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    Avand in vedere prevederile comunitare ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 

1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European 

Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 

1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 

1.698/2005, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.975/2006 privind normele de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 in ceea ce priveste punerea in aplicare 

a procedurilor de control si a ecoconditionalitatii in ceea ce priveste masurile de 

sprijin pentru dezvoltarea rurala si ale  Deciziei Consiliului (CE) nr. 664/2006  de 

adaptarea a anexei VIII din Tratatul de aderare a Bulgariei si Romaniei, ale 

Regulamentului Consiliului (CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul 

financiar aplicabil bugetului general al Comunitatii Europene, cu modificarile si 

completarile ulterioare, precum si ale  Regulamentul (CE, EURATOM) nr. 2.342/2002  al 

Comisiei din 23 decembrie 2002 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

(CE, EURATOM) nr. 1.605/2002 al Consiliului, in conformitate cu prevederile  

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006  privind gestionarea fondurilor 

nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la 

Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate 

de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin  Legea nr. 492/2006 , cu 

modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 7 si 24 din  Legea nr. 184/2001  

privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicata, in temeiul art. 

108 din  Constitutia Romaniei , republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta 

Hotarare. 

     

     ART. 1 

     Hotararea Guvernului nr. 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, publicata in Monitorul 

Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 7 martie 2008, se modifica si se completeaza 

dupa cum urmeaza: 

    1.La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "k) aviz privind respectarea criteriului de incadrare in specificul arhitectural 

local - documentul eliberat, conform reglementarilor in vigoare, de filialele 

teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din Romania, necesar pentru proiectele 

specifice masurilor 313 «Incurajarea activitatilor turistice» si 322 «Renovarea, 

dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia 

rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale», cu privire la atestarea respectarii 

criteriului de incadrare in arhitectura specifica locala;" 

    2.La articolul 2 alineatul (2), dupa litera m) se introduc patru noi litere, 

literele n)-r), cu urmatorul cuprins: 

    "n) parteneriat - forma de cooperare intre autoritati publice, entitati private 

si organizatii neguvernamentale, pe baza acordului liber consimtit in temeiul art. 

942 din Codul civil, in concordanta cu prevederile art. 61 din Regulamentul (CE) nr. 

1.698/2005, in vederea elaborarii unei strategii de dezvoltare locala si pentru 

implementarea acesteia; 

    o) Grup de actiune locala - GAL - parteneriat local, constituit din diversi 

reprezentanti ai sectoarelor public, privat si ai societatii civile; 

    p) submasura - actiunea distincta din cadrul unei masuri care se deruleaza pe 

parcursul uneia sau mai multor faze; 

    r) faza - etapa componenta a evolutiei a unei submasuri, care, prin obiective 

proprii, permite o constructie progresiva a obiectivelor specifice masurii din care 

face parte." 



    3.La articolul 5, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "a) beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD 

si pentru FEADR, pana la achitarea integrala a datoriei fata de APDRP, inclusiv a 

majorarilor de intarziere." 

    4.La articolul 6, alineatele (3) si (5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: 

    "(3) Costurile generale ale proiectului sunt eligibile intr-un procent de maximum 

10%, fiind detaliate pentru fiecare masura in Ghidul solicitantului, intensitatea 

acordarii fiind in functie de tipul si de complexitatea proiectului. Pentru proiectele 

depuse de beneficiarii publici, ale caror studii de fezabilitate au fost intocmite 

si finantate din alte fonduri comunitare sau bugetare, inainte de intrarea in vigoare 

a prevederilor  Hotararii Guvernului nr. 28/2008  privind aprobarea 

continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 

publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investitii si lucrari de interventii, costurile reprezentand 

actualizarea acestor studii nu vor depasi 3% din valoarea costurilor de proiectare 

si inginerie, cu mentinerea procentului de maximum 10% din costurile generale ale 

proiectului. 

    

.................................................................................

.......................... 

    (5) Studiile de fezabilitate sau documentatiile de avizare a lucrarilor de 

interventie, aferente cererilor de finantare depuse de beneficiarii din cadrul masurii 

322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru 

economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale», precum si 

cele aferente cererilor de finantare depuse de beneficiarii publici ai masurilor din 

PNDR si care prevad obiective de investitii si lucrari de interventie trebuie sa fie 

intocmite sau actualizate conform prevederilor  Hotararii Guvernului nr. 28/2008 ." 

    5.La articolul 8 alineatul (1) litera b), punctul (i) se modifica si va avea 

urmatorul cuprins: 

    "(i) costurile generale legate de realizarea investitiilor prevazute la lit. a) 

pentru proiectare si asistenta tehnica, asimilate categoriei de active necorporale, 

dupa cum urmeaza: studii de teren, obtinere de avize, acorduri si autorizatii, inclusiv 

avizul definit la art. 2 alin. (2) lit. k), proiectare si inginerie, consultanta;" 

    6.Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 14. - APIA, potrivit functiilor delegate de APDRP, va implementa si va 

efectua platile pentru masurile prevazute la art. 13 alin. (1)." 

    7.La CAP. 2, titlul punctului II.3 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "II.3 Reguli privind masurile de asistenta tehnica, formare profesionala, precum 

si submasura «Constructie parteneriate public-private», fazele 1, 2 si 3, din cadrul 

masurii «Functionarea grupurilor de actiune locala - LEADER»" 

    8.Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: 

    "ART. 18. - (1) AM-PNDR este autoritatea direct responsabila cu implementarea 

masurilor 111«Formare profesionala - training, informare si difuzare de cunostinte», 

143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru agricultori», 431, 

cu submasura 431.1 «Constructie parteneriate public-private», fazele 1, 2 si 3, 

conform reglementarilor in vigoare, precum si a masurii «Asistenta tehnica». 

    (2) Implementarea proiectelor cofinantate din FEADR, prevazute la alin. (1), se 

realizeaza dupa cum urmeaza: 

    a) pentru masurile 111 «Formare profesionala - training, informare si difuzare 

de cunostinte», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru 

agricultori» - la nivel central, prin AM-PNDR, iar la nivel judetean, prin 

compartimentele de dezvoltare rurala ale directiilor pentru agricultura si dezvoltare 

rurala (denumite in continuare DADR) judetene si a municipiului Bucuresti; 

    b) pentru submasura 431.1 «Constructie parteneriate public-private», fazele 1 

«Sensibilizarea actorilor locali privind abordarea LEADER», 2 «Formarea 

reprezentantilor grupurilor potentiale» si selectia proiectelor aferente fazei 3 

«Sprijin financiar pentru pregatirea dosarelor pentru selectia GAL», la nivel central, 

prin AM-PNDR, iar pentru implementarea proiectelor aferente fazei 3, de catre APDRP; 

    c) pentru masura «Asistenta tehnica», prin: 

    (i)AM-PNDR, pentru nevoile de asistenta tehnica proprii ale DADR-urilor, ale 

organismului de certificare, ale autoritatii competente si ale altor organisme 

implicate in derularea programului; 

    (ii)APDRP - Directia de asistenta tehnica, pentru nevoile de asistenta tehnica 



proprii ale organismului de coordonare, ale APIA, ale inspectoratelor teritoriale de 

regim silvic si de vanatoare si ale altor organisme carora le vor fi delegate functii 

ale APDRP, 

    (3) Subcontractarea totala a achizitiei nu este permisa pentru operatiunile 

derulate in cadrul masurilor 111 "«Formare profesionala - training, informare si 

difuzare de cunostinte», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta 

pentru agricultori», submasurii 431.1 «Constructie parteneriate public-private», 

fazele 1, 2 si 3, precum si in cadrul masurii «Asistenta tehnica». 

    (4) Pentru implementarea masurilor 111 «Formare profesionala - training, 

informare si difuzare de cunostinte», 143 «Furnizarea de servicii de consiliere si 

consultanta pentru agricultori», a submasurii 431.1 «Constructie parteneriate 

public-private», fazele 1, 2 si 3, precum si a masurii «Asistenta tehnica», se vor 

elabora manuale de proceduri care vor contine instructiuni de coordonare, supervizare, 

avizare si monitorizare a proiectelor." 

    9.La articolul 22 alineatul (1), litera b) se abroga. 

     

    PRIM-MINISTRU, CALIN POPESCU-TARICEANU 

     

    Contrasemneaza: 

    Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Dacian Ciolos 

    Ministrul internelor si reformei administrative, Cristian David 

    Departamentul pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocanea secretar de stat 

    Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian 
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