Anexa 20 Masura 3.1
DEFINITII SI ABREVIERI
1. DEFINITII
Administrator al ariei naturale protejate - orice persoană fizică sau juridică care administrează
arii naturale protejate
Arie naturală protejată - zona terestră şi/sau acvatică în care există specii de plante şi animale
sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, geologice, paleontologice,
speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică ori culturală deosebită, care are
un regim special de protecţie şi conservare, stabilit conform prevederilor legale
Arie specială de conservare - situl de importanţă comunitară desemnat printr-un act statutar,
administrativ şi/sau contractual în care sunt aplicate măsurile de conservare necesare
menţinerii sau de refacere la o stare de conservare favorabilă a habitatelor naturale şi/sau a
populaţiilor speciilor de interes comunitar pentru care situl este desemnat
Arii de protecţie specială avifaunistică - ariile naturale protejate ale căror scopuri sunt
conservarea, menţinerea şi, acolo unde este cazul, refacerea la o stare de conservare favorabilă
a speciilor de păsări şi a habitatelor specifice, desemnate pentru protecţia de păsări migratoare
Autoritatea de Management (AM PNDR) – reprezintă structura din cadrul MADR responsabilă
cu elaborarea strategiilor și politicilor specifice în domeniul dezvoltării rurale, precum și
implementarea programelor de dezvoltare rurală 2007-2013 și 2014-2020 cu finanțare din
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
Beneficiar – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, persoane fizice
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate relevantă care a
realizat un proiect şi care a încheiat un contract de finanţare cu AFIR, prin intermediul Liderului
de proiect, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;
Cererea de Finanţare (CF) – reprezintă solicitarea depusă de solicitant/ potenţialul beneficiar în
vederea obţinerii finanţării nerambursabile
Condiţia artificială – reprezintă condiţia creată de solicitant/ beneficiar în vederea obţinerii
unor avantaje care contravin obiectivelor legislaţiei în vigoare şi care conduce fie la
neacordarea sprijinului, fie la recuperarea sumelor plătite până la momentul descoperirii
acesteia, conform prevederilor art 60 din Regulamentul nr 1306/ 2013, cu modificările și
completările ulterioare
Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR aceasta este asigurata prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;
Colaborator extern - persoană fizică, persoana fizică autorizată, II, IF sau juridică ce colaborează
cu Parteneriatul la o acțiune/ activitate specifică acestuia, prin acordarea de expertiză specifică
ce nu poate fi asigurată de către membrii parteneriatului;
Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, în calitate de Autoritate Contractantă şi
beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de valabilitate,
valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă
financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor
măsurilor cuprinse în PNDR 2014-2020;

Contractor - parte într-un contract de finanţare, care, acceptând finanţarea şi condiţiile asociate
acesteia, stabilite de autoritatea contractantă, se obligă să asigure realizarea contractului;
Conflict de interese - orice situație care împiedică părțile contractante să aibă o atitudine
profesionistă, obiectivă și imparțială sau să execute activitile prevăzute în contractul de
finanțare într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie,
viața personală, , interese economice sau orice alte interese. Interesele anterior menționate
includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul 4
inclusiv. Dispozițiile menționate mai sus se aplică partenerilor, contractorilor, angajaților
beneficiarului implicați în realizarea prevederilor prezentului contract.
Data acordării ajutorului de minimis– data la care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit
beneficiarului în conformitate cu regimul juridic național aplicabil;
Decizia de finanţare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între AFIR şi
beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuţie,
valoarea, plata, precum şi alte dispoziţii şi condiţii specifice, prin care se acordă asistenţă
financiară nerambursabilă din FEADR şi de la bugetul de stat, în scopul atingerii obiectivelor
măsurilor cuprinse în PNDR 2014 - 2020
Derularea proiectului – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la
semnarea Contractului/Deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a
proiectului.
Domiciliu – potrivit Codului Civil (art. 86 – 91) se precizează că, dacă prin lege nu se prevede
altfel, o persoană fizică nu poate să aibă în acelaşi timp decât un singur domiciliu şi o singură
reşedinţă, chiar şi atunci când deţine mai multe locuinţe. Domiciliul persoanei fizice, în vederea
exercitării drepturilor şi libertăţilor sale civile, este acolo unde aceasta declară că îşi are locuinţa
principală. Reşedinţa persoanei fizice este în locul unde îşi are locuinţa secundară. Relaţia
locuinţă-domiciliu-reşedinţă poate fi astfel descrisă: orice locuinţă poate fi domiciliu sau
reşedinţă, după alegerea titularului; locuința desemnată ca reşedinţă nu poate fi, în acelaşi
timp, domiciliu şi invers; o persoană poate avea mai multe locuinţe, însă are, la un moment dat,
un singur domiciliu şi o singură reşedinţă
Durata de execuție a proiectului aferentă Deciziei de finanţare (implementare proiect) reprezintă perioada de implementare la care se adaugă termenul de 90 de zile calendaristice
de la data înregistrării cererii pentru tranşa a doua de sprijin, aferente plăţii acestei tranşe.
Durata de monitorizare a proiectului aferentă Deciziei de finanţare – reprezintă perioada de
timp calculată de la data efectuarii ultimei plăţi în care se realizează monitorizarea.
Durata de implementare–reprezinta perioada de la semnarea contractului de finanţare până la
data depunerii ultimei tranşe de plată.
Durata de valabilitate a Deciziei de finanţare (derulare proiect) – cuprinde durata de execuţie a
obiectivelor şi durata de monitorizare a proiectului.
Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum
sunt precizate în GS, Cererea de Finanţare 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;

Fişa Măsurii/ Submăsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit,
obiectivele măsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează
categoriile de beneficiar şi tipul sprijinului;
Fonduri nerambursabile – reprezintă fondurile acordate unei persoane fizice sau juridice în
baza unor criterii de eligibilitate pentru realizarea de investiții/servicii încadrate în aria de
finanțare a Măsurii și care nu trebuie returnate – singurele excepții sunt nerespectarea
condițiilor contractuale și nerealizarea investiției/serviciului conform proiectului aprobat de
AFIR;
Grup de Acțiune Locală (GAL) – reprezintă un parteneriat local, alcătuit din reprezentanţi ai
instituţiilor şi autorităţilor publice locale, ai sectorului privat şi ai societăţii civile, constituit
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu
modificările şi completările ulterioare;
Habitate naturale - zonele terestre, acvatice sau subterane, în stare naturală sau seminaturală,
ce se diferenţiază prin caracteristici geografice, abiotice şi biotice
Implementarea proiectului – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR
de la semnarea Deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată
Investiţia nouă - cuprinde lucrările de construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, 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.
Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile);
Partener - persoană fizică sau juridică (de drept public sau privat), care acționează pentru
atingerea scopului comun stabilit, în conformitate cu prevederile AP. Exemplu: o asociaţie
profesională, organizaţie guvernamentală sau neguvernamentală, o înterprindere privată etc;
Plan de management al ariei naturale protejate - documentul care descrie şi evaluează situaţia
prezentă a ariei naturale protejate, defineşte obiectivele, precizează acţiunile de conservare
necesare şi reglementează activităţile care se pot desfăşura pe teritoriul ariilor, în conformitate
cu obiectivele de managementPotențial beneficiar (solicitant) – reprezintă o persoană
juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care îndeplinește toate condițiile impuse)
pentru accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un Contract de
finanțare/Decizie de finanțare cu AFIR;
Potenţial beneficiar (măsura 1.2) - parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane
juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă
entitate relevantă care este eligibil (care îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru
accesarea fondurilor europene, dar care nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;
Proiecte identice - proiecte depuse de același parteneriat care vizează aceeași temă, conținut și
categorie de produse.
Reprezentant legal – reprezentant al proiectului care depune Cererea de Finanţare şi în cazul în
care Cererea de Finanţare va fi selectată, semnează Contractul de Finanţare. Acesta trebuie să
aibă responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul societăţii;
Reţea ecologică "Natura 2000" - reţeaua ecologică europeană de arii naturale protejate şi care
cuprinde arii de protecţie specială avifaunistică, stabilite în conformitate cu prevederile
Directivei 79/409/CEE privind conservarea păsărilor sălbatice şi arii speciale de conservare

desemnate de Comisia Europeană şi ale Directivei 92/43/CEE privind conservarea habitatelor
naturale, a faunei şi florei sălbatice
Sit de importanţă comunitară - situl/aria care, în regiunea sau în regiunile biogeografice în care
există, contribuie semnificativ la menţinerea ori restaurarea la o stare de conservare favorabilă
a habitatelor naturale prevăzute în anexa nr. 2 sau a speciilor de interes comunitar prevăzute în
anexa nr. 3 la OG 57/2007 şi care contribuie semnificativ la coerenţa reţelei "Natura 2000"
şi/sau contribuie semnificativ la menţinerea diversităţii biologice în regiunea ori regiunile
biogeografice respective. Pentru speciile de animale cu areal larg de răspândire, siturile de
importanţă comunitară trebuie să corespundă zonelor din areal în care sunt prezenţi factori
abiotici şi biotici esenţiali pentru existenţa şi reproducerea acestor specii
Solicitantul – reprezintă persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea
individuală, întreprinderea familială, societate cu răspundere limitată), 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. Având în vedere legislația națională
- Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legea nr. 351/2001 privind
aprobarea Planului național de planificare teritorială, spațiul rural este reprezentat de
totalitatea comunelor cu satele componente.
Sprijinul nerambursabil – reprezintă suma alocată proiectelor, asigurată prin contribuţia
Uniunii Europene şi a Guvernului României;
Strategie de Dezvoltare Locală (SDL) - Document ce trebuie transmis de potențialele GAL-uri
către Autoritatea de Management și care va sta la baza selecției acestora. Prin acest document
se stabilesc activitățile și resursele necesare pentru dezvoltarea comunităților rurale și măsurile
specifice zonei LEADER;
Sub-măsura – defineşte aria de finanţare prin care se poate realiza cofinanţarea proiectelor
(reprezintă o sumă de activităţi cofinanţate prin fonduri nerambursabile).
Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) - este reprezentat de comune, oraşe, municipii;
Zi – zi lucrătoare
Zona Montană – reprezintă zona formată din suprafețele unităților administrativ-teritoriale
(LAU 2) desemnate conform criteriilor de mai jos:
- unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii mai mari sau egale cu 600 m,
limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate în Sistemul Integrat de
Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT-uri;
- unitățile administrativ-teritoriale situate la altitudini medii între 400-600 m și care au o pantă
medie egală sau mai mare de 15%, limitele acestora fiind acelea ale blocurilor fizice (identificate
în Sistemul Integrat de Administrare și Control), care aparțin de aceste UAT-uri.
.
2. ABREVIERI

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, instituţie publică cu personalitate juridică,
subordonată Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – scopul AFIR îl constituie derularea
Fondului European Agricol pentru Dezvoltare, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar;

ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului;
DCP- Dosarul Cererii de Plată
DGDR - AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală - Autoritatea de Management pentru
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;
DSVSA – Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor;
DSP – Direcția de Sănătate Publică
FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, este un instrument de finanţare
creat de Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune.
GS – Ghidul Solicitantului
PNDR – Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, aprobat prin Decizia
Comisiei de punere în aplicare nr. C(2015) 3508 final din data de 26.05.2015 – reprezintă
documentul pe baza căruia va putea fi accesat Programul FEADR şi care respectă liniile directoare
strategice de dezvoltare rurală ale Uniunii Europene.
reprezintă documentul programatic, în sensul art. 6 din regulament, în care sunt prevăzute
măsurile şi sumele alocate României din FEADR care se aprobă de Comisia Europeană prin
decizie
Abrevieri specifice structurii AFIR
AFIR – Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul AFIR;
SIN – Serviciul Investiții Non-agricole din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții
Non-agricole - AFIR;
SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non-agricole AFIR;
DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;
SIB – Serviciul Infrastructură de Bază din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces –
AFIR;
SIA - Serviciul Infrastructură de Acces din cadrul Direcției Infrastructură de Bază și de Acces –
AFIR;
DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR;
SP – Serviciul Pomicultură din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;
SAF - Serviciul Active Fizice din cadrul Direcției Active Fizice - AFIR;
DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR;
SPD - Serviciul Plăți Directe din cadrul Direcției Directe și Instrumente Financiare – AFIR;
SIFFM - Serviciul Instrumente Financiare și Fond Mutual din cadrul Direcției Directe și
Instrumente Financiare – AFIR;
CRFIR – Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
OJFIR – Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – CRFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SLIN – OJFIR – Serviciul LEADER și Investiții Non-agricole din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;

CE – SLIN – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții
Non-agricole - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale /Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CI – SLIN – CRFIR/OJFIR - Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și
Investiții Non-agricole - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/ Centrul Regional
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
CJC – CRFIR – Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CMIT – CRFIR - Compartiment Monitorizare și IT din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – CRFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SAFPD – OJFIR – Serviciul Active Fizice și Plăți Directe din cadrul Oficiului Județean pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SAFPD – OJFIR/CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Active Fizice și
Plăți Directe - Oficiul Județean pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Centrul Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
SIBA – CRFIR - Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru
Finanțarea Investițiilor Rurale;
CE – SIBA – CRFIR - Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului Infrastructură de Bază și de
Acces - Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;
SCP – Serviciul Contabilizare Plăți din cadrul Direcției Efectuare și Contabilizare Plăți Fonduri
Europene – AFIR;
DCA – Direcția Control și Antifraudă din cadrul AFIR;
DGA AFPD – Director General Adjunct Active Fizice și Plăți Directe;
DGA ILINA – Director General Adjunct Infrastructură, LEADER și Investiții Non-agricole;
DCP - Direcţia Coordonare Programe - AFIR;
SM – Serviciul Metodologie - AFIR;
SMER - Serviciul Monitorizare, Evaluare, Raportare – AFIR.

