NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea I
Titlul proiectului de act normativ
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
Secţiunea a 2-a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale

România, prin Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
(MADR) a elaborat Programul Naţional pentru Dezvoltare
Rurală 2007 – 2013 (PNDR), document de programare care
are în vedere respectarea priorităţilor comunitare şi naţionale şi
care vine în completarea celorlalte politici comunitare, în
special politica pieţelor agricole, politica de coeziune şi
politica comună în domeniul pescuitului.
Obiectivul general al PNDR vizează creşterea competitivităţii
agriculturii şi silviculturii prin îmbunătăţirea performanţei
generale a unităţilor de procesare şi marketing a produselor
agricole şi forestiere printr-o mai bună utilizare a resurselor
umane şi factorilor de producţie, promovând egalitatea de
şanse, ameliorarea mediului şi a spaţiului rural prin sprijinirea
gestionării durabile a resurselor naturale şi, îmbunătăţirea
calităţii vieţii în mediul rural. În cea de a 22-a reuniune a
Comitetului de Dezvoltare Rurală a CE din 20.02.2008 s-a
aprobat PNDR prezentat de România.
Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 stabileşte cadrul general
pentru aplicarea procedurilor de evaluare, selecţie, contractare,
achiziţii, plată, control şi monitorizare, aferente proiectelor
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală, prin PNDR, pe întreaga perioadă de derulare a
programului, în regiunile eligibile în cadrul Obiectivului de
convergenţă.
Actuala formulare a alineatului (2) al articolului 6 din HG
nr.224/2008 nu permite decontarea cheltuielilor efectuate de
beneficiari în etapa anterioara semnarii contractului de
finantare, cheltuieli care reprezinta consultanta specifica
intocmirii si depunerii cererii de finantare in vederea selectarii
acestora si care, in acelasi timp, sunt diferite de cheltuielile de
consultanta pentru managementul proiectului. In plus, de
regula beneficiarul contracteaza aceste servicii pe etape
distincte, de multe ori cu operatori economici diferiti, iar in
momentul semnarii contractului de finantare serviciul de
consultanta specifica intocmirii si depunerii cererii de

2. Schimbări preconizate

3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a

finantare este deja prestat in integralitate. De asemenea
serviciile de consultanta pentru depunerea dosarului cererii de
finantare sunt de executare imediata, ceea ce ar presupune ca
si decontarea acestora sa fie efectuata dintr-o data, spre
deosebire de serviciile de consultanta pentru managementul
proiectului, care sunt executate succesiv, contravaloarea
acestora fiind decontata proportional cu valoarea fiecarei
transe de plata aferente proiectului.
Actuala forma a Hotararii Guvernului nr. 224/2008, respectiv
articolul 121 nu conţine prevederi legate de posibilitatea
obţinerii avansului de catre Grupurile de actiune locala pentru
cheltuielile de functionare ale acestora si nici conditiile in care
acestea pot fi acordate.
Prin proiectul de act normativ se propune modificarea
alineatului (2) al articolului 6 si se introduce un nou alineat
care prevede decontarea cheltuielilor de consultanta pentru
intocmirea dosarului cererii de finantare integral, in cadrul
unei singure transe de plata, prin exceptie de la regula privind
plata proportionala a cheltuielilor de consultanta si pentru
managementul proiectului.
Se completeaza definitia GAL-ului de la art.2 .
Se modifica articolul 18 deoarece este necesara completarea
actului normativ cu reglementari specifice noilor masuri
lansate, respectiv Sub-Masura 431.2” Functionarea Grupului
de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea
teritoriului”, Masura 421 “Implementarea proiectelor de
cooperare” si Masura 41 „implemenatrea strategiei de
dezvolatre locala”
Se modifica articolul 121, prin reglementarea conditiilor in
care Grupurile de Actiune Locala pot obtine garantii bancare
sau garantii echivalente pentru acordarea de catre APDRP a
avansului de 20% aferent costurilor de functionare, dobandirii
de competente si animarii, in conformitate cu noile prevederi
ale PNDR aprobate de catre Comisia Europeana.
Modificarea titlului sectiunii 3 pentru asigurarea unei corelări
corespunzătoare între denumirea titlului şi conţinutul
dispoziţiilor de la acest titlu.
Actualizarea anexelor nr.1-3 cu alocările financiare, conform
ultimelor modificări ale PNDR, aprobate de Comisia
Europeană.
-

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic
Proiectul de hotărâre contribuie la clarificarea
mecanismului financiar prin care sunt implementate măsurile
din cadrul PNDR al României, având ca obiect dezvoltarea
mediului rural şi alinierea României la nivelul celorlalte state
membre ale Uniunii Europene în sectoarele: agricultură,
silvicultură şi industrie alimentară.
11
Impactul
asupra
mediului
concurenţial şi domeniului ajutoarelor Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect

de stat
2. Impactul asupra mediului de
Implementarea în mod eficient a măsurilor din PNDR al
afaceri
României conduce la: dezvoltarea infrastructurii agricole şi
silvice, diversificarea economiei în mediul rural, creşterea
productivităţii muncii, îmbunătăţirea calităţii produselor
agricole şi sprijinirea întreprinzătorilor din mediul rural.
3. Impactul social
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Impactul asupra mediului
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
5. Alte informaţii
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
Anul
Următorii 4 ani
Media pe 5
curent
ani
1
2
3
4
5
6
7
1. Modificări ale veniturilor bugetare,
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
care:
a) buget de stat
b) bugete locale
4. Propuneri pentru acoperirea
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
creşterii cheltuielilor bugetare
5. Propuneri pentru a compensa
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
reducerea veniturilor bugetare
6. Calcule detaliate privind
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
fundamentarea modificărilor
veniturilor şi/sau cheltuielilor
bugetare
7. Alte informaţii
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru
La data intrării în vigoare a prezentului proiect de hotărâre a

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;
b) acte normative ce urmează a fi
elaborate în vederea implementării
noilor dispoziţii.
2.Conformitatea proiectului de act
normativ cu legislaţia comunitară în
cazul
proiectelor
ce
transpun
prevederi comunitare

Guvernului, Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind
stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor
cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 20072013 se modifică în mod corespunzător.
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Proiectul de act normativ se conformeaza urmatoarelor
prevederi comunitare:
a) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR)
b) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.
1698/2005
c) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE
EURATOM) nr. 1605/2002 privind Regulamentul financiar
aplicabil bugetului general al Comunitatii Europene, cu
modificarile si completarile ulterioare
d) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1290/2005 privind
finanțarea politicii agricole comune
e) Regulamentul Consiliului (CE EURATOM) nr. 1605/2002
privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al
Comunităţii Europene, cu modificările şi completările
ulterioare
f) PNDR aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr.
C(2008)3831 din 16.07.2008, cu modificările şi completările
ulterioare;

3. Măsuri normative necesare
aplicării directe a actelor normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
comunitare
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Uniunii Europene
5. Alte acte normative şi/sau
documente internaţionale din care Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
decurg angajamente
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 cu organizaţii
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme Proiectul de act normativ a fost supus
implicate.
consultării membrilor Comisiei de dialog
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc social din cadrul MADR şi a fost afişat
consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor pe site-ul instituţiei.
organizaţii este legată de obiectul proiectului de act
normativ

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei
locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca Proiectul de act normativ nu se referă la
obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii acest subiect
Guvernului nr.521/2005 privind 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

Proiectul de act normativ nu se referă la
acest subiect

Proiectul de act normativ a fost supus
avizării Consiliului Legislativ

6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a
Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea La elaborarea actului normativ au fost
elaborării proiectului de act normativ
respectate procedurile prevăzute de Legea
nr.
52/2003
privind
transparenţa
decizională în administraţia publică şi
prevederile Hotârării Guvernului nr.
561/2009
pentru
aprobarea
Regulamentului privind procedurile, la
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 Proiectul de act normativ nu se referă la
impact asupra mediului în urma implementării proiectului
acest subiect
de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi
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
Proiectul de act normativ nu se referă la acest
autorităţile administraţiei publice centrale subiect
şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme
sau extinderea competenţelor instituţiilor
existente
2. Alte informaţii
-

Faţă de cele prezentate, s-a întocmit prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, pe care îl supunem
spre adoptare.
MINISTRUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
Valeriu TABĂRĂ

AVIZĂM FAVORABIL:

MINISTRUL ECONOMIEI,
COMERŢULUI ŞI MEDIULUI DE
AFACERI
Ion ARITON

MINISTRUL FINANŢELOR
PUBLICE
Gheorghe IALOMIŢIANU

ŞEFUL DEPARTAMENTULUI
PENTRU AFACERI EUROPENE

MINISTRUL JUSTIŢIEI

Bogdan MĂNOIU

Cătălin Marian PREDOIU

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea
cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art.I - Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul 2 alineatul (2), litera o) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„o) Grup de acţiune locală – GAL – parteneriat local, constituit din reprezentanţi ai sectoarelor
public, privat şi ai societăţii civile, conform Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la
asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;”
2. La articolul 6, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(2) Cheltuielile de consultanţă şi pentru managementul proiectului sunt eligibile dacă respectă
prevederile alin.(1)”.
3. La articolul 6, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (21), cu următorul
cuprins:
„ (21) Cheltuielile prevăzute la alin.(2) se decontează proporţional cu valoarea fiecărei tranşe
de plată aferente proiectului, cu excepţia cheltuielilor de consultanţă pentru întocmirea dosarului
cererii de finanţare, care se pot deconta integral în cadrul unei singure tranşe de plată”.
4. La articolul 121, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
,,(3) Grupurile de Acţiune Locală pot solicita APDRP un avans de maxim 20% din totalul
costurilor aferente funcţionării, animării teritoriului şi dobândirii de competenţe, cu condiţia
constituirii unei garanţii bancare sau unei garanţii echivalente emise de o instituţie financiară
nebancară înscrisă în Registrul Special al Băncii Naţionale a României corespunzătoare
procentului de 110% din valoarea avansului.”
5.La articolul 121, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin.(4) şi (5), cu
următorul cuprins:
,,4) În cazul beneficiarilor privaţi, APDRP va efectua plata avansului în contul acestora
deschis la banca comercială care a emis scrisoarea de garanţie bancară.
(5) În cazul beneficiarilor prevăzuţi la alin. (3) APDRP va efectua plata avansului în contul
acestora deschis la Trezoreria Statului.”

6. Titlul Secţiunii 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„SECŢIUNEA 3: Reguli privind măsurile de asistenţă tehnică, formare profesională,
submăsura 431.1 “ Construcţie parteneriate public-private” fazele 1, 2 şi 3 şi submăsura 431.2
“Funcţionarea Grupului de Actiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului” din
cadrul măsurii 431 “Funcţionarea grupurilor de acţiune locală-LEADER”, măsura 41
“Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”, precum şi măsura 421 “Implementarea
proiectelor de cooperare”
7. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„(1)AM-PNDR este autoritatea direct responsabilă cu implementarea măsurilor 111
"Formare profesională - training, informare şi difuzare de cunoştinţe", 143 "Furnizarea de servicii
de consiliere şi consultanţă pentru agricultori", 431, cu submăsurile 431.1 "Construcţie parteneriate
public-private", fazele 1, 2 şi 3 şi 431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de
competenţe şi animarea teritoriului”, conform reglementărilor în vigoare, precum şi a măsurii
"Asistenţă tehnică".
(2) Implementarea proiectelor cofinanţate din FEADR, prevăzute la alin. (1), se realizează
după cum urmează:
a) pentru măsurile 111 "Formare profesională - training, informare şi difuzare de
cunoştinţe", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori" - la nivel
central, prin AM-PNDR, iar la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti, prin Compartimentele de
Dezvoltare Rurală Judeţene, denumite în continuare CDRJ;
b) pentru submăsura 431.1 "Construcţie parteneriate public-private", fazele 1
"Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER", 2 "Formarea reprezentanţilor
grupurilor potenţiale" şi selecţia proiectelor aferente fazei 3 "Sprijin financiar pentru pregătirea
dosarelor pentru selecţia GAL", la nivel central, prin AM-PNDR, iar pentru implementarea
proiectelor aferente fazei 3, de către APDRP;
c) pentru submăsura 431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de
competenţe şi animarea teritoriului”, etapa de selecţie a Grupurilor de Acţiune Locală, prin AMPNDR, iar pentru funcţionarea GAL-urilor se va incheia un Contract de Finantare intre GAL si
Centrele Regionale de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit ale APDRP, aferent regiunii in
care se afla teritoriul acoperit de GAL.
d) pentru măsura 41 „ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” de către APDRP;
e) pentru măsura 421 “Implementarea proiectelor de cooperare” prin:
(i) AM-PNDR, numai pentru selecţia proiectelor de cooperare depuse de GAL-urile ce nu
au fost menţionate în strategiile de dezvoltare locală la momentul depunerii acestora;
(ii) APDRP, pentru încheierea angajamentelor legale şi implementarea proiectelor de
cooperare ce nu au fost menţionate în strategiile de dezvoltare locală, selectate de AM-PNDR;
(iii) APDRP, pentru implementarea proiectelor de cooperare menţionate în strategiile de
dezvoltare locală;
(iiii) GAL pentru selecţia proiectelor de cooperare depuse de Grupurile de Acţiune Locală
menţionate în strategiile de dezvoltare locală la momentul depunerii acestora.
f) pentru măsura "Asistenţă tehnică", prin:
(i) AM-PNDR, pentru nevoile de asistenţă tehnică proprii, pentru cele ale CDRJ, ale
organismului de certificare, ale autorităţii competente şi ale altor organisme implicate în derularea
programului;
(ii) APDRP - Direcţia de asistenţă tehnică, pentru nevoile de asistenţă tehnică proprii ale
APDRP, pentru cele ale organismului de coordonare, ale APIA, ale inspectoratelor teritoriale de
regim silvic şi de vânătoare şi ale altor organisme cărora le vor fi delegate funcţii ale APDRP.
(3) Subcontractarea totală a achiziţiei nu este permisă pentru operaţiunile derulate în cadrul
măsurilor 111 "Formare profesională - training, informare şi difuzare de cunoştinţe", 143
"Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori", submăsurii 431.1
"Construcţie parteneriate public-private", fazele 1, 2 şi 3, precum şi în cadrul măsurii "Asistenţă
tehnică".

(4) Pentru implementarea măsurilor 111 "Formare profesională - training, informare şi
difuzare de cunoştinţe", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru agricultori",
a submăsurii 431.1 "Construcţie parteneriate public-private", fazele 1, 2 şi 3, submăsurii 431.2
“Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea teritoriului”,
măsurii 41 „ Implementarea strategiilor de dezvoltare locală”, măsurii 421“Implementarea
proiectelor de cooperare”, precum şi a măsurii "Asistenţă tehnică", se vor elabora manuale de
proceduri care vor conţine instrucţiuni de coordonare, supervizare, avizare şi monitorizare a
proiectelor.
(5) Plata proiectelor finanţate în cadrul măsurilor 111 "Formare profesională - training,
informare şi difuzare de cunoştinte", 143 "Furnizarea de servicii de consiliere şi consultanţă pentru
agricultori", submăsurii 431.1 "Construcţie parteneriate public-private", fazele 1, 2 şi 3, submăsurii
431.2 “Funcţionarea Grupului de Acţiune Locală, dobândirea de competenţe şi animarea
teritoriului”, măsurii 421“Implementarea proiectelor de cooperare”, precum şi în cadrul măsurii
511 "Asistenţă tehnică" se face fără a limita numărul tranşelor de plată.
(6) Plata proiectelor de investiţii aferente măsurilor din axele 1 si 3 finanţate în cadrul
măsurii 41„Implementarea strategiilor de dezvoltare locală” se realizează corespunzător procedurii
de plăţi specifice fiecărei măsuri din aceste axe.
(7) În conformitate cu măsura "Asistenţă tehnică" din cadrul PNDR, din subcapitolul
"Cheltuieli efectuate direct către beneficiarii măsurii 511 de asistenţă tehnică" se suportă
cheltuielile cu plata salariilor brute ale personalului AM-PNDR cu atribuţii în derularea
programului, inclusiv contribuţiile sociale datorate de angajator pentru acesta.”
8. Anexele nr.1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr.1-3 la prezenta hotărâre.
Art.II - Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM – MINISTRU
EMIL BOC

Anexa nr.1
(Anexa nr.1 la H.G.nr.224/2008)

ALOCAREA FINANCIARĂ ANUALĂ A CONTRIBUŢIEI PUBLICE
(în euro, pentru întreaga perioada de programare 2007-2013)

Contributie publica anuala
An
FEADR

2007
-

Cofinantare
de la
bugetul
national

2008
1.146.687.683

2009
1.502.691.530

2010
1.401.644.651

2011
1.357.854.634

2012
1.359.146.997

2013
1.356.173.250

TOTAL
8.124.198.745

278.462.282

364.914.456

340.376.175

329.742.183

330.056.021

329.333.875

1.972.884.991

Anexa nr.2
(Anexa nr.2 la H.G.nr.224/2008)

ALOCAREA FINANCIARĂ A CONTRIBUŢIEI PUBLICE PE AXE
(în euro, pentru întreaga perioada de programare 2007-2013)

Contributie Publica
Din care:
FEADR

Cofinantare nationala

Axa
Axa 1

Totala
4.024.666.997

Rata
contributiei
FEADR
(%)
80

FEADR
3.219.733.597

Rata
cofinantarii
nationale
(%)
20

Cofinantare nationala
804.933.400

Axa 2

2.326.587.942

82

1.907.802.112

18

418.785.830

Axa 3

2.509.498.033

80

2.007.598.426

20

501.899.607

Axa 4

235.074.871

80

188.059.896

20

47.014.975

Asistenta tehnica
Plati complementare
directe
TOTAL:

376.119.793
625.136.100

80
80

300.895.834
500.108.880

20
20

75.223.959
125.027.220

10.097.083.736

80,46

8.124.198.745

19,54

1.972.884.991

Anexa nr.3
(Anexa nr.3 la H.G.nr.224/2008)
ALOCARE INDICATIVĂ PENTRU MĂSURILE DE DEZVOLTARE RURALĂ
(în euro, pentru întreaga perioada de programare 2007-2013)
Masura/axa

Cost total

Din care:
Cheltuiala publica
Totala

Cheltuiala
privata

111 - Formare profesionala, informare si difuzare
de cunostinte

119.019.349

119.019.349

Din care:
Contributie
Cofinantare
UE
nationala
95.215.479
23.803.870

112 - Instalarea tinerilor fermieri

337.221.484

337.221.484

269.777.187

67.444.297

0

1.894.191.612

1.020.505.603

816.404.482

204.101.121

873.686.009

247.028.324

135.865.578

108.692.463

27.173.115

111.162.746

2.761.626.432

1.092.682.409

874.145.927

218.536.482

1.668.944.023

125 - Îmbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si
silviculturii

666.558.520

545.746.816

436.597.453

109.149.363

120.811.704

141 - Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistenta
142 - Înfiintarea grupurilor de producatori

476.077.390

476.077.390

380.861.912

95.215.478

0

138.855.905

138.855.905

111.084.724

27.771.181

0

143 - Furnizarea de servicii de consiliere si
consultanta pentru agricultori

158.692.463

158.692.463

126.953.970

31.738.493

0

121 - Modernizarea exploatatiilor agricole
122 - Îmbunatatirea valorii economice a padurii
123 - Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si forestiere

Total Axa 1

0

6.799.271.479

4.024.666.997

3.219.733.597

804.933.400

2.774.604.482

211 - Sprijin pentru zona montana defavorizata

607.754.544

607.754.544

498.358.726

109.395.818

0

212 - Sprijin pentru zone defavorizate - altele
decât zona montana

493.083.876

493.083.876

404.328.778

88.755.098

0

214 - Plati de agromediu

996.408.184

996.408.184

817.054.711

179.353.473

0

221 - Prima împadurire a terenurilor agricole

263.610.733

229.341.338

188.059.897

41.281.441

34.269.395

2.360.857.337

2.326.587.942

1.907.802.112

418.785.830

34.269.395

607.919.428

395.147.628

316.118.102

79.029.526

212.771.800

597.353.960
1.759.691.392

388.280.074
1.726.070.331

310.624.059
1.380.856.265

77.656.015
345.214.066

209.073.886
33.621.061

2.964.964.780

2.509.498.033

2.007.598.426

501.899.607

455.466.747

4.1 Implementarea strategiilor de dezvoltare
locala:

253.613.867

176.687.609

141.350.087

35.337.522

76.926.258

411. Cresterea competitivitatii sectoarelor agricol
si forestier

114.037.050

59.299.266

47.439.413

11.859.853

54.737.784

412. Îmbunatatirea mediului si a spatiului rural

24.461.269

22.993.593

18.394.874

4.598.719

1.467.676

413. Calitatea vietii si diversificarea economiei
rurale

115.115.548

94.394.750

75.515.800

18.878.950

20.720.798

4.21 Implementarea proiectelor de cooperare

5.661.702

4.840.755

3.872.604

968.151

820.947

4.31 Functionarea grupurilor de actiune locala,
dobândirea de competente si animarea teritoriului
431-1. Constructie parteneriate public-private

54.884.291

53.546.507

42.837.205

10.709.302

1.337.784

7.869.317

6.531.533

5.225.226

1.306.307

1.337.784

Total Axa 2
312 - Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
microîntreprinderi
313 - Încurajarea activitatilor turistice
322 - Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunatatirea serviciilor de baza pentru economia
si populatia rurala si punerea în valoare a
mostenirii rurale
Total Axa 3

47.014.974

47.014.974

37.611.979

9.402.995

0

314.159.860
12.439.253.456

235.074.871
9.095.827.843

188.059.896
7.323.194.031

47.014.975
1.772.633.812

79.084.989
3.343.425.613

376.119.793
30.089.584

376.119.793
30.089.584

300.895.834
24.071.667

75.223.959
6.017.917

0
0

7.522.396

7.522.396

6.017.917

1.504.479

0

- b) plan de actiune

22.567.188

22.567.188

18.053.750

4.513.438

0

611. Completari pentru plati directe

625.136.100

625.136.100

500.108.880

125.027.220

0

Total PNDR (fara 611)

12.815.373.249

9.471.947.636

7.624.089.865

1.847.857.771

3.343.425.613

TOTAL GENERAL:

13.440.509.349

10.097.083.736

8.124.198.745

1.972.884.991

3.343.425.613

431-2. Functionarea grupurilor de actiune locala,
dobândirea de competente si animarea teritoriului
Total Axa 4
Total axele 1, 2, 3, 4
511 Asistenta tehnica
din care cheltuieli pentru reteaua nationala de
dezvoltare rurala
- a) costuri de functionare

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

ANUNŢ
INIŢIERE ACT NORMATIV

MADR a iniţiat proiectul de Hotărâre a Guvernului privind modificarea şi
completarea Hotărârii Guvernului nr.224/2008 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu
modificările şi completările ulterioare.
Proiectul de act normativ a fost publicat pe site-ul MADR, începând cu data de
07.10.2011, stabilindu-se o perioadă de consultare de 10 zile de la publicarea
acestuia, pentru primirea în scris a eventualelor propuneri, sugestii sau opinii
cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice (comunicarea în
format electronic se va face la adresele de e-mail:comunicare@madr.ro / feadr@madr.ro).

