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Avand in vedere prevederile 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 Consiliului (CE EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul
financiar aplicabil bugetului general al Comunitatii Europene, cu modificarile si
completarile ulterioare, precum si ale 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, in temeiul art. 108
din Constitutia Romaniei , republicata, si al art. 74 din Regulamentul Consiliului
(CE) nr. 1.698/2005, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
CAP. 1
Obiectiv si dispozitii generale
ART. 1
(1)Obiectul prezentei Hotarari il constituie stabilirea cadrului general pentru
aplicarea procedurilor de evaluare, selectie, Contractare, achizitii, plata, control
si monitorizare, aferente proiectelor cofinantate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala, denumit in continuare FEADR, prin Programul National de Dezvoltare
Rurala 2007-2013, denumit in continuare PNDR, pe intreaga perioada de derulare a
Programului, in regiunile eligibile in cadrul Obiectivului de convergenta.
(2)Prin PNDR se finanteaza inclusiv doua scheme transparente de ajutor de stat,
ale caror prevederi sunt de stricta interpretare si aplicare. Aceste scheme,
instituite/aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale,
sunt aferente masurii 123, si anume:
a)Schema XS 13/2008 "Stimularea IMM-urilor care proceseaza produse agricole in
vederea obtinerii unor produse alimentare, altele decat cele prevazute in ANEXA 1 la
Tratatul CE, precum si a celor care desfasoara activitati de procesare a produselor
agricole in vederea obtinerii si utilizarii surselor de energie regenerabila si a
biocombustibililor", denumita in continuare XS 13/2008;
b)Schema XS 28/2008 "Stimularea microintreprinderilor din domeniul prelucrarii
primare a produselor forestiere lemnoase si nelemnoase", denumita in continuare XS
28/2008.
ART. 2
(1)Termenii "Programare", "regiune", "axa", "masura", "operatiune",
"monitorizare, evaluare", "strategie de dezvoltare locala", "beneficiar",
"cheltuiala publica", "Obiectiv de convergenta" au intelesul din Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), publicat in Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 277 din 21 octombrie 2005.
(2)In intelesul prezentei Hotarari, termenii si expresiile de mai jos au
urmatoarele semnificatii:
a)PNDR - reprezinta documentul Programatic elaborat potrivit Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, in baza caruia vor fi accesate sumele alocate Romaniei
pentru perioada de Programare 2007-2013;
b)Ghidul solicitantului - reprezinta o detaliere tehnica si financiara a fiecarei
masuri si cuprinde setul de informatii necesare solicitantului pentru pregatirea,
derularea si implementarea proiectului, elaborat pentru fiecare masura de catre
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, denumita in continuare APDRP;

este disponibil la sediul central al APDRP, la centrele regionale ale APDRP si la
oficiile judetene ale APDRP, precum si pe site-ul APDRP si al Ministerului Agriculturii
si Dezvoltarii Rurale, denumit in continuare MADR;
c)Contract de finantare - reprezinta documentul juridic incheiat intre APDRP si
beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile si obligatiile partilor,
durata de executie, valoarea, plata, precum si alte dispozitii si conditii specifice,
prin care se acorda asistenta financiara nerambursabila din FEADR in scopul atingerii
obiectivelor masurilor cuprinse in PNDR;
d)angajament - reprezinta documentul incheiat de un solicitant al sprijinului
acordat pentru utilizarea durabila a terenurilor agricole si forestiere, prin care
se obliga sa respecte conditiile si modalitatea de acordare a platilor de catre Agentia
de Plati si Interventie in Agricultura, denumita in continuare APIA;
e)proiect eligibil - reprezinta proiectul care indeplineste conditiile minime
prevazute in fisa tehnica a masurii si care poate fi selectat, conform criteriilor
stabilite prin PNDR, pentru a primi asistenta financiara nerambursabila din FEADR;
f)cheltuieli eligibile generale - se incadreaza in categoria de cheltuieli
eligibile comune tuturor masurilor si reprezinta costurile necesare pentru pregatirea
si implementarea proiectelor finantate din PNDR;
g)cheltuieli eligibile specifice - reprezinta cheltuielile privind realizarea de
investitii pentru fiecare dintre masurile cuprinse in PNDR;
h)costuri generale ale proiectului - reprezinta acele costuri necesare pentru
pregatirea si implementarea proiectului, constand in cheltuieli pentru consultanta,
proiectare, monitorizare si management, inclusiv taxele pentru eliberarea
certificatelor, conform art. 55 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005
privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala (FEADR), publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria
L nr. 368 din 23 decembrie 2006, precum si cele privind obtinerea avizelor si
autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, asa cum sunt acestea prevazute in
legislatia nationala;
i)schema de ajutor de stat transparenta - reprezinta instrumentul de cofinantare
din FEADR a proiectelor aferente masurii 123 "Cresterea valorii adaugate a produselor
agricole si forestiere", cu respectarea criteriilor prevazute in Regulamentul
Comisiei (CE) nr. 70/2001 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE la ajutoarele
de stat pentru intreprinderi mici si mijlocii, cu modificarile si completarile
ulterioare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 10 din 13
ianuarie 2001;
j)schema de minimis - reprezinta instrumentul de cofinantare din FEADR a
proiectelor aferente masurilor 312 "Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de
microintreprinderi", 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 respectarea criteriilor
prevazute in Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.998/2006 privind aplicarea art. 87 si
88 din Tratatul CE la ajutoarele de minimis, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene, seria L nr. 379 din 28 decembrie 2006;
k)aviz cu recomandari la studiul de fezabilitate privind incadrarea in specificul
arhitectural local - reprezinta documentul eliberatele un organism competent 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;
l)mijloace de transport specializate - reprezinta autovehiculele adaptate la
cerintele de transport in cont propriu al materiei prime si/sau al productiei obtinute
si care sunt prevazute in studiul de fezabilitate sau in memoriul justificativ, anexate
cererii de finantare, vehiculele care indeplinesc aceleasi cerinte si au o functie
specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, precum si
mijloacele de transport prevazute ca eligibile in fisele masurilor din cadrul PNDR;
m)conflict de interese - reprezinta situatia in care exista legaturi intre
structurile actionariatului beneficiarului si ofertantii acestuia, intre membrii
comisiei de evaluare si ofertanti sau atunci cand ofertantul castigator detine
pachetul majoritar de actiuni in doua firme participante pentru acelasi tip de
achizitie in cadrul achizitiilor realizate de solicitantii privati ai fondurilor
nerambursabile FEADR.

CAP. 2
Reguli de implementare
SECTIUNEA 1
Reguli privind masurile de investitii
ART. 3
(1)Un solicitant poate depune in acelasi timp mai multe proiecte pentru masuri
diferite din cadrul PNDR, pentru a fi cofinantate din FEADR.
(2)Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinantate din FEADR si in
situatia in care are in derulare proiecte de investitii diferite, finantate prin
Programul SAPARD.
(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
celor care aplica pentru schema de ajutor de stat XS 13/2008.
(4)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.
ART. 4
(1)La solicitarea expresa a unui beneficiar de cofinantare din FEADR, cu privire
la Contractorii acestuia care nu se achita de obligatiile Contractuale, APDRP poate,
dupa o verificare prealabila, sa includa informatiile despre acesti furnizori in Lista
Contractorilor care nu isi respecta obligatiile Contractuale fata de beneficiarii
cofinantarii din FEADR.
(2)Lista Contractorilor care nu isi respecta obligatiile Contractuale fata de
beneficiarii cofinantarii din FEADR va putea fi consultata pe site-ul oficial al APDRP.
ART. 5
Pentru anumite categorii de beneficiari din cadrul masurilor derulate din PNDR
se aplica urmatoarele restrictii de finantare:
a)beneficiarii inregistrati in lista APDRP a debitorilor pentru Programul SAPARD
si pentru FEADR, pentru un an de la achitarea debitului;
b)beneficiarii care au Contracte de finantare reziliate pentru nerespectarea
obligatiilor Contractuale, din initiativa APDRP, pentru un an de la data rezilierii;
c)beneficiarii Programului SAPARD sau ai cofinantarii FEADR, care se afla in
situatii litigioase cu APDRP, pana la solutionarea definitiva a litigiului.
ART. 6
(1)Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile daca
respecta prevederile art. 71 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr.
1.698/2005 si daca indeplinesc urmatoarele conditii:
a)sunt prevazute sau rezulta din aplicarea legislatiei in vigoare in vederea
obtinerii de avize, acorduri si autorizatii necesare implementarii activitatilor
eligibile ale operatiunii sau rezulta din cerintele minime impuse de PNDR si sunt
solicitate de APDRP;
b)sunt aferente unor studii si/sau analize intocmite in conformitate cu
prevederile legislatiei in vigoare;
c)sunt necesare in procesul de achizitii publice pentru activitatile eligibile
ale operatiunii;
d)sunt aferente activitatilor de coordonare si supervizare a executiei si
receptiei lucrarilor de constructii-montaj.
(2)Cheltuielile de consultanta si pentru managementul proiectului sunt eligibile
daca respecta prevederile alin. (1) si vor fi decontate proportional cu valoarea
fiecarei transe de plata aferente proiectului.
(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.
(4)In cazul proiectelor care necesita acord de mediu si studiu de impact de mediu,
selectia proiectelor se va efectua fara obligativitatea prezentarii acestora, cu
exceptia investitiilor realizate prin masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in
valoare a mostenirii rurale", iar perioada de timp dintre notificarea beneficiarului
si incheierea Contractului de finantare nu va putea depasi 6 luni.
(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" din PNDR,
trebuie sa fie intocmite sau actualizate conform 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.
(6)Studiul de fezabilitate si, dupa caz, documentatia de avizare a lucrarilor de
interventie, aferente unui proiect integrat, se realizeaza conform legislatiei in
vigoare pentru fiecare tip de investitie, integrarea realizandu-se printr-un deviz
general centralizator, intocmit de proiectantul care elaboreaza documentatia aferenta
investitiei majoritare.
ART. 7
(1)Cheltuielile generale si specifice necesare pentru realizarea proiectului sunt
eligibile daca sunt realizate si efectiv platite de beneficiar dupa data semnarii
Contractului de finantare si daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:
a)sunt necesare pentru desfasurarea proiectului si in conformitate cu principiile
managementului financiar adecvat, ale economiei si ale eficientei costurilor;
b)sunt efectuate in conformitate cu prevederile Contractului de finantare
incheiat cu APDRP;
c)sunt inregistrate in evidentele contabile ale beneficiarului, sunt
identificabile si verificabile si sunt sustinute de originalele actelor de plata,
precum si de documente justificative, in conditiile legii.
(2)In cazul subContractarii operatiunilor de furnizare de bunuri, lucrari sau
servicii, Contractorul raspunde in integralitate de respectarea prevederilor
Contractuale fata de beneficiarii cofinantarii prin FEADR si este obligat sa furnizeze
APDRP toate informatiile legate de subContractori, conform cerintelor APDRP.
SubContractarea totala a achizitiei nu este permisa pentru operatiunile derulate
pentru cofinantarea din FEADR.
ART. 8
(1)In intelesul prezentei hotarari si conform fiselor masurilor din PNDR, pentru
cofinantare din FEADR sunt eligibile cheltuielile cu investitiile care au ca rezultat
urmatoarele:
a)active corporale:
(i)constructii noi si/sau modernizarea cladirilor folosite pentru productie,
servicii, inclusiv turism, depozitare, inclusiv constructii destinate protectiei
mediului, infrastructura interna si utilitati;
(ii)bransamente si racorduri necesare proiectelor, asa cum sunt ele prevazute in
fisele masurilor din PNDR;
(iii)constructii noi si/sau modernizarea cladirilor aferente serviciilor publice
de baza pentru populatia rurala, precum si infrastructurii fizice de baza;
(iv)lucrari de reabilitare si conservare a obiectivelor de patrimoniu;
(v)achizitii sau achizitii in leasing financiar de utilaje, instalatii,
echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum si de alte
mijloace de transport stabilite prin fisa masurii, daca leasingul financiar se
deruleaza pe perioada de implementare a proiectului;
b)active necorporale:
(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 cu recomandari la studiul de fezabilitate privind incadrarea in specificul
arhitectural local; proiectare si inginerie; consultanta;
(ii)achizitiile, inclusiv achizitiile in leasing financiar, de know-how sau de
cunostinte tehnice nebrevetate, software, brevete si licente pentru pregatirea si
implementarea proiectului, daca leasingul financiar se deruleaza pe perioada de
implementare a proiectului.
(2)Activele corporale si necorporale rezultate din implementarea proiectelor
cofinantate din FEADR trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
a)sa fie considerate active amortizabile;
b)sa fie achizitionate in conditii de piata;
c)sa fie incluse in categoria activelor proprii ale beneficiarului si sa fie
utilizate in exclusivitate in locatia in care a beneficiat de finantare nerambursabila
pentru minimum 5 ani, termen calculat din momentul in care investitia a fost

finalizata.
(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.
ART. 9
Proiectele depuse de beneficiarii publici pentru finantare prin FEADR, respectiv
comunele si asociatiile acestora, se incadreaza in categoria proiectelor
negeneratoare de profit si sunt de utilitate publica.
ART. 10
(1)Durata maxima de executie a investitiei cofinantate din FEADR este de 3 ani
de la data incheierii Contractului de finantare.
(2)Prin exceptie de la prevederile alin. (1), durata maxima de executie este de
2 ani pentru investitiile in achizitiile simple fara leasing financiar de utilaje,
instalatii, echipamente si dotari noi, de mijloace de transport specializate, precum
si de alte mijloace de transport stabilite prin fisa masurii.
(3)Durata maxima de executie prevazuta la alin. (1) si (2) poate fi prelungita
cu acordul prealabil al APDRP si cu aplicarea penalitatilor prevazute in Contractul
de finantare, cu exceptia investitiilor care prevad adaptarea la standardele
comunitare, caz in care aceasta prelungire nu poate depasi termenul de gratie legal
impus pentru adaptarea la standarde.
ART. 11
Nu sunt eligibile urmatoarele categorii de cheltuieli si investitii:
a)achizitia de terenuri si alte imobile;
b)investitiile privind operatiunile de simpla inlocuire;
c)achizitia de echipamente/bunuri second-hand;
d)cheltuielile pentru locuinte si sedii sociale;
e)simpla achizitie de actiuni ale unei intreprinderi;
f)taxa pe valoarea adaugata, cu exceptia taxei pe valoarea adaugata
nerecuperabila, in cazul in care este in mod real si definitiv suportata de catre
beneficiari, altii decat persoanele neimpozabile, conform art. 71 alin. (3) din
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.698/2005;
g)dobanda si alte comisioane aferente creditelor;
h)cheltuielile aferente leasingului financiar;
i)amenzile, penalitatile si cheltuielile de judecata;
j)costurile necesare pentru operarea obiectivelor de investitii;
k)achizitia de drepturi de productie agricola, de animale si plante anuale, precum
si plantarea acestora din urma, in cazul investitiilor agricole.
ART. 12
(1)Contractul de finantare pentru investitiile cofinantate din FEADR, in
integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile ce decurg din acesta nu
pot face obiectul cesiunii, fara acordul expres si prealabil al APDRP. in caz de
imposibilitate, neimputabila beneficiarului, de a executa prevederile contractuale,
activitatea poate fi preluata de succesorii sai in drepturi, in conditiile legii, cu
aprobarea prealabila a APDRP.
(2)Beneficiarul cofinantarii din FEADR poate constitui garantii in favoarea unei
institutii de credit, sub forma gajarii sau ipotecarii asupra investitiei care face
obiectul contractului de finantare, in conditiile legii.
SECTIUNEA 2
Reguli privind masurile de agromediu si zone defavorizate
ART. 13
(1)In cadrul PNDR este sprijinita utilizarea durabila a terenurilor agricole prin
intermediul masurilor 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin
pentru zone defavorizate - altele decat zona montana" si 214 "Plati de agromediu".
(2)Platile efectuate din FEADR pentru masurile prevazute la alin. (1) au un
caracter compensatoriu.
ART. 14
APIA, potrivit functiilor delegate de Autoritatea de management pentru PNDR,

denumita in continuare AM-PNDR, si APDRP vor implementa si vor efectua platile pentru
masurile prevazute la art. 13 alin. (1 j.
ART. 15
In executarea angajamentului asumat, beneficiarul masurilor prevazute la art. 13
alin. (1) este obligat sa respecte urmatoarele conditii generale:
a)anunta APIA despre pierderea dreptului de utilizare a suprafetei care face
obiectul angajamentului;
b)informeaza noul utilizator despre faptul ca suprafata respectiva este sub
angajament si ca acesta poate solicita transferul angajamentului pe numele sau, in
calitate de nou utilizator;
c)pastreaza si pune la dispozitia APIA pentru verificare toate documentele
relevante pentru angajament;
d)permite inspectarea fermei de catre reprezentanti ai organismelor abilitate,
in situatia in care a fost selectat pentru control.
ART. 16
(1)Angajamentele asumate pe o perioada de 5 ani, potrivit fiselor masurilor 211
"Sprijin pentru zona montana defavorizata" si 212 "Sprijin pentru zone defavorizate
- altele decat zona montana", nu sunt conditionate de mentinerea aceleiasi suprafete
pe durata celor 5 ani.
(2)Suprafetele pentru care se solicita anual sprijin pot varia ca dimensiune sau
locatie, platile efectuandu-se in functie de suprafata pentru care se aplica anual,
cu conditia amplasarii intr-o zona defavorizata, desemnata in cadrul PNDR.
ART. 17
Pentru beneficiarii masurii 214 "Plati de agromediu", in cazul pierderii dreptului
de utilizare a suprafetei care face obiectul angajamentului sau a unei parti a
acesteia, fermierul va proceda diferit, dupa cum urmeaza:
a)nu returneaza platile primite, in situatia in care noul utilizator al suprafetei
in cauza accepta sa preia angajamentul existent;
b)returneaza platile efectuate pana la acea data pentru respectiva suprafata, in
situatia in care noul utilizator nu accepta preluarea angajamentului existent.
SECTIUNEA 3
Reguli privind masurile de asistenta tehnica si formare profesionala
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" si 511
"Asistenta tehnica".
(2)Implementarea proiectelor cofinantate din FEADR, prevazute la alin. (1), se
realizeaza dupa cum urmeaza:
a)pentru masura 511 "Asistenta tehnica", prin:
(i)AM-PNDR, pentru nevoile de asistenta tehnica proprii, ale directiilor pentru
agricultura si dezvoltare rurala (denumite in continuare DADR), ale organismului de
certificare si ale altor organisme implicate in derularea programului;
(ii)APDRP - Directia de asistenta tehnica, pentru nevoile de asistenta tehnica
proprii, ale APIA, ale inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare
si ale altor organisme carora le vor fi delegate functii ale APDRP;
b)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 DADR judetene si a municipiului Bucuresti.
(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" si 511 "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" si 511 "Asistenta tehnica" se va elabora un manual de proceduri
care va contine instructiuni de coordonare, supervizare, avizare si monitorizare a
proiectelor.
SECTIUNEA 4

Reguli pentru monitorizare si evaluare
ART. 19
(1)Pentru examinarea progresului inregistrat de PNDR 2007-2013, comparativ cu
obiectivele propuse, institutiile implicate in implementare desfasoara activitati de
monitorizare si evaluare, pe baza datelor puse la dispozitia acestora de catre
beneficiarii de cofinantare din FEADR.
(2)Beneficiarii cofinantarii din FEADR trebuie sa furnizeze toate datele
solicitate de institutiile implicate, atat in perioada de implementare a proiectelor,
cat si ulterior finalizarii acestora.
(3)Monitorizarea sprijinului acordat beneficiarilor prin schemele de minimis se
va face distinct, potrivit regulilor specifice prevazute in scheme.
SECTIUNEA 5
Reguli generale pentru control
ART. 20
Beneficiarii masurilor de sprijin cofinantate din FEADR asigura accesul la locul
de implementare a investitiilor, insotesc echipele de control si pun la dispozitia
acestora, in timp util, toate informatiile si documentele relevante, conform
prevederilor procedurale specifice de control, corespunzatoare fiecarei institutii
responsabile.
CAP. 3
Dispozitii finale
ART. 21
(1)Pentru beneficiarii care primesc finantare pentru proiectele aferente
masurilor cuprinse in axa 3 din cadrul PNDR, potrivit regulii de minimis, pe baza
declaratiei pe propria raspundere, valoarea totala a ajutoarelor de minimis acordate
aceluiasi beneficiar nu va depasi 200.000 euro pe durata a 3 ani fiscali, perioada
care va fi evaluata pe o baza continua, astfel incat pentru fiecare noua acordare a
unui ajutor de minimis se va determina suma totala a ajutorului de minimis acordat
in anul fiscal in cauza, precum si pe perioada ultimilor 2 ani fiscali.
(2)Beneficiarul trebuie sa depuna din proprie initiativa toate eforturile pentru
a lua cunostinta de toate informatiile oferite, astfel incat sa cunoasca inainte de
asumarea obligatiilor toate drepturile si obligatiile nascute din contractul de
finantare.
ART. 22
(1)Prevederile prezentei hotarari nu sunt aplicabile pentru urmatoarele masuri
din cadrul PNDR 2007- 2013:
a)pentru masurile din axa 2 - 213 "Plati Natura 2000 pe teren agricol", 221 "Prima
impadurire a terenurilor agricole", 223 "Prima impadurire a terenurilor nonagricole"
si 224 "Plati Natura 2000 pe teren forestier";
b)pentru masurile din axa 4 - 4.1 "Implementarea strategiilor de dezvoltare
locala", 4.21 "Implementarea proiectelor de cooperare" si 4.31 "Functionarea
grupurilor de actiune locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului".
(2)Stabilirea cadrului specific de finantare si implementare a masurilor
prevazute la alin. (1) se va aproba, dupa caz, prin hotarare a Guvernului.
ART. 23
AM-PNDR si APDRP pot stabili reguli detaliate de implementare pentru fiecare
masura, care se aproba prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.
PRIM-MINISTRU, CALIN POPESCU-TARICEANU
Contrasemneaza:
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale, Gheorghe Albu, secretar de stat
p. Ministrul pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii
liberale, Stefan Imre, secretar de stat
Departamentul pentru Afaceri Europene, Adrian Ciocanea, secretar de stat
Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
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