pe toata 

perioada derularii proiectului si in perioada de monitorizare. 

 

 

21. Asezamintele culturale fara personalitate juridica pot obtine finantare in cadrul 

Masurii 322?  

 

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta nr. 118/21.12.2006 privind infiintarea, 

organizarea si desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, aprobata prin Legea nr. 

143/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, asezamintele culturale, fara 

personalitate juridica, sunt recunoscute ca atare, constituind o exceptie. Acelasi punct de 

vedere reiese si din adresele elaborate de Ministerul Culturii si Cultelor – Directia 

Generala Patrimoniu Cultural National si Directia Generala pentru Dezvoltare Rurala – 

Autoritatea de Management pentru PNDR. Tinand cont de cele specificate mai sus, 

Caminele Culturale comunale, fara personalitate juridica, pot beneficia de finantare 

pentru investitii de renovare, de modernizare si dotare aferenta, in cadrul Masurii 322, in 

conditiile in care se prezinta toate documentele justificative necesare la depunerea cererii 

de finantare.  

 

 

22. Construirea si amenajarea unui SPA in cadrul unei structuri de cazare in mediul 

rural, reprezinta o cheltuiala eligibila in cadrul Masurii 313?  
 

Construirea si amenajarea unui SPA nu este o cheltuiala eligibila in cadrul 

Masurii 313, neregasindu-se in codurile CAEN eligibile. Puteti realiza anumite activitati 

de intretinere corporala accesand Masura 312. In acest sens va rugam sa consultati Lista 

codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 

312.  

 

 

23. Prin FEADR, in cadrul Masurii 123 pentru o unitate de procesare, pot fi 

realizate cheltuieli pentru modernizarea sediilor sociale?  

 

Conform precizarilor din cadrul Ghidului Solicitantului aferent masurii 123, va 

informam ca nu sunt eligibile cheltuielile pentru modernizarea sediilor sociale. Sediile 

sociale sunt acele spatii care deservesc activitatea generala a unitatii: birouri pentru 

personalul administrativ, sali de sedinte, sali de protocol, bucatarie si sala de mese, spatii 

de cazare, etc. Pentru respectarea conditiilor de igiena/sanitar-veterinare si a fluxului 
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tehnologic sunt eligibile spatiile destinate personalului de productie: laboratoare, vestiare 

tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maistrilor, al sefului de 

sectie. Astfel, birourile persoanei responsabile cu calitatea productiei si a managerului de 

proces se considera a fi investitii eligibile.  

 

 

24. Cresterea melcilor reprezinta o investitie eligibila in cadrul Masurii 

123 ,,Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si forestiere? 

 

Avand in vedere ca Masura 123 este destinata procesarii produselor agricole si 

forestiere, activitatea de crestere a melcilor nu se incadreaza in aria de finantare a Masurii 

123. De asemenea, pana in prezent, activitatea de crestere a melcilor nu a fost considerata 

ca fiind prioritara in cadrul noii politici agricole, asa cum este definita in cadrul 

Programului National de Dezvoltare Rurala. De aceea in cadrul Masurii 121, care vizeaza 

investitii in fermele vegetale si/sau animale, nu sunt cuprinse activitati eligibile privind 

acest domeniu.  

 

 

25. Prin FEADR, in cadrul Masurii 121 ,,Modernizarea exploatatiilor agricole” sunt 

eligibile fermele pentru cresterea caprioarelor?  

 

Investitiile in fermele pentru cresterea caprioarelor pot fi realizate in cadrul 

Masurii 121 - ,,Modernizarea exploatatiilor agricole”, dar aceasta activitate nefiind sector 

prioritar, nu primeste punctaj in cadrul criteriului de selectie nr.2 ,,Exploatatii din 

sectoarele prioritare”. De asemenea, la infiintarea fermelor de crestere a caprioarelor 

pentru carne, este necesara respectarea prevederilor art. 20 alin. (1) si (2) din Legea nr. 

103/1996 a fondului cinegetic si a productiei vanatului cu modificarile si completarile 

ulterioare. Pentru calculul UDE, fermele pentru caprioare pot fi incluse la pozitia 12 

,,Capre – alte categorii” din tabelul privind stabilirea dimensiunilor economice, din 

sectiunea specifica a Cererii de Finantare.  

 

 

26. In ce masura poate fi incadrata o investitie ce presupune achizitia de utilaje de 

recoltare a stufului, de procesare a acestuia, cu scopul de a obtine brichete de 

stuf ca si produs finit? 

 

Achizitia de utilaje de recoltare a stufului, de procesare a acestuia, cu obtinerea de 

brichete de stuf ca si produs finit ar putea fi eligibila in cadrul Masurii 312 – „Sprijin 

pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” (cod CAEN 1629) cu conditia 

respectarii tuturor criteriilor si conditiilor mentionate in cadrul Ghidului Solicitantului 

disponibil pe www.apdrp.ro, in cadrul sectiunii „Investitii prin FEADR”. De asemenea, 

va sfatuim sa consultati Nomenclatorul Codurilor CAEN pentru a vedea detalierea 

codului indicat si pentru a va putea asigura de eligibilitatea investitiei dumneavoastra.  

 

27. Construirea si amenajarea salilor multifunctionale in cadrul unei structuri de 

cazare in mediul rural, reprezinta o cheltuiala eligibila?  
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In cadrul Masurii 313 construirea si amenajarea unei sali multifunctionale in 

cadrul unei structuri de cazare (pensiune turistica) in mediul rural este considerata 

eligibila. 

 

 

28. Se poate incadra la Masura 312 un proiect care are ca obiect "Producerea de 

surse regenerabile de energie (peleti) folosind ca materie prima deseuri agricole 

(corzi de vita-de-vie)"?  

 

In cadrul Masurii 312 - „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-

intreprinderi” este eligibil  un proiect care are ca obiect "Producerea de surse regenerabile 

de energie (peleti) folosind ca materie prima deseuri agricole (corzi de vita de vie) – Cod 

CAEN 1629. Mentionam ca, pentru a primi finantare pentru aceasta investitie, trebuie 

respectate toate conditiile si criteriile de eligibilitate din Ghidul Solicitantului pentru 

aceasta masura disponibil pe www.apdrp.ro, in cadrul sectiunii „Investitii prin FEADR”.  

 

 

29. In cadrul Masurii 312 se poate finanta achizitia unui ferastrau necesar in 

prelucrarea masei lemnoase?  

 

Achizitia unui ferastrau pentru prelucrarea masei lemnoase pentru activitatea 

derulata in cadrul codului CAEN (Rev2) 1623 "Fabricarea altor elemente de dulgherie si 

tamplarie, pentru constructii" este eligibila daca este fundamentata in cadrul Memoriului 

Justificativ sau a Studiului de Fezabilitate.  

 

 

30. Poate depune o societate 3 proiecte pe masuri diferite: 121, 123, 312 in acelasi 

timp? 

  

Un solicitant poate depune in acelasi timp mai multe proiecte pentru masuri 

diferite din PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR, cu conditia ca acesta sa poata 

asigura cofinantarea privata a proiectelor.  

 

 

31. Cum  afecteaza  regula  de minimis specifica Masurii 312 depunerea proiectelor 

in cazul cererilor de finantare pentru Masura 121 si Masura 123?  

 

Regula de minimis se refera strict la Axa III a PNDR, deci nu va influenta in 

niciun fel cererile de finantare depuse pentru Masurile 121 si, respectiv, 123.  

 

 

32. In cadrul Masurii 123 ,,Cresterea valorii adaugate a produselor agricole si 

forestiere” este eligibila investitia care vizeaza infiintarea unei fabrici mobile 

pentru procesarea fructelor sau a legumelor?  
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In ceea ce priveste investitia de tip „fabrica mobila” aceasta este dificil de 

implementat prin intermediul Masurii 123 a FEADR tinand cont de faptul ca nu se poate 

respecta conditia privind amplasarea proiectului si este imposibil de a asigura utilitatile: 

apa, curent, infrastructura, etc.  

De asemenea, se pune problema de unde vor fi obtinute avizele sanitare, sanitar 

veterinare, de mediu, mai precis de la care reprezentanta locala avand in vedere caracterul 

mobil al investitiei. Mai trebuie precizat ca argumentele mentionate mai sus nu reprezinta 

o lista exhaustiva.  

 

 

33. In cadrul Masurii 125, pot beneficia de finantare nerambursabila unitatile 

administrativ-teritoriale din mediul urban (orase, municipii)?  

 

Masura 125 are aria de aplicare la nivelul intregii tari. Astfel, va informam ca 

investitiile pot fi amplasate si realizate atat in spatiul urban, cat si in cel rural.  

 

 

34. Am achizitionat un teren in februarie anul acesta, am facut o plantatie de 

arbusti ornamentali in luna septembrie. Se poate depune un proiect pana in data 

de 30 noiembrie 2009? Clarificarea aparuta pe site-ul www.apdrp.ro constituie o 

modificare a procedurilor?  

 

Clarificarea privind Masura 112 aparuta pe site-ul Agentiei nu constituie o 

modificare a procedurilor. Exploatatia agricola trebuie sa fie inregistrata in Registrul 

fermelor inaintea solicitarii sprijinului.  

In functie de sesiunea pentru depunerea proiectelor, anul 0 reprezinta anul anterior 

si respectiv anul curent in care se depune proiectul. In anul 0 vor fi prezentate suprafetele 

cultivate, urmand ca in perioada anilor 1 – 5 sa fie prezentate suprafetele de cultura 

previzionate. De aici rezulta ca extrasul din Registrul Fermelor este necesar pentru 

calculul UDE pentru anul 0. Asadar, o plantatie efectuata in luna septembrie 2009 nu 

poate fi luata in calcul pentru calculul UDE pentru anul 0 in conditiile in care se doreste 

depunerea dosarului pana in data de 30 noiembrie 2009.  

 

 

35. Care este valoarea maxima a sprijinului financiar nerambursabil pe care poate 

sa-l obtina un solicitant care depune un proiect in cadrul Masurii 312 “Sprijin 

pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi”, ca si persoana fizica 

neautorizata, urmand sa se autorizeze ca si intreprindere individuala?  

 

In cadrul Masurii 312 valoarea maxima pe care o poate primi o persoana fizica 

neautorizata care urmeaza a se autoriza ca si intreprindere individuala este de 200.000 

euro.  

De asemenea, intreprinzatorul persoana fizica, titular al unei intreprinderi 

individuale, in masura in care se clasifica ca microintrepindere, conform art.4, alin.1, lit.a 

din Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si 
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mijlocii, poate beneficia de un ajutor public nerambursabil in valoare de maxim 200.000 

euro.  

Spre deosebire de cele mentionate mai sus, o persoana fizica autorizata (PFA) si o 

intreprindere familiala pot beneficia de un ajutor public nerambursabil de pana la 50.000 

euro.  

 

 

36. In cadrul Masurii 313, un ONG poate aplica in parteneriat cu o primarie pentru 

realizarea unei investitii de promovare a potentialului turistic dintr-o zona 

turistica?  

 

Proiectele depuse de unitatile administrativ teritoriale (comunele), asociatiile 

acestora si ONG-uri se incadreaza in categoria proiectelor de interes public si 

negeneratoare de profit.  

Daca un ONG face un parteneriat cu o primarie, parteneriatul nu se constituie ca 

un solicitant eligibil pentru Masura 313.  

 

 

37. Se pot folosi utilaje agricole achizitionate prin PNDR (Masura 121 sau Masura 

312) pentru a presta servicii agricole in alte tari din Europa? 

 

Folosirea utilajelor agricole achizitionate prin PNDR, in alte state europene nu 

este permisa in perioada de valabilitate a contractului de finantare.  

In conformitate cu Memoriul Justificativ prezentat la depunerea proiectului cat si 

in actele aditionale depuse odata cu cererea de finantare un beneficiar este declarat 

eligibil, in cadrul Masurii 121 sau Masurii 312, in functie de suprafetele de teren 

declarate a se lucra, acestea fiind justificate prin acte de proprietate si contracte de 

concesiune sau arenda.  

 

 

38.  Conform legii contabilitatii, firmele trebuie sa-si reevalueze cladirile din 3 in 3 

ani. Printr-un proiect SAPARD a fost finalizata o pensiune in anul 2007 care ar 

trebui reevaluata. Ce se intampla daca in urma raportului de reevaluare 

valoarea va fi mai mica sau mai mare fata de cea mentionata in cadrul 

proiectului SAPARD?  

 

Reevaluarea la un interval de trei ani legiferata de Ministerul Finantelor Publice 

prin Directia de Impozite si taxe locale se refera la modul de stabilire a impozitului local 

pe cladiri, mai precis la procentul aplicat asupra valorii declarate la momentul intrarii in 

patrimoniul contribuabilului a mijlocului fix in cauza. In acest sens, reevaluarea la 

intervalul de trei ani nu urmareste decat o reasezare a valorii cladirii si o stabilire justa a 

nivelului impozitului datorat de contribuabil. Astfel, valoarea rezultata din reevaluare nu 

trebuie comunicata APDRP ci numai organului fiscal la care sunteti arondat, diferentele, 

in plus sau minus, urmand a fi inregistrate in contabilitatea proprie, conform 

reglementarilor in vigoare.  
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39. Incubarea oualor reprezinta activitate de procesare conform Ghidului 

Solicitantului pentru Masura 121 ,,Modernizarea exploatatiilor agricole”?   

 

In cadrul Masurii 121, incubarea oualor nu reprezinta o activitate de procesare. 

Mentionam ca, activitatea de crestere a pasarilor conform codului CAEN 0147 include: 

cresterea si reproductia pasarilor domestice, productia de oua precum si activitati ale 

incubatoarelor de oua. O investitie care urmeaza acest flux tehnologic al activitatilor, 

incheiata cu obtinerea puiului de 1 zi, este eligibila in cadrul Masurii 121 si primeste 

punctaj la criteriul de selectie nr. 2 „Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de 

prioritati”. Obtinerea puilor de o zi in statia de incubatie este una din fazele procesului de 

productie al tehnologiei de crestere a pasarilor. Aceasta activitate constituie segmentul 

din tehnologia de crestere a pasarilor care asigura reproducerea acestei specii. Prin 

urmare, acest tip de activitate nu poate beneficia de punctaj la criteriul de selectie nr. 7 

,,Proiecte care au si investitii pentru procesarea produselor” deoarece activitatea de 

incubatie nu reprezinta o activitate de procesare.  

 

 

40. In cadrul Masurii 312 ,,Crearea si dezvoltarea de microintreprinderi in spatiul 

rural” achizitionarea de ambulante reprezinta o cheltuiala eligibila?  

 

In cadrul Masurii 312 este eligibila achizitia unei ambulante atata timp cat pe 

langa respectarea criteriilor de selectie stipulate in Ghidul Solicitantului, cheltuielile 

aferente nu vor depasi plafonul de maxim de 200 de mii de euro. De asemenea este 

necesar ca in Studiul de Fezabilitate sau in Memoriul Justificativ sa se ofere detalii 

privind ambulanta ce se doreste a fi achizitionata prin proiect, in vederea includerii 

acesteia in categoria de “Mijloace de transport specializate”.  

 

 

41. Care sunt investitiile pentru care se acorda ajutor public nerambursabil de 

100% din cheltuielile eligibile in cadrul Masurii 125?  

 
In cadrul Masurii 125, beneficiarul de fonduri europene nerambursabile poate 

primi 100% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele care deservesc intreaga 

comunitate (toti membrii asociatiei). Mai exact, pentru investitiile prin care se asigura 

accesul liber la infrastructura realizata. Va precizam ca, toate investitiile in infrastructura 

de transport care asigura accesul nediscriminatoriu cu titlu gratuit,  precum si investitiile de 

corectare a torentilor (prin efectul lor) sunt considerate ca deservind intreaga comunitate.  

Investitiile care nu respecta mentiunile de mai sus vor primi doar finantare de 75% din 

totalul cheltuielilor eligibile.  

 

 

42. In cadrul unui proiect care vizeaza modernizarea unui drum de exploatatie 

agricola si investitii in sisteme de irigatii, punctajul maxim se acorda pentru 

fiecare componenta in parte?  
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Un solicitant poate depune un proiect care are in componenta mai multe actiuni 

eligibile in cadrul uneia sau a ambelor submasuri ale Masurii 125. Intr-un singur proiect 

pot fi incluse una sau mai multe operatiuni/actiuni/tipuri de investitie ca obiecte distincte. 

Evaluarea eligibilitatii unor astfel de proiecte va avea in vedere criteriile de eligibilitate 

pentru fiecare actiune (obiect) in parte. Criteriile de selectie, valoarea maxima a 

sprijinului cat si intensitatea sprijinului financiar nerambursabil se vor evalua in functie 

de o singura componenta: cea majoritara valoric (valoarea maxima eligibila si punctajul 

se acorda conform componentei majoritare valoric). Cererea de finantare va trebui 

completata si raportata la submasura care contine componenta/componentele majoritare 

valoric. In cazul prezentat, criteriile de selectie se vor evalua in functie de componenta 

majoritara valoric.  

 

 

43. Cu ce document se dovedeste ca proiectul propus spre finantare prin Masura 

125 se incadreaza in prioritatile propuse prin PUG?  

 

In situatia prezentata proiectul va fi analizat avand in vedere documentatiile de 

urbanism, legal intocmite. De exemplu, se poate analiza Planul de Urbanism General 

(PUG) - partea generala sau Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului (PATJ). In 

cazul in care nu exista nici unul dintre aceste documente, se preiau conditiile impuse de 

Regulamentul General de Urbanism, conform legii. Practic, se analizeaza documentul in 

baza caruia s-a eliberat Certificatul de Urbanism.  

 

 

44. In cazul in care o comuna este clasificata ca „partial munte” Conform Anexei 11 

„Studiul privind lista localitatilor cu incadrarea in zone geografice” de la Ghidul 

Solicitantului, ce punctaj va primi la criteriile de selectie?  

 

Pentru situatia in care la coloana „forma de relief” este specificat „partial munte”, 

se va considera „munte”.   

 

 

45. In cadrul Masurii 125 este necesar acordul tuturor proprietarilor de teren care 

sunt deservite de drumurile agricole propuse pentru modernizare?  

 

Calcularea suprafetei deservita de drumul agricol revine proiectantului care va 

proiecta drumul ce face obiectul proiectului propus spre finantare. Solicitantii trebuie sa 

prezinte acceptul scris al tuturor detinatorilor de teren (persoane fizice si juridice) care 

sunt implicati in proiect, pentru lucrari de imbunatatiri funciare in teren agricol, inclusiv 

pentru investitiile care vizeaza corectarea torentilor.  

 

 

46. In cadrul Masurii 125 este obligatoriu ca drumurile forestiere sa fie incluse in 

amenajamentul silvic?  
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In cazul in care un drum forestier nu este inclus in amenajamentul silvic, acesta 

nu poate primi finantare in cadrul Masurii 125. De asemenea, va informam ca drumurile 

care nu fac parte din amenajamentul silvic nu pot fi incadrate ca drumuri forestiere.  

 

 

47. In cazul modernizarii drumurilor agricole sau forestiere ce solutie tehnica 

trebuie adoptata?  

 

Solutia tehnica a investitiei realizate in cadrul Masurii 125 trebuie sa respecte 

normele legale in vigoare si sa fie aprobata de Inspectoratul de Stat in Constructii (ISC). 

Asadar, Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit (APDRP) nu impune 

aplicarea vreunui tip de solutie tehnica in cadrul proiectelor ce vizeaza infrastructura 

rutiera agricola sau forestiera. 

 

48. O intreprindere individuala infiintata in anul 2010 fara activitate poate obtine 

finantare de maxim 200 mii Euro in cadrul Masurii 312? 

 
 In cadrul Masurii 312, intreprinderea individuala face parte din categoria micro-

intreprinderilor si astfel poate beneficia si de un sprijin neambursabil de 200 mii Euro. 

 

49. Unde poate fi incadrata o cultura de plante medicinale in cadrul Masurii 112 

pentru calculul UDE? 

 

Cultura de plante aromatice si medicinale nu se regaseste in tabelul pentru 

calculul UDE-lor, ca urmare nu se poate calcula UDE-le si aceasta cultura nu este 

eligibila in cadrul Masurii 112 „Instalarea tinerilor formatori”. 

 

50. Un beneficiar care are sediul social intr-o comuna din judetul Ilfov, dar punctul 

de lucru (care va fi si locul investitiei) va fi in alta comuna care apartine de alt 

judet, va beneficia de sprijin nerambursabil de 70% sau se va diminua cu zece 

procente, ajungand la 60%? 

 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil pentru micro-intreprinderi din 

regiunea Bucuresti-Ilfov este cu 10% mai mica decat in celelalte regiuni ale tarii, in 

conformitate cu harta regionala a ajutoarelor de stat. Aceasta reducere a procentului de 

cofinantare se aplica doar pentru amplasarea investitiei in regiunea Bucuresti-Ilfov 

(punctul de lucru). 

Astfel, in cazul prezentat de dumneavoastra, dat fiind faptul ca punctul de lucru se 

afla in alt judet, intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de 70%. 

 

51. Investitia care vizeaza incalzirea unei sere de legume pe baza unui Cazan de 

Biomasa fara cogenerare poate fi incadrata la investitii pentru producerea si 

utilizarea energiei regenerabile? 

Pentru situatia prezentata, va informam ca in cazul realizarii in cadrul proiectului 

a incalzirii unei sere de legume pe baza unui Cazan pe Biomasa fara cogenerare, acel 
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proiect nu poate fi incadrat la investitii pentru producerea si utilizarea energiei 

regenerabile. 

 

52. In cadrul unui proiect care vizeaza modernizarea unui drum agricol este 

necesara prezenta unei liste a proprietarilor deserviti de infrastructura 

drumului? 

 

Conditia de prezentare a acordului proprietarilor pentru realizarea investitiei nu se 

aplica pentru investitiile care vizeaza construirea sau modernizarea drumurilor agricole. 

Conform Ghidului Solicitantului, petentii trebuie sa prezinte acceptul scris al 

tuturor detinatorilor de teren (persoane fizice sau juridice) care sunt implicati in proiect, 

pentru lucrari de imbunatatiri funciare in teren agricol, inclusiv cercetarea torentilor. 

 

53. La depunerea documentatiei, Studiul de Fezabilitate trebuie stampilat de un 

expert tehnic avizat de Ministerul Agriculturii sau Dezvoltarii Rurale? 

 

Numai pentru proiectele care vizeaza lucrari de imbunatatire din domeniul silvic 

si drumuri forestiere proiectarea trebuie efectuata de persoane atestate, conform 

prevederilor legale, mentionate de Ghidul Solicitantului, la pagina 9.  

 

54. Daca amenajamentul silvic a expirat la 31 decembrie 2009, iar acum s-au 

aprobat principalii indicatori prin Conferinta a II-a de amenajare, se considera 

ca amenajamentul este in vigoare? 

 

Da, amenajamentul este in vigoare, in conditiile in care sunt mentionate: 

suprafetele de fond forestier, situatiile pe folosinte ale fondului forestier aprobate prin 

Conferinta a II-a, extrase privind planul instalatiilor de transport din vechiul 

amenajament, daca nu s-au schimbat. De asemenea, trebuie sa se solicite, chiar prin 

informatii suplimentare, Procesul verbal al Conferintei a II-a de amenajare, semnat si 

inregistrat. 

 

55. In cadrul Masurii 313 este eligibila infiintarea si amenajarea de trasee tematice? 
 

In cadrul Masurii 313 este eligibila infiintarea si amenajarea de trasee tematice. 

Aceste activitati presupun interventii asupra unui traseu care sa faciliteze accesul 

turistilor catre obiectivele turistice (exemplu: trasarea si pietruirea pentru alei, poteci, 

carari, amplasarea de indicatoare turistice, spoturi luminoase, panouri de directionare). 

De asemenea, este eligibila amenajarea de marcaje turistice, refugii turistice de utilitate 

publica. 

 

56. Fermele pentru cresterea porumbeilor pentru carne pot fi finantate in cadrul 

Masurii 121? 

 

O ferma de crestere a porumbeilor pentru carne ar putea fi eligibila in cadrul 

masurii 121 daca se tine cont si de urmatoarele conditii: sa se demonstreze ca solicitantul 

are unde desface acesti porumbei pentru carne, in sensul abatorizarii si livrarii carnii de 
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porumbel. Este necesara prezentarea unei Notificari de DSVSA care precizeaza ca se pot 

abatoriza porumbei, ca respectivul abator este autorizat sa efectueze aceasta activitate. 

Trebuie prezentate contracte ferme de livrare, etc. In cazul in care nu se respecta aceste 

conditii, investitia nu este viabila, poate fi considerata un hobby si nu este eligibila in 

cadrul acestei masuri. 

 

57. O societate comerciala poate depune un proiect pe agroturism? 

 

 

Agroturismul este o imbinare a activitatilor agricole cu serviciile turistice in 

interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, ce constituie o solutie complementara de 

suplimentare a veniturilor din agricultura, cu efecte pozitive atat de natura economica, cat 

si sociala, ce presupune contactul turistului cu activitatile gospodaresti, si asigurarea 

partiala a hranei din produse locale. 

In cadrul pensiunilor agroturistice trebuie sa se desfasoare cel putin o activitate 

legata de agricultura, cresterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, livezi de 

pomi fructiferi, etc. La fundamentarea investitiei in studiul de fezabilitate sau memoriul 

justificativ trebuie precizat specificul activitatii beneficiarului, ex. culturi vegetale, 

legumicultura, pomicultura, ferme zootehnice, etc. 

Avand in vedere faptul ca activitatea de agroturism este o activitate practicata de 

membrii unei gospodarii agricole, beneficiarii eligibili pentru acest tip de investitii vor fi 

doar cei organizati conform OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice 

de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si familiale sau Legii nr. 

300/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru un an de la intrarea in vigoare 

a OUG 44/2008. 

 

58. In cadrul Masurii 313 in cadrul unei pensiuni turistice poate fi amenajata si o 

sala de conferinte? 

 

In cadrul pensiunilor turistice realizate prin Masura 313, constructia salilor de 

conferinte nu este eligibile. 

 

59. In cadrul Masurii 121 „Modernizarea exploatatiilor agricole” achizitionarea 

utilajelor poate fi realizata si in rate? 

 

Utilajele pot fi achizitionate si in rate, doar ca acestea trebuie sa fie in proprietatea 

solicitantului in momentul rambursarii ultimei transe de plata. 

 

60. La ce sector poate fi incadrata o cultura de specii forestiere cu ciclu de productie 

scurt (salcie energetica)? 

 

Pentru calcularea Unitatii de Dimensiune Economica (UDE), speciile forestiere cu 

ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie 

regenerabila, sunt incadrate pe pozitia „Alte culturi permanente.”. 
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61. In cadrul unei ferme mixte (crestere animale si cultura de cereale) se pot accesa 

fonduri pentru achizitia de utilaje agricole, axandu-se pe sectorul de crestere a 

animalelor, pentru obtinerea unui punctaj mai mare la criteriile de selectie? 

 

Intrucat alocarile financiare aferente Masurii 121 sunt separate pentru Sectorul 

vegetal si Sectorul de crestere a animalelor, se poate depune un proiect mixt, dar 

departajarea acestuia in Sectorul vegetal sau Sectorul de crestere a animalelor se face in 

functie de ponderea investitiilor intr-un sector sau altul. Daca ponderea investitiilor in 

sectorul vegetal reprezinta 60% din totalul investitiilor din proiect, atunci ferma se 

incadreaza la Sectorul vegetal. Daca ponderea investitiilor in sectorul de crestere a 

animalelor reprezinta 60% din totalul investitiilor din proiect, atunci ferma se incadreaza 

in sectorul de Crestere a animalelor. In aceste conditii, punctajul se va acorda numai 

pentru sectorul de crestere al animalelor (nu se cumuleaza puncte de pe ambele sectoare). 

 

62. Se poate obtine punctaj la criteriul „Nu a mai beneficiat de sprijin pentru 

aceeasi activitate”, avand in vedere ca s-a contractat si finalizat un proiect prin 

Programul SAPARD? 
 

Daca proiectul pentru care se doreste finantarea prin FEADR reprezinta o 

modernizare a fermei deja existente (pentru care s-au primit fonduri nerambursabile prin 

programul SAPARD sau FEADR pentru infiintare sau modernizare), proiectul nu va 

primi punctaj la criteriul de selectie nr.3 „Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat 

de sprijin SAPARD sau FEADR pentru acelasi tip de activitate”. 

 

63. In cadrul criteriilor de selectie aferente Masurilor in PNDR se puncteaza si 

cheltuielile neeligibile? 

 

Avand in vedere faptul ca investitiile eligibile sunt realizate din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), pentru care se efectueaza verificari de 

respectare a cheltuielilor de eligibilitate si selectie, investitiile suportate din cheltuielile 

neeligibile nu sunt luate in considerare in punctarea criteriilor de selectie. 

 

64. In ce sectiune poate fi incadrata o cultura de dovleac comestibil, pentru 

calcularea unitatii de dimensiune economica a unei exploatatii in cadrul Masurii 

112? 

 

Avand in vedere ca dovleacul de copt sau placintar reprezinta o specie care face parte din 

grupa Cucurbitacee, pentru calculul numarului de UDE, acesta va fi incadrat la pozitia 

Legume proaspete, pepeni, capsuni – camp si pentru un hectar cultivat cu aceasta 

plantatie se realizeaza 2,257 UDE. 

 

65. Un proiect ce propune realizarea unei hale de imbuteliere apa cu o sectie de 

producere bauturi racoritoare traditionale (socata si apa de trandafiri) poate fi 

realizat in cadrul Masurii 312? 
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Conform CAEN revizuit 2, codul 1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; 

productia de ape minerale si alte ape imbuteliate, activitatea de producere a socatei si a 

apei de tradafiri poate fi incadrata la fabricarea bauturilor nealcoolice aromate si/sau 

indulcite: limonada, oranjada, cola, bauturi din fructe, ape tonice etc., fiind considerata 

activitate eligibila in cadrul Masurii 312. In ceea ce priveste realizarea unei hale de 

imbuteliere apa va informam ca daca activitatea de imbuteliere face parte din procesul de 

productie a bauturilor racoritoare nealcoolice, a apelor minerale naturale si a altor ape 

imbuteliate, atunci se incadreaza in cod 1107 si este considerata eligibila in cadrul 

Masurii 312. In cazul in care activitatea descrisa in proiect este doar de imbuteliere, ea se 

incadreaza la cod CAEN 4634 Comert cu ridicata al bauturilor (daca este efectuata ca 

parte a comertului cu ridicata) si nu este eligibila prin Masura 312. 

 

 

66. Investitiile care vizeaza realizarea instalatiilor pentru brichetat paie pot fi 

realizate in cadrul Masurii 121? Aceste instalatii pot reprezenta investitii in 

producerea si utilizarea energiei regenerabile? 

 
Instalatia pentru brichetat paie este o investitie eligibila, in conformitate cu prevederile 

Fisei tehnice a Masurii 121, care incurajeaza investitiile pentru producerea si utilizarea 

durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei. 

 

 

67. In cadrul Masurilor 121 si 123 este eligibila realizarea unor investitii privind o 

instalatie de obtinere distilate din vin sau obtinerea de rachiuri naturale din 

fructe? De asemenea, sunt considerate eligibile si instalatiile de imbuteliere sau 

recipienti pentru stocarea materiei prime? 

 

Conform Anexei I la Tratatul de instituire a CE, cap. 22.08 prin Masurile 121 si 123 este 

eligibila realizarea unei investitii in: „Alcool etilic, denaturat sau nu, cu orice 

concentratie, obtinut din produse agricole prin prezenta anexa, cu exceptia rachiurilor, a 

lichiorurilor si a altor bauturi spirtoase, preparate alcoolice compuse (numite „extracte 

concentrate”) pentru fabricarea bauturilor”. Prin urmare, cheltuielile de realizare a unor 

instalatii cu anexele mentionate (recipiente – cisterne, baricule etc.) pentru obtinerea 

rachiurilor naturale din fructe nu sunt eligibile in cadrul masurilor mentionate. 

 

68. Cooperativele agricole de procesare pot fi beneficiari eligibili ai Schemei de 

Ajutor de Stat N578? Putem considera ca sunt incluse in categoria IMM-urilor? 

 

Cooperativele agricole de procesare constituite conform Legii 566/2004 pot fi considerate 

IMM-uri deci pot fi incluse in categoria beneficiarilor eligibili ai Schemei de Ajutor de 

Stat N 578 in conditiile respectarii prevederilor Legii nr 346/2004 privind stimularea 

infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, respectiv sa aiba statut de 

microintreprindere. 
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69. In cazul unui proiect care vizeaza achizitia de utilaje si mijloace de transport 

specializate care sunt condiile minime obligatorii care trebuie indeplinite pentru 

amenajarea unui spatiu de garare? 

 

In cadrul unui proiect ce prevede achizitia de utilaje si mijloace de transport specializate 

este necesar sa se demonstreze in Studiul de Fezabilitate/Memoriu Justificativ, existenta 

unui spatiu amenajat pentru gararea acestora minim platforma betonata, iar in situatia in 

care aceasta nu exista, sa fie prevazuta obligatoriu prin proiect. 

 

70. Infiintarea unei ciupercarii este eligibila in cadrul Masurii 121 „Modernizarea 

exploatatiilor agricole”? 

 

Infiintarea unei ciupercarii poate fi realizata in cadrul Masurii 121  - „Modernizarea 

exploatatiilor agricole”. Mentionam ca aceasta exploatatie se incadreaza la sectorul 

vegetal, sectiunea „legume”. 

 

 

71. Pentru a demonstra in Studiul de Fezabilitate sau in Memoriul Justificativ ca 

investitia deserveste membrii formei asociative este suficienta detalierea modului 

de indeplinire a obligatiilor legale/statutare? 

 

Pentru a demonstra in Studiul de Fezabilitate sau in Memoriul Justificativ ca investitia 

deserveste membrii formei asociative nu este suficienta detalierea modului de indeplinire 

a obligatiilor legale/statutare pentru ca acestea sunt cunoscute de lege. Studiul de 

Fezabilitate sau Memoriul Justificativ, respectiv Anexa 2 la Ghidul Solicitantului, trebuie 

completate corespunzator. 

 

72. In cadrul Masurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri” se poate primi finantate 

pentru o investitie care vizeaza cultura de mustar? 

 

Cultura de mustar poate reprezenta o investitie eligibila in cadrul Masurii 112 daca se 

cultiva mustar alb. In acest caz, cultura de mustar alb se incadreaza la sectiunea „plante 

oleaginoase si textile”, iar pentru calcularea dimensiunii economice a exploatatiei aceasta 

va fi trecuta la sectiunea „alte culturi oleaginoase”. In cazul in care se va cultiva mustar 

negru, aceasta cultura se incadreaza la sectiunea „plante medicinale si aromatice” si nu 

reprezinta o cultura eligibila in cadrul Masurii 112. 

 

73. O cultura de catina alba ca arbust fructifer reprezinta o investitie eligibila in 

cadrul Masurii 112? 

 

Catina alba, conform „Catalogului Oficial al Soiurilor de plante din Romania” editia 

2010 este incadrata ca arbust fructifer. In cererea de finantare a Masurii 112, la capitolul 

„Structura culturilor si calculul UDE”, aceasta se incadreaza la sectiunea „Plantatii de 

pomi si arbusti fructiferi”. 
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74. Un beneficiar al PNDR care a semnat contractul de finantare cu APDRP ca PFA 

isi poate schimba pe parcursul implementarii proiectului forma de organizare in 

SRL, pentru a putea angaja personal? 

 

Beneficiarii Masurii 112 care au semnat contractul de finantare cu APDRP nu pot 

schimba pe parcursul implementarii proiectului forma de organizare (ex. din PFA in 

SRL). 

 

75. Care este cursul de schimb pentru care se va calcula valoarea sprijinului acordat 

in cadrul Masurii 112? 

 

Cursul de schimb utilizat pentru Planul de afaceri este cursul de schimb euro/lei al Bancii 

Central Europene valabil la data intocmirii Planului de Afaceri. 

 

76. In cadrul Masurii 125 „Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea si adaptarea agriculturii”, submasura 125a, drumurile care au fost 

vicinale si sunt transformate in drumuri de exploatare prin Hotarare de Consiliu 

Local inainte de depunerea proiectului sunt eligibile? 

 

In cadrul Masurii 125 nu sunt eligibile drumurile care si-au schimbat categoria de 

folosinta prin Hotarare de Consiliu Local si care prin aceasta schimbare pot face obiectul 

finantarii prin mai multe masuri/submasuri din PNDR in perioada de implementare a 

acestuia. Astfel, nu sunt eligibile drumurile publice de tip strada, drumuri vicinale care 

sunt reclasificate ca drumuri de exploatare agricola, sau drumurile de exploatare agricola 

care sunt incluse in fond forestier ca drumuri forestiere pentru a beneficia de fonduri prin 

submasura 125b, in conditiile in care respectivele drumuri fac obiectul Masurii 322, 

respectiv submasurii 125a. 

 

77. La ce categorii de agenti economici, altii decat cei cu profil agricol, se face 

referire in Ghidul Solicitantului aferent Masurii 125? 

 

Agentii economici la care se face referire in Ghidul Solicitantului pentru Masura 125, in 

cadrul capitolului „Criterii de selectie”, reprezinta orice societate, institutie etc., altele 

decat cele cu activitatea in domeniul agricol. 

 

78. Scrisoarea de Confort emisa de banca trebuie sa acopere valoarea totala a 

proiectului sau doar partea de cofinantare? Pentru care valoare din bugetul 

indicativ trebuie prezentata Scrisoarea de confort? 

 

Scrisoarea de confort trebuie sa acopere partea de cofinantare, asigurand astfel minim 

contravaloarea cheltuielilor eligibile care vor fi suportate de catre beneficiar (solicitant). 

 

79. In cadrul Masurii 123 este eligibila achizitionarea exclusiv de active necorporale, 

mai exact a unor sisteme informatice de analiza economica si suport decizional 

in cadrul unei fabrici de conserve legume si fructe, fara a avea ca prioritate si 

alte investitii de modernizare a productiei de tipul activelor corporale? 
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Prin Masura 123 poate fi eligibila achizitionarea de software (,,programe de calculator 

pana la concurenta valorii de piata a bunurilor”- conform art.55 Investitii punct b din 

Regulamentul (CE) nr. 1175/2008 de modificare si corectare a Regulamentului (CE) 

1974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al 

Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat prin FEADR), daca 

deserveste strict fluxul tehnologic de productie propus prin proiect si este identificat ca 

necesar prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriu Justificativ.  

 

80. In cazul unui proiect depus in cadrul Masurii 322 se poate lansa procedura de 

achizitie a lucrarilor de executie daca Proiectul Tehnic nu a fost elaborat si 

aprobat de catre APDRP? 

 

Pentru a lansa procedura de achizitie a lucrarilor de executie este nevoie mai intai sa fie 

elaborat Proiectul Tehnic si sa fie aprobat de catre APDRP. De asemenea, va informam 

ca beneficiarul poate opta si pentru licitatia „la pachet”, adica simultan proiectarea 

impreuna cu executia. 

 

81. In ce conditii se obtine punctaj in cadrul Criteriului de Selectie nr. 3 „Proiecte 

care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat” privind activitatile 

mestesugaresti? 

 

Activitatea mestesugareasca poate fi scorata daca proiectul prezinta exclusiv acest tip de 

activitate sau daca este prezentata ca activitate complementara a activitatii prioritare din 

proiect. Activitatea complementara este activitatea care are cod CAEN eligibil si care se 

desfasoara in scopul completarii, dezvoltarii/ optimizarii activitatii initiale (prioritare prin 

proiect) si nu activitatilor din domenii diferite, care ar putea largi paleta de activitati a 

solicitantului, fara a completa/intregi activitatea prioritara prin proiect. 

 

82. Sunt beneficiarul unui proiect de finantare nerambursabila prin Masura 112 si 

as vrea sa mai depun inca o cerere de finantare si pentru Masura 141. Mai pot 

face acest lucru? 

 

Beneficiarul care are contractat cu APDRP un proiect depus in cadrul Masurii 112 si a 

carui exploatatie cuprinde o dimensiune economica cuprinsa intre 6 si 8 UDE, poate 

depune o Cerere de Finantare si in cadrul Masurii 141. 

 

83. Un beneficiar care a depus un proiect in cadrul Schemei de Ajutor N578/ 2009 

poate depune un alt proiect in cadrul Masurii 123? 

 

Conform mentiunilor din HG nr. 224/ 2008 art.3, alin (3) un beneficiar poate depune un 

al doilea proiect in cadrul aceleiasi masuri cofinantate din FEADR, cu conditia ca primul 

proiect sa fie finalizat, cu exceptia beneficiarilor care aplica pentru Masura 125 si pentru 

Schema de ajutor de stat XS 13/ 2008. Avand in vedere ca HG nr. 224/ 2008 privind 

stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEADR, prevede 
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expres o aplicare limitata doar pentru Schema de ajutor de stat XS 13/ 2008, aceasta 

trebuie interpretata si aplicata ca atare. 

 

84. Actionarul majoritar al unui proiect depus in cadrul Schemei de Ajutor N578/ 

2009 poate fi si actionarul majoritar al unui proiect depus in cadrul Masurii 

123? 

 

Proiectele solicitantilor ai caror actionari majoritari au in derulare alte proiecte finantate 

din FEADR in cadrul aceleiasi masuri nu sunt eligibile, cu exceptia celor care aplica 

pentru Schema de Ajutor de Stat XS 13/ 2008. 

 

85. In cadrul Masurii 123 poate fi considerata activitate de procesare tratarea si 

depozitarea semintelor? 

 

Activitatea de tratare si depozitare a semintelor nu poate fi considerata o activitate de 

procesare in cadrul Masurii 123. 

 

86. Ce se intampla cu banii ramasi disponibili ca urmare a neprezentarii sursei de 

cofinantare pentru proiectele depuse in cadrul Masurii 121? In cazul in care au 

mai ramas bani pot fi finantate proiectele eligibile dar nefinantate din lipsa de 

fonduri? 

 

In situatia in care raman fonduri ca urmare a imposibilitatii unor beneficiari de a incheia 

Contractul de finantare, disponibilul financiar se reporteaza anvelopei totale a masurii. 

 

De asemenea, va informam ca suplimentarea alocarii aferente sesiunilor organizate 

pentru aceasta Masura in lunile mai respectiv octombrie 2010, in vederea finantarii 

tuturor proiectelor declarate eligibile pe Masura 121, nu este posibila deoarece s-ar 

incalca prevederile Regulamentului de Organizare si Functionare al Comitetului de 

Selectie si al Comisiei de Contestatii pentru proiectele aferente din Programul National 

de Dezvoltare Rurala 2007-2013, contravenind astfel atat principiului selectiei proiectelor 

prevazut in PNDR, cat si principiului transparentei utilizarii fondurilor comunitare. 

 

87. In ce conditii se obtine punctaj in cadrul Criteriului de Selectie nr. 3 „Proiecte 

care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat” privind activitatile 

mestesugaresti? 

 

Activitatea mestesugareasca poate fi punctata daca proiectul prezinta exclusiv acest tip de 

activitate sau daca este prezentata ca activitate complementara a activitatii prioritare din 

proiect. Activitatea complementara este activitatea care are cod CAEN eligibil si care se 

desfasoara in scopul completarii, dezvoltarii/ optimizarii activitatii initiale (prioritare prin 

proiect) si nu activitatilor din domenii diferite, care ar putea largi paleta de activitati a 

solicitantului, fara a completa/intregi activitatea prioritara prin proiect. 

 

88. Achizitionarea de ansambluri formate din cap tractor si semiremorca 

basculanta, in cadrul codului CAEN 4312 - ,,Lucrari de pregatire a terenului” 
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pentru realizarea de activitati de indepartare a deseurilor rezultate din in urma 

curatirii terenului, reprezinta o cheltuiala eligibila prin intermediul Masurii 312 

,,Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi” ? 

 

In conformitate cu mentiunile din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312 

achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala 

eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate 

propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de 

Fezabilitate sau Memoriul Justificativ. Avand in vedere definitia mai sus mentionata la 

stabilirea eligibilitatii se vor avea in vedere caracteristicile tehnice, specifice utilajului ce 

se doreste a fi achizitionat prin proiect, care se regasesc in oferta tehnica de la furnizor si 

care trebuie sa corespunda activitatii ce urmeaza a fi prestata in cadrul proiectului, 

clasificata conform codului CAEN. Activitatile ce pot fi prestate in cadrul codului CAEN 

4312 - ,,Lucrari de pregatire a terenului” sunt: 

• curatarea amplasamentelor; 

• lucrari de mutare a pamantului: excavatii, umplere, nivelare si imprejmuirea 

amplasamentelor, saparea santurilor, eliminarea pietrelor, etc. 

• pregatirea santierelor pentru explorari miniere; 

• indepartarea surplusului de pamant si alte lucrari de dezvoltare si pregatire a 

santierelor miniere cu  exceptia amplasamentelor in a caror subsol se afla 

zacaminte de petrol si de gaze naturale. 

 

In consecinta, consideram ca nu se poate realiza o incadrare a ansamblului format din cap 

tractor si semiremorca basculabila, in definitia mijloacelor de transport specializate. 

 

89. In cadrul carei Masuri din PNDR pot fi realizate investitii care vizeaza 

fabricarea peletilor? 

 

Prin PNDR 2007 – 2013, sunt finantate investitii in utilaje de brichetat pentru obtinerea 

peletilor, astfel: 

• Prin Masura 121 ,,Modernizarea exploatatiilor agricole” este eligibila investitia 

pentru infiintarea unei plantatii de salcie precum si investitii in utilaje de brichetat 

pentru obtinerea peletilor daca acestia sunt folositi ca sursa de energie 

regenerabila in propria ferma. 

• Prin Schema de ajutor de stat N 578/ 2009 sunt finantate investitii pentru 

valorificarea reziduurilor forestiere (rumegus, lemn inutilizabil industrial etc.) in 

utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor utilizati in producerea de energie din 

surse regenerabile. Energia din surse regenerabile obtinuta in urma realizarii 

investitiilor mentionate trebuie utilizata exclusiv in activitatea proprie.  

• Prin Masura 312 - ,,Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi” 

sunt finantate investitiile in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor cu 

conditia ca materia prima pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productia 

proprie. 

 

Avand in vedere ca prin PNDR nu pot fi finantate acelasi tip de investitii prin mai multe 

masuri, nu este posibila finantarea investitiei pentru infiintarea unei plantatii de salcie 
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precum si investitia in utilaje de brichetat pentru obtinerea peletilor prin Schema de 

Ajutor de stat N 578/ 2009. 

 

90. Doresc sa accesez Masura 112 si sa cultiv porumb zaharat. Va rog sa im spuneti 

daca sunt obligat sa cultiv doar soiuri din Catalogul oficial al soiurilor de plante 

de cultura din Romania sau pot sa cultiv orice soi de porumb zaharat. De 

exemplu, soiul de porumb zaharat SPIRIT F1 este un soi olandez foarte bun dar 

nu este inscris in catalogul plantelor. 

 

In cadrul exploatatiei trebuie sa respectati legislatia in vigoare privind soiurile de plante 

cultivate. Cu alte cuvinte, veti respecta Catalogul plantelor. Acest Catalog se actualizeaza 

anual de autoritatile competente si este posibil ca soiul mentionat sa fie introdus in viitor. 

 

91. In cazul in care un cabinet veterinar este inregistrat si isi desfasoara activitatea 

in mediul rural, intr-un sat, dar care se afla in administratia primariei unui oras, 

acest cabinet este eligibil? 

 
Conform Ghidului Solicitantului aferent Masurii 312 “Sprijin pentru crearea si 

dezvoltarea de micro-intreprinderi”, spatiul rural eligibil in acceptiunea Axei 3 si 

implicit a acestei masuri,cuprinde totalitatea comunelor ca unitati administrativ teritoriale 

impreuna cu satele componente. Satele apartinatoare de orase si zonele periurbane nu 

sunt eligibile. Prin urmare, cabinetul veterinar mentionat de dumneavoastra nu este 

eligibil.  

 

 

92. Se pot achizitiona, prin Masura 112, oi cu factura daca vanzatorul si 

cumparatorul sunt rude, avand in vedere faptul ca nu trebuie sa se intocmeasca 

dosar de achizitii? 
 

Conform Planului de Afaceri aferent Masurii 112, trebuie sa demonstrati ca cel putin 

30% din sprijinul acordat va fi investit pentru realizarea conformitatii cu standardele 

comunitare, modernizarea si dezvoltarea exploatatiei, astfel: 

• achizitionarea de teren pentru desfasurarea activitatilor agricole; 

• construirea si/sau modernizarea cladirilor utilizate pentru 

• productia agricola la nivel de exploatatie, incluzandu-le si pe 

• cele pentru protectia mediului; 

• achizitionarea, inclusiv in leasing de tractoare noi, combine de recoltat, masini, 

utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, 

• echipamente si software specializate; 

• achizitionarea de animale si dupa caz, a cotei de productie; 

• plantarea si replantarea plantelor perene. 

Prin urmare, puteti achizitiona ovine sau oricare dintre cele mentionate mai sus atata timp 

cat acoperiti (cu documente fiscale) procentul de 30% din sprijinul financiar oferit. 
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93. In cadrul Masurii 313, o organizatie non-guvernamentala/fundatie poate solicita 

sprijin pentru componenta a), respectiv constructia unei pensiuni turistice sau 

agroturistice? 

 

In cazul solicitantilor de tip ONG care doresc sa obtina finantare in cadrul Masurii 313 

“Incurajarea activitatilor turistice”, scopul si obiectivele asociatiei si fundatiei/ ADI 

(Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara) prevazute in statut, trebuie sa fie in 

conformitate cu activitatile care vizeaza proiectul, activitati de interes public si 

negeneratoare de profit. Va citam din Ghidul Solicitantului: “In cazul comunelor, 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si ONG-urilor se va demonstra necesitatea si 

oportunitatea economica a investitiei. ONG-urile, comunele si ADI-urile sunt beneficiari 

eligibili in conditiile in care aplica pentru proiecte de interes public si negeneratoare de 

profit, de tipul celor din componenta c si d.” 

Asadar, un solicitant de tip ONG nu este eligibil pentru finantare prin Masura 313, 

in cazul in care solicita sprijin pentru constructia unei pensiuni turistice sau 

agroturistice. 

 

94. Am dori sa depunem un proiect pe Masura 112 ”Instalarea tinerilor fermieri”. 

Prin acest proiect dorim sa facem o ciupercarie. Aceasta afacere dorim sa o 

dezvoltam intr-o fosta constructie a unui CAP. Va rog sa imi spuneti care 

suprafata se trece in proiect: suprafata pe care este asezata constructia sau 

suprafata totala care se foloseste pentru plantat (in interiorul constructiei se vor 

aseza rafturi/ lazi pe mai multe etaje)? 

 

In cazul in care prin Planul de afaceri va propuneti sa realizati o ciupercarie intr-o cladire, 

trebuie sa va asigurati ca aceasta este favorabila unui asemenea tip de cultura. In Planul 

de afaceri, suprafata luata in calcul trebuie sa fie suprafata cumulata de pe fiecare etaj, iar 

determinarea dimensiunii economice a ciupercariei va lua in calcul caracteristicile 

sistemului de cultura practicat (numarul de cicluri/an, modul de asezare a substratului in 

spatiu), conform urmatoarei formule de calcul: Unitatea de Dimensiune Economica 

(UDE) a unei ciupercarii = numarul UDE aferent suprafetei spatiului de cultura X 

numarul de cicluri/ an X numarul de stelaje/ lazi suprapuse. 

 

95. Pentru Masura 112, daca sotul si sotia au contracte de arenda diferite, pot 

accesa separat finantare in cadrul aceleasi sesiuni?  
 

Conform Ghidului Solicitantului aferent Masurii 112 “Instalarea tinerilor fermieri”, nu se 

acorda sprijin persoanelor care nu au acte de proprietate sau contracte de 

arenda/concesionare incheiate in nume propriu, cu exceptia sotului sau sotiei.  In acest 

ultim caz, un singur membru al familiei poate primi sprijin, chiar daca ambii soti 

indeplinesc conditiile prevazute in masura.  

 
96. In ce categorie se incadreaza levantica?  
 

Conform „Catalogului Oficial al Soiurilor de plante din Romania”, editia 2011, lavanda 

este incadrata la capitolul VI „ Plante medicinale si aromatice”. Insa, in Cererea de 
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Finantare a Masurii 112, la capitolul „Structura culturilor si calculul UDE” acesta nu se 

incadreaza la nicio sectiune.  Prin urmare, investitia vizata nu este eligibila. 

 

97. Intentionez sa realizez un proiect pe Masura 123 privind procesarea grasimilor 

animale pentru obtinerea de furaje pentru animale.  Este aceasta activitate sau 

nu considerata activitate de ecarisaj?  

 

Conform Ghidului Solicitantului aferent Masurii 123 ”Cresterea valorii adaugate a 

produselor agricole si forestiere”, nu sunt finantate investitii pentru unitati de ecarisaj.  

Avand in vedere sensul termenului “ecarisaj - operatie de tratare si de prelucrare a 

cadavrelor de animale si a resturilor de la abatoare in vederea transformarii lor in produse 

furajere sau industriale” - aceasta activitate mentionata de dumneavoastra se incadreaza 

in aceasta sfera, fiind considerata activitate de ecarisaj. Prin urmare, proiectul vizat de 

dumneavoastra, nu este eligibil. 

 

98. Suntem o firma noua cu domeniul de activitate medical - ambulanta, care 

doreste sa acceseze Masura 312. Va rugam sa ne precizati daca este eligibila 

achizitionarea unui elicopter de interventie rapida si transport bolnavi si ce 

conditii trebuie sa indeplinim pentru realizarea proiectului.  
 

Achizitionarea unui elicopter nu este eligibila, nefiind o cheltuiala in vederea desfasurarii 

activitatii de transport cu ambulanta care intra pe cod CAEN 8690 - „Alte activitati 

referitoare la sanatatea umana”, cod care nu este eligibil prin Masura 312. Conform Cod 

CAEN 8690, transportul pacientilor cu ambulanta, inclusiv avioane, este un serviciu 

asigurat adesea in timpul urgentelor medicale, iar aceasta Masura de finantare nu vizeaza 

activitatea spitaliceasca si de urgente medicale. 

 

99. In perioada de contractare a potentialilorilor beneficiari pentru Masura 125, am 

intalnit trei OUAI-uri in care sistemul de irigatii functioneaza pe motopompe si 

nu pe pompe electrice. Specific faptul ca sistemul a fost proiectat in forma 

aceasta de la inceput si nu a fost adaptat pe parcursul exploatarii. 

 

In acest sens, aceste OUAI-uri sunt eligibile in cadrul Masurii 125 tinand cont ca 

nu pot atasa contracte multianuale pentru energia electrica, iar costurile cu 

energia sunt de fapt cost cu combustibilul? 

 

Daca proiectul include refacerea sau modernizarea intregului sistem de irigatii (canale, 

conducte, hidranti etc., inclusiv motopompe) se intocmeste Studiu de Fezabilitate sau 

DALI (care are incluse lucrari de constructii), atunci proiectul poate fi eligibil cu conditia 

prezentarii declaratiei solicitantului/proiectantului, in loc de documentul 9.3. – Contract 

de furnizare energie electrica, din care sa reiasa ca sistemul de irigatii functioneaza pe 

baza de combustibil lichid.  

 

Acelasi aspect trebuie evidentiat si in Studiul de Fezabilitate/ DALI, la capitolul 

functionarea investitiei. Daca proiectul include numai achizitionarea de motopompe sau 

inlocuirea celor existente, atunci proiectul nu este eligibil. 


