
DEFINITII 
 
 
Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv 
de selecție de oferte / conform bazei prețuri de referință publicată pe site-ul AFIR, de către 
beneficiarul privat al finanțării prin PNDR, a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice 
fără montaj și servicii, precum cel de consultanță, dacă este cazul, prin atribuirea unui contract 
de achiziție. 

 
Achiziție complexă care prevede construcții montaj – reprezintă dobândirea, în urma aplicării 
unei proceduri de licitație, respectiv de selecție de oferte de către beneficiarul finanțării prin 
PNDR a unor bunuri cum ar fi utilaje și instalații tehnologice cu montaj și/ sau lucrări de 
construcții și instalații și servicii prin atribuirea unui contract de achiziție. 

 
Activitate agricolă – conform cu prevederile art. 4(1)(c)  din Reg. 1307/2013 înseamnă după caz: 

 

• producţia,  creşterea  sau  cultivarea  de  produse  agricole,  inclusiv  recoltarea,  mulgerea, 
reproducerea animalelor şi deţinerea acestora în scopuri agricole; 

 

• menţinerea  unei  suprafeţe  agricole  într-o  stare  care  o  face  adecvată  pentru  păşunat  sau 
pentru cultivare, fără nicio acţiune pregătitoare care depăşeşte cadrul metodelor şi al utilajelor 
agricole uzuale, cu respectarea normelor de ecocondiționalitate, sau 

 

• efectuarea unei activităţi minime pe suprafeţele agricole menţinute în mod obișnuit într-o 
stare  adecvată  pentru  păşunat  sau  pentru  cultivare,  pe  terenul  arabil  prin  îndepărtarea 
vegetației prin lucrări de cosit sau discuit sau prin erbicidare cel puțin o dată pe an, iar pe 
pajiștile permanente, prin pășunat cu asigurarea echivalentului unei încărcături minime de 0,3 
UVM/ha cu animalele pe care le exploatează sau un cosit anual, în conformitate cu prevederile 
legislației specifice în domeniul pajiștilor. În cazul pajiștilor permanente, situate la altitudini de 



 

peste  1800  m,  menținute  în  mod  natural  într-o  stare  adecvată  pentru  pășunat,  activitatea 
minimă constă în pășunat cu asigurarea unei încărcături minime de 0,3 UVM/ha cu animalele pe 
care le exploatează. 

 

în cazul viilor și livezilor activitatea agricolă minimă presupune cel puțin o tăiere anuală de 
întreținere și cel puțin o cosire anuală a ierbii dintre rânduri sau o lucrare anuală de întreținere a 
solului. 

 

Activitate complementară – reprezintă activitatea care se desfăşoară în scopul completării/ 
dezvoltării/optimizării activităţii principale sau activităţii de bază a solicitantului (pentru care are 
codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. 

 

Activitate mesteşugărească - producerea şi comercializarea produselor care pastrează specificul 
execuţiei  manuale  şi  artizanat,  prestarea  serviciilor  care  presupun  un  număr  mai  mare  de 
operaţii executate manual în practicarea lor sau au ca scop promovarea mesteşugurilor, a 
meseriilor, a produselor şi serviciilor cu specific tradiţional (exemple: sculptura, cioplitul sau 
prelucrarea artistică a lemnului, confecţionarea instrumentelor muzicale, împletituri din fibre 
vegetale şi textile, confecţionarea obiectelor ceramice, grafică sau pictură, prelucrarea pielii, 
metalelor, etc); 

 

Activități productive –  activități în urma cărora se realizează unul sau mai multe produse pentru 
care prelucrarea s-a încheiat, care au parcurs în întregime fazele procesului de producție și care 
sunt utilizate ca atare, fără să mai suporte alte transformari, putând fi depozitate în vederea 
livrării sau expediate direct clienților, fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de 
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități 
de prelucrare a produselor lemnoase; industrie metalurgică, fabricare construcții metalice, 
mașini,   utilaje   și   echipamente;   fabricare   produse   electrice,   electronice,   producere   de 
combustibil din biomasă în vederea comercializării; producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a proiectului, etc. 

 

Activități/ servicii turistice – servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement 
dependente sau independente de o structură de primire agroturistică cu funcţiuni de cazare și 
servicii de  alimentație publică. 

 

Activități/servicii de agrement – ansamblul mijloacelor, echipamentelor, evenimentelor şi 
activităţilor oferite de către unităţile de cazare sau unităţile specializate, capabile să ofere 
turiştilor  o  stare  de  bună dispoziţie, de plăcere sau  relaxare (ca de exemplu: bird-wathing, 
echitatie, schi, yachting, etc) 

 

Beneficiar – persoană juridică /persoană fizică autorizată /întreprindere individuala/ 
întreprindere familială care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR pentru accesarea 
fondurilor europene prin FEADR. 

 

Camping – strutură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiștilor în corturi sau 
rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să își 
pregătească masa și să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate. 

 

Căsuţă tip camping este un spaţiu de cazare de dimensiuni reduse (maximum 4 locuri), realizat din lemn 
sau alte materiale similare, compusă, de regulă, dintr-o cameră şi un mic antreu sau terasă şi uneori 
dotată şi cu grup sanitar propriu. 

Cererea  de  finanţare  –  reprezintă  solicitarea  depusă  de  potenţialul  beneficiar  în  vederea 
obţinerii finanţării nerambursabile; 



 

Contribuţia  privată  –  o  sumă  de  bani  care  reprezintă  implicarea  financiară  obligatorie  a 
persoanei  care  solicită  fonduri  nerambursabile  și  pe  care  trebuie  să  o  utilizeze  în  vederea 
realizării propriului proiect de investiţii. Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din 
valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili 
şi de tipul investiţiei propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa 
dintre co-finanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) și valoarea eligibilă a 
proiectului.  Contribuţia  privată  poate  fi  asigurată  fie  din  surse  proprii,  valabil  în  cazul 
potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară fie din 
credit  bancar  în  cazul  în  care  potenţialii  beneficiari  nu  deţin  fondurile  necesare  pentru 
contribuţia financiară proprie, dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar. 

 

Co-finanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie 
prin  FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României. 

 

Data acordării ajutorului de minimis– data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit 
beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil; 

 

Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 
sunt precizate în Ghidul solicitantului, Cererea de finanțare şi Contractul de finanţare pentru 
FEADR; 

 

Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 
analizată pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor minime pentru acordarea sprijinului şi pentru 
selectarea proiectului, în vederea contractării; 

 

Exploataţia agricolă - este o unitate tehnico-economică ce îşi desfăşoară activitatea sub o 
gestiune unică şi are ca obiect de activitate exploatarea terenurilor agricole şi/sau activitatea 
zootehnică. 

 

Fermier – înseamnă o persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat) sau un grup de 
persoane fizice sau juridice indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup şi membrii săi 
îl deţin în temeiul legislaţiei naţionale, a cărui exploatație se situează pe teritoriul Romaniei şi 
care desfășoară o activitate agricolă. 

 
Fişa submăsurii – Secțiune din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 care descrie 
motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile 
prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului. 

 

Furnizare de servicii  – servicii medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte 
casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și servicii 
informatice; servicii tehnice, administrative, transport rutier de mărfuri în contul terţilor, alte 
servicii destinate populației din spațiul rural, etc. 

 

Gospodărie agricolă - totalitatea membrilor de familie, a rudelor sau a altor persoane care 
locuiesc şi gospodăresc împreună, având buget comun, şi care, după caz, lucrează împreună 
terenul sau întreţin animalele, consumă şi valorifică în comun produsele agricole obţinute. 
Gospodăria poate fi formată şi dintr-un grup de două sau mai multe persoane între care nu 
există legături de rudenie, dar care declară că, prin înţelegere, locuiesc şi se gospodăresc 
împreună 

 

 

Industrii creative - acele activități economice care se ocupă de generarea sau exploatarea 
cunoștințelor și informației (crearea de valoare economică (profit) prin proprietate intelectuală). 



 

Alternativ, sunt denumite industrii culturale sau domenii ale economiei creative: publicitatea, 
arhitectura, arta, meșteșugurile, design-ul, moda, filmul, muzica, artele scenei, editarea 
(publishing), cercetarea și dezvoltarea, software-ul, jocurile și jucăriile, TV & radio, jocurile 
video. 

 

Intreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică pe o piaţă, indiferent de 
forma juridică, de modul de finanţare sau de existenţa unui scop lucrativ al acesteia. 

 

Intreprindere în activitate - întreprinderea care desfășoară activitate economică și are situații 
financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exercițiu financiar încheiat; 

 

Intreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puțin una din situațiile următoare: 
 

i.   În cazul unei societăți comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există 
de cel puțin trei ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM 
aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare 
de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci 
când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor 
acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și 
din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale 
societății) conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. În 
sensul acestei dispoziții, „societate cu răspundere limitată” se referă în special la tipurile de 
societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar „capital social” include, dacă este 
cazul, orice capital suplimentar. 

ii.   În cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere 
nelimitată pentru creanțele societății (alta decât un IMM care există de cel puțin trei ani sau, în 
sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa 
vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare de risc în urma unui proces 
de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci când mai mult de jumătate din 
capitalul propriu așa cum reiese din contabilitatea societății a dispărut din cauza pierderilor 
acumulate. În sensul prezentei dispoziții, „o societate comercială în care cel puțin unii dintre 
asociați au răspundere nelimitată pentru creanțele societății” se referă în special la acele tipuri 
de societăți menționate în anexa II la Directiva 2013/34/UE. 

iii.  Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau 
îndeplinește criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvență 
să fie deschisă la cererea creditorilor săi. 

iv. Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă 
împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă 
obiectul unui plan de restructurare. 
Intreprinderea unică – în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Regulamentul (UE) 
nr.Error! Hyperlink reference not valid.nclude toate întreprinderile între care există cel puțin una 
dintre relațiile următoare: 

 

i.   o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
unei alte întreprinderi; 

ii.   o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 

iii.   o întreprindere are dreptul de a exercita o influență dominantă asupra altei întreprinderi 
în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 



 

iv.   o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură,  în  baza  unui  acord  cu  alți acționari sau  asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

 

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face referire 
la punctele i-iv sunt considerate întreprinderi unice. 

 

Investiţia nouă - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, achiziția de 
echipamente si/sau dotari, care se realizează pentru construcţii noi sau pentru constructiile 
existente  cărora  li  se  schimbă  destinaţia  sau  pentru  construcţii  aparţinând  întreprinderilor 
cărora li s-au retras autorizaţiile de funcţionare şi nu-şi schimbă destinaţia iniţială. 

 

Modernizarea – cuprinde achiziția de echipamente si/sau dotari sau lucrările de construcţii şi 
instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente 
întreprinderilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea 
destinaţiei iniţiale;. 

 

Pensiune agroturistică  -  o structură de primire turistică, având o capacitate de cazare de până 
la 8 camere, funcţionând în locuinţele cetăţenilor sau în clădire independentă, care asigură în 
spaţii special amenajate cazarea turiştilor şi condiţiile de pregătire şi servire a mesei, precum şi 
posibilitatea participării la activităţi gospodăreşti sau meşteşugăreşti. 

 

Perioada de implementare – reprezinta perioada de la semnarea contractului de finanţare până 
la data depunerii ultimei tranşe de plată. 

 

Perioadă  de  derulare  a  proiectului  -  reprezintă  perioada  de  la  semnarea  contractului  de 
finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a proiectului. 

 

Prag minim - reprezintă punctajul minim sub care un proiect eligibil nu poate intra la finanţare. 
 

Prag  de  calitate  lunar-  reprezintă  punctajul  cumulat  realizat  pe  baza  anumitor  criterii  de 
selecție, apreciat drept reper lunar, care asigură finanțarea cu prioritate a proiectelor de calitate. 

 

Produsele  şi  serviciile  meşteşugăreşti,  de  mică  industrie  şi  artizanale  -  sunt  produsele  şi 
serviciile executate de meşteşugari şi artizani în serie mică sau unicat, fie complet manual, fie cu 
ajutorul uneltelor manuale sau chiar mecanice, atât timp cât contribuţia manuală a 
meşteşugarului sau artizanului rămâne componentă substanţială a produsului finit, fiind 
caracterizate prin faptul că: 

 

- sunt produse fără restricţii privind cantitatea şi folosind materiale brute, neprelucrate, apelând 
în general la resursele naturale; 

 

- natura specială a produselor meşteşugăreşti şi artizanale derivă din trăsăturile lor distinctive, 
care pot fi: artistice, creative, culturale, decorative, tradiţionale, simbolice şi semnificative din 
punct de vedere comunitar şi religios; 
- cuprind o arie largă de obiecte şi activităţi, care valorifică tehnicile, materiile prime, formele şi 
ornamentele tradiţionale, precum şi ale creaţiei populare din diferite genuri; 
-  produse  şi  servicii  cu  valoare  artistică,  dar  şi  utilitară,  care  păstrează  specificul  execuţiei 
manuale şi tradiţionale. 
- produsele de artă populară - sunt produsele realizate de creatorii şi meşterii populari, care 
păstrează caracterul autentic şi specificul etnic şi/sau cultural al unei anumite zone. 



 

Proiecte neconforme - proiectele al căror punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic 
decât pragul de calitate lunar/trimestrial corespunzător sau proiectele încadrate greșit din punct 
de vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/sub-măsuri/ componentă (alocare 
distinctă). 

 
Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune Cererea de finanțare şi în cazul în 
care Cererea de finanțare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare. Acesta trebuie să 
aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii; 

 
Solicitant – persoană fizică autorizată sau juridică, potenţial beneficiar al sprijinului 
nerambursabil din FEADR. 

 
Spațiul rural - totalitatea comunelor la nivel de unitate administrativ-teritorială, comuna fiind 
cea mai mică unitate administrativ-teritorială, nivel NUTS 5. 

 
Sprijin nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia Uniunii 
Europene şi a Guvernului României. 

 
   Măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor 

(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile). 

 
Tehnologia informației sau/ și Tehnologia informației și a comunicațiilor - abreviat (cel mai 
adesea IT) TI respectiv TIC, este tehnologia necesară pentru prelucrarea (procurarea, procesarea, 
stocarea, convertirea și transmiterea) informației, în particular prin folosirea computerelor pe 
multiple domenii legate de date și informații, cum ar fi: procesoare, calculatoare, hardware și 
software, limbaje de programare, structuri de date și altele (managementul datelor, construcția 
de hardware pentru calculatoare, proiectarea de software, administrarea sistemelor 
informaționale). 

 

Valoare eligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care 
se încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în prezentul manual și care pot fi decontate 
prin FEADR; procentul de co-finanţare publică și privată se calculează prin raportare la valoarea 
eligibilă a proiectului. 

 

Valoarea neeligibilă a proiectului – reprezintă suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii şi/sau 
lucrări care sunt încadrate în Lista cheltuielilor neeligibile precizată în prezentul manual şi nu pot 
fi decontate prin FEADR; cheltuielile neeligibile nu vor fi luate în calcul pentru stabilirea 
procentului de cofinanţare publică; cheltuielile neeligibile vor fi suportate financiar integral de 
către beneficiarul proiectului. 

 

Valoare totală a proiectului – suma cheltuielilor eligibile şi neeligibile pentru bunuri, servicii, 
lucrări. 

 
 

„/” – în accepțiunea acestui document, bara oblica reprezintă un semn de punctuație 

echivalentul conjucției „sau” (se va intrepreta ca inlocuitor al cuvantului „sau”) pentru a indica 

alternative  sau  mai  multe  opțiuni  (exemplu:  „modernizare/  extindere”  este  echivalent  cu 

„modernizare  sau  extindere”);  în  enunțarea  numărului  actelor  normative  bara  oblică  este 

echivalentă cu prepoziția „din” (Legea 544/ 2001 este echivalent cu Legea 544 din 2001), iar în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Computer


 

enunțarea  unităților  de  măsură,  este  echivalentă  cu  prepoziția  „pe”  (kilometri/oră  
este 

echivalent cu kilometri pe oră); 
 
 

 ABREVIERI 
 
 

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale – instituţie publică subordonată 

MADR care derulează FEADR; 

AM – PNDR – Autoritatea de Management pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală; 

ANT – Autoritatea Națională pentru Turism; 

CRFIR - Centrul Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel regional a AFIR (la nivel naţional există 8 Centre Regionale). 

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de 
finanţare 

creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune; 

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, structură organizatorică la 

nivel judeţean a AFIR (la nivel naţional există 41 Oficii Judeţene); 

PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală este documentul pe baza căruia va 
putea fi 

accesat  FEADR  şi  care  respectă  liniile  directoare  strategice  de  dezvoltare  rurală  ale  
Uniunii 

Europene; 
 


