
 
Anexa nr. 24 

Definiții și abrevieri 

Beneficiar – organizație publică sau privată care preia responsabilitatea realizării unui proiect și 

pentru care a fost emisă o Decizie de finanțare de către AFIR/care a încheiat un Contract de 

finanțare cu AFIR, pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  

Cerere de finanțare ‐ document depus de către un solicitant în vederea obținerii sprijinului 

financiar nerambursabil; 

Cofinanțare publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor prin FEADR ‐ 

aceasta este asigurată prin contribuția Uniunii Europene și a Guvernului României;  

Conservare – toate acele intervenții care au ca finalitate menținerea unei stări fizice și estetice 

a unei construcții. Conservare poate fi considerată și lucrarea de protejare împotriva 

intemperiilor,furtului etc. a unui șantier sau a unei construcții degradate, în această categorie 

(cu un caracter special) intrând și menținerea în stare de ruină a vestigiilor arheologice din orice 

epocă – în acest caz conservarea urmărind doar împiedicarea degradărilor ulterioare. Lucrările 

din această categorie sunt cele de reparații curente și de întreținere care nu modifică starea 

prezentă a unei construcții. Mai pot fi acceptate în această definiție și intervențiile minim 

necesare pentru punereaîn siguranță a unei clădiri din punct de vedere structural, lucrări care în 

extremă ar putea fi definite drept consolidare; 

Contract/Decizie de Finanțare – reprezintă documentul juridic încheiat în condiţiile legii între 

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi beneficiar, prin care se stabilesc obiectul, 

drepturile şi obligaţiile părţilor, durata de execuție/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;  

Derulare proiect ‐  reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a 

proiectului. 

Durata de execuție a proiectului aferentă reprezintă perioada de realizare a investițiilor 

propuse și este de maxim 36 de luni, cu posibilitate de prelungire cu acordul AFIR  pentru 

proiectele care prevăd lucrări de construcții montaj de la data aprobarii Deciziei de finanţare. 

Pentru proiectele care nu prevăd lucrări de construcții montaj, perioada de realizare a 

investițiilor propuse și este de maxim 24 de luni, cu posibilitate de prelungire cu acordul AFIR. 

Durata de monitorizare a proiectului reprezintă perioada de 5 ani calculată de la data finalizării 

implementării proiectului.    

Eligibilitate – suma criteriilor pe care un beneficiar trebuie să le îndeplinească în vederea 

obținerii finanțării prin Măsurile/Sub‐măsurile din FEADR; 



 
Evaluare – acţiune procedurală prin care documentaţia pentru care se solicită finanţare este 

analizată pentru verificarea îndeplinirii criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului 

în vederea contractării; 

Fişa măsurii – document ce descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, 

obiectivele, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipurile de investiţie, categoriile de 

beneficiari eligibili şi tipul sprijinului; 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală-un instrument de finanţare creat de 

Uniunea Europeană pentru implementarea Politicii Agricole Comune 

Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane juridice în baza unor criterii de 

eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a măsurii şi care nu 

trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale şi 

nerealizarea investiţiei/serviciilor 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 ; 

Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților derulate de beneficiarul FEADR de la 

semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată; 

Inovarea socială răspunde unei probleme sociale sau a unei nevoi nesatisfăcute. Inovația 

socială este o soluție la o problemă socială-activitate sau serviciu inovativ(sau mai multe), poate 

fi o schimbare de proces, de produs, o schimbare organizațională sau de finanțare. Inovarea 

socială presupune noutate-important nu este ca ideea sau patternul să fie absolut noi, ci 

contează să fie percepute ca noi în contextul în care sunt aplicate. Spre exemplu, furnizarea 

serviciilor de educație era inițial un atribut al instituțiilor monastice. Crearea unui rol al statului, 

al pieței și al actorilor privați în furnizarea acestor servicii este o inovație socială. Inovația 

socială produce schimbare socială. Soluția nouă trebuie să producă schimbare socială, o 

schimbare structurală culturală, normativă sau regulatoare a societății. Nu putem vorbi despre 

inovație atunci când este introdus un nou tip de formular sau când este introdusă o nouă 

procedură de înregistrare a beneficiarilor unui serviciu public. Inovația trebuie să introducă o 

schimbare. Inovația socială nu este produsă cu scopul de a satisface nevoile unui individ anume 

sau ale grupului său de proveniență, ci are un impact la nivel macro. Inovația socială este 

difuzată mai ales prin organizații al căror scop principal nu este profitul. 

Modernizare – cuprinde achiziția de echipamente și/sau dotări 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; 



 
Proiect generator de venit - orice operațiune care implică o investiție într-o infrastructură a 

cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune 

care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de 

servicii contra unei plăți.  

Renovarea – toate acele intervenții care sporesc gradul de îmbunătățire al finisajelor și al 

accesoriilor tehnice (vopsitorii, zugrăveli, schimbarea instalațiilor interioare și exterioare din 

incintă etc.) precum și lucrări de recompartimentare, modificări ce duc la sporirea confortului 

(iluminat, echipare electrică, termică, securitate etc.) și al siguranței în exploatare (căi de acces 

și de circulație, sisteme de protecție la foc etc.) în general, intervenții ce conduc la un mod mai 

funcțional și mai economic de folosire a unei construcții, fără posibilitatea de schimbare 

volumetrică și planimetrică sau modificarea destinației inițiale;  

Reprezentantul legal – reprezentant al beneficiarului care semnează angajamentele legale, 

desemnat conform actelor constitutive/statutului beneficiarului;  

Strategie de Dezvoltare Locală ‐ 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; 

Restaurarea ‐ este o intervenție pe o clădire aflată într-un grad oarecare de degradare cu 

scopul de a reface caracterul, configurația și acele caracteristici speciale care au condus la 

decizia de protejare a imobilului, lucrările efectuate în acest scop putând duce la modificări 

substanțiale a formei în care clădirea se găsește la momentul deciziei de restaurare;  

Solicitant – persoană juridică / ONG, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din 

FEADR;  

Valoare eligibilă a proiectului – suma cheltuielilor pentru bunuri, servicii, lucrări care se 

încadrează în Lista cheltuielilor eligibile precizată în fișa măsurii și ghidul solicitantului  și care 

pot fi decontate prin FEADR; procentul de confinanţare 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 fișa măsurii și ghidul 

solicitantului şi, ca atare, 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;  

Zi – zi lucrătoare.  

 

 



 
Abrevieri 

GAL – Grup de Acțiune Locală. 

SDL – Strategia de Dezvoltare Locală;  

PNDR – Programul Național de Dezvoltare Rurală;  

FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală;  

MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;  

APIA – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură  

AFIR – Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

AM POIM – Autoritatea de Management Program Operaţional Infrastructură Mare;  

POS MEDIU – Programul Operaţional Sectorial Mediu. 

Abrevieri specifice structurii AFIR 

CDRJ - Compartiment de Dezvoltare Rurală Județean; 

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;  

CE SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului LEADER și Investiții 

Non‐agricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CI SLIN – CRFIR/OJFIR – Compartimentul Implementare, din cadrul Serviciului LEADER și 

Investiții Non‐ agricole ‐ Centrul Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale/Oficiul Județean 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale;  

CE – SIBA – CRFIR – Compartimentul Evaluare, din cadrul Serviciului CRFIR – Centrul Regional 

Pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale;  

DAF – Direcția Active Fizice din cadrul AFIR ; 

DATLIN – Direcția Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐agricole din cadrul AFIR; 

DGDR ‐ AM PNDR – Direcția Generală Dezvoltare Rurală ‐ Autoritatea de Management                      

pentru Programul Naţional de Dezvoltare Rurală;  

DIBA – Direcția Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul AFIR;  

DPDIF – Direcția Plăți Directe și Instrumente Financiare din cadrul AFIR; 

OJFIR – Oficiul Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor 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;  

SIBA – CRFIR – Serviciul Infrastructură de Bază și de Acces din cadrul Centrului Regional pentru 

Finanțarea Investițiilor Rurale;  



 
SL – Serviciul LEADER din cadrul Direcției Asistență Tehnică, LEADER și Investiții Non‐ agricole 

din cadrul AFIR;  

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;  

 


