
                                                                                                                Anexa 10 Masura 2.2 
 
1. DEFINITII  
 
Achiziție simplă – reprezintă dobândirea, în urma aplicării unei proceduri de licitație, respectiv 
de selecție de oferte/ conform bazei de date cu prețuri de referință, publicată pe site-ul AFIR, 
de către beneficiarul privat al finanțării prin PNDR a unor bunuri cum ar fi tractoare, mașini, 
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;  

Beneficiar – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ 
întreprindere familială care a realizat un proiect de investiţii şi care a încheiat un contract de 
finanţare cu AFIR pentru accesarea fondurilor europene prin FEADR;  
Cererea de Finanţare – reprezintă solicitarea completată electronic pe care potenţialul 
beneficiar o înaintează pentru aprobarea contractului de finanţare a proiectului de investiţii în 
vederea obţinerii finanţării nerambursabile;  
Comercializarea produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 înseamnă 
deținerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării 
sau a oricărei alte forme de introducere pe piață, cu excepția primei vânzări de către un 
producător primar către revânzători sau prelucrători și a oricărei alte activități de pregătire a 
produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de un producător primar către 
consumatorii finali este considerată comercializare în cazul în care se desfășoară în localuri 
distincte, rezervate acestei activități;  
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 cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile și buget național) 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. Un alt 
mod de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar sau nebancar, valabil în cazul în 
care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, 
dar îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar sau nebancar;  
Cofinanţarea publică – reprezintă fondurile nerambursabile alocate proiectelor de investiţie 
prin FEADR. Aceasta este asigurată prin contribuţia Uniunii Europene şi a Guvernului României;  
 Condiționare – activități de presortare, sortare, calibrare, tăiere, fasonare (tăiere frunze, 
tulpini și rădăcini – în cazul legumelor și rădăcinoaselor), spălare-zvântare, curățare, ceruire, 
lustruire, legare, ambalarea, uscarea (a nu se confunda cu deshidratarea care este considerată 
procesare), depozitarea produselor agricole în condiții controlate (temperatura, umiditate, 
atmosferă), răcire, spargere, decojire, separare miez de coaja, sortare miez, și alte operațiuni de 



pregătire a produselor agricole în vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în 
stare proaspătă sau pentru industrializare;  
 Derulare Proiect - reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de la 
semnarea contractului/deciziei de finanțare până la finalul perioadei de monitorizare a 
proiectului.  

 Eligibil – reprezintă îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor minime de către un solicitant aşa cum 
sunt precizate în Ghidul solicitantului, 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 criteriilor de eligibilitate şi pentru selectarea proiectului 
în vederea contractării;  
 Exploatație agricolă (fermă) – reprezintă o unitate tehnico-economică de sine stătătoare, cu o 
gestiune unică și care desfășoară activități agricole prin utilizarea suprafețelor agricole și/sau 
creșterea animalelor sau activități de menținere a terenurilor agricole în bune condiții agricole 
și de mediu, fie ca activitate principală, fie ca activitate secundară. Exploatația poate fi compusă 
din una sau mai multe unități de producţie situate pe teritoriul României, utilizate pentru 
activităţi agricole şi gestionate de un fermier; unitate de sine stătătoare atât tehnic, cât și 
economic, presupune utilizarea în comun a forței de muncă și a mijloacelor de producție 
(terenuri, mașini și echipamente agricole, clădiri etc.); gestiunea unică a exploatației agricole 
înseamnă că există o persoană sau un grup de persoane care are răspunderea juridică și 
economică a acesteia.  
 Fişa măsurii – descrie motivaţia sprijinului financiar nerambursabil oferit, obiectivele 
submăsurii, aria de aplicare şi acţiunile prevăzute, tipul de investiţie, menţionează categoriile de 
beneficiar şi tipul sprijinului;  
 Fonduri nerambursabile – fonduri acordate unei persoane fizice sau juridice în baza unor 
criterii de eligibilitate pentru realizarea unei investiţii încadrate în aria de finanţare a submăsurii 
4.1 şi care nu trebuie returnate – singurele excepţii sunt nerespectarea condiţiilor contractuale 
şi nerealizarea investiţiei conform proiectului aprobat de AFIR;  
GBER- Prezenta schemă are drept scop acordarea de sprijin financiar nerambursabil  în vederea 
pregătirii și implementării proiectelor de investiții în sectoarele pomicol și de procesare și 
marketing a produselor agricole prevăzute în Anexa I la Tratatul privind Funcționarea Uniunii 
Europene (TFUE), în vederea obținerii de produse neagricole, derulate prin schema de ajutor de 
stat "Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii, inclusiv în sectorul pomicol, 
pentru procesarea și marketingul produselor agricole în vederea obţinerii de produse 
neagricole", aferentă Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, denumită în 
continuare schema GBER 

Implementare Proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de 
la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată.”  

Intreprinderi in dificultate:  in conformitate cu prevederile Orientarilor privind ajutoarele de 
stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in dificultate, 
inseamna o intreprindere care se afla in cel putin una din situatiile urmatoare: 

 In cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata (alta decat un IMM care exista 
de cel putin trei ani sau, in sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM 
aflat la 7 ani de la prima sa vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare 



de risc in urma unui proces de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci 
cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor 
acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si 
din toate celalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale 
societatii) conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. 
In sensul acestei dispozitii, “societate cu raspundere limitata” se refera in special la tipurile de 
societati mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE (1), iar “capital social” include, daca 
este cazul, orice capital suplimentar. 

 In cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere 
nelimitata pentru creantele societatii (alta decat un IMM care exista de cel putin trei ani sau, in 
sensul eligibilitatii pentru ajutor pentru finantare de risc, un IMM aflat la 7 ani de la prima sa 
vanzare comerciala care se califica pentru investitii pentru finantare de risc in urma unui proces 
de diligenta efectuat de un intermediar financiar selectat), atunci cand mai mult de jumatate 
din capitalul propriu asa cum reiese din contabilitatea societatii a disparut din cauza pierderilor 
acumulate. In sensul prezentei dispozitii, “o societate comerciala in care cel putin unii din 
asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii” se refera in special la acele tipuri 
de societati mentionate in anexa II la Directiva 2013/24/UE. 

 Atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau 
indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa 
sa fie deschisa la cererea creditorilor sai. 

 Atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca 
imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca 
obiectul unui plan de restructurare. 

 In cazul unei intreprinderi care nu este un IMM, atunci cand, in ultimii doi ani: 
1. Raportul datorii/ capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; 
2. Capacitatea de acoperire a dobanzilor calculate pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 

1,0. 
Investiţii colective – Investiții realizate de către cooperative, grupuri de producători sau de 
parteneriate sprijinite prin intermediul M16, legate de asigurarea cooperării între 
producători/membri, prin promovarea unor investiții în facilități comune, mai eficiente și 
profitabile, cum sunt: echipamente, infrastructură și altele. Aceste investiții vor deservi 
interesul membrilor din cadrul cooperativelor, grupurilor de producători sau parteneriatelor 
sprijinite prin intermediul M16.  
 Investiţie nouă (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de 
construcţii-montaj, utilaje, instalaţii, care se realizează pe amplasamente noi, lucrarile pentru 
construcţiile existente cărora li se schimbă destinaţia sau pentru construcţii 
nefuncționale/dezafectate;  
 Lanț alimentar integrat reprezintă succesiunea de etape și operații din cadrul aceleași unități 
implicate în producerea, procesarea, distribuția, depozitarea și manipularea produselor agro-
alimentare de la productia primară până la comercializare,  
 Modernizarea (din punct de vedere al lucrărilor de construcții montaj) – cuprinde lucrările de 
construcţii şi instalaţii privind retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea 
construcţiilor existente aferente unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, 
fără modificarea destinaţiei iniţiale, inclusiv utilarea/reutilarea cu mașini, utilaje și echipamente 



necesare unei exploatații agricole pentru producția agricolă primară și, după caz, pentru 
procesare la nivel de fermă/unitate de producție;  
 Modernizarea exploataţiei agricole reprezintă investiţiile de orice tip (noi sau 
modernizări/extinderi) în unitatea/unităţile de producţie existente care împreună alcătuiesc 
exploataţia, extinderea activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii proiectului cu noi  
coduri CAEN în domeniul agricol (adică extinderea profilului agricol), extinderea exploataţiei 
agricole prin înfiinţarea de noi unităţi de producţie în cadrul aceluiași/aceloraşi cod/uri CAEN.  
 Natura 2000 – reţea ecologică de arii naturale protejate la nivel european, formate din arii 
speciale de conservare (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea habitatelor naturale de interes 
comunitar şi/sau a populaţiilor speciilor de interes comunitar, altele decât păsările sălbatice, în 
conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SAC) și arii de protecţie specială 
avifaunistică (sit/zonă protejat(ă) pentru conservarea speciilor de păsări sălbatice, în 
conformitate cu reglementările comunitare, prescurtat SPA) conform Legii nr. 462/ 2001 
(pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice);  
 Potenţial beneficiar – persoană juridică/persoană fizică autorizată care este eligibilă (care 
îndeplineşte toate condiţiile impuse prin PNDR) pentru accesarea fondurilor europene, dar care 
nu a încheiat încă un contract de finanţare cu AFIR;  
 Politica Agricolă Comună (PAC) – este un set de reguli și mecanisme care reglementează 
producerea, procesarea şi comercializarea produselor agricole în Uniunea Europeană şi care 
acordă o atenţie crescândă dezvoltării rurale. Are la bază preţuri comune și organizări comune 
de piaţă;  
 Procesarea (prelucrarea) produselor agricole, conform definiţiei din R(UE) 651/2014 
”înseamnă orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un 
produs care este tot un produs agricol, cu excepția activităților desfășurate în exploatațiile 
agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru 
prima vânzare;  
 Producția agricolă primară, conform R (UE) 702/2014 înseamnă producția de produse ale 
solului și ale creșterii animalelor, enumerate în anexa I la Tratat, fără a se efectua nicio altă 
operațiune de modificare a naturii produselor respective. Pot fi asimilate producției agricole 
primare operațiuni/cheltuieli precum utilaje, înființare/înlocuire plantații pentru struguri de 
masă, plase antigrindină și antiploaie, drumuri de exploatare în cadrul unității de producție, 
împrejmuire culturi și plantații perene, echipamente de irigații la nivelul exploatatiei agricole, 
producerea de energie regenerabilă la nivelul unității de producție pentru consum propriu, 
depozitare produse agricole primare, condiționare (cu excepția deshidratării care este 
considerată procesare), centrifugare și alte asemenea operațiuni care nu modifică natura 
produselor agricole.  
Proiect integrat - reprezintă combinarea a cel puțin două operațiuni care intră sub incidența a 
cel puțin două măsuri diferite și asigură accesul la finanțare a aceluiași beneficiar.Un proiect 
integrat poate fi prezentat într-o singură cerere de finanțare, poate fi evaluat ca atare în cadrul 
unei singure sesiuni de depunere și diferitele operațiuni pot începe simultan. 
 Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât 
pragul de calitate lunar corespunzător sau proiect încadrat greșit din punct de vedere al alocării 



financiare aferente unei măsuri/submăsuri/componentă (alocare distinctă).  Se aplică rata 
specifică a contribuției aferentă  măsurii dominante. 
 Reprezentantul legal –este persoana desemnata sa reprezinte solicitantul în relatia 
contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare;  
 Sămânţă înseamnă orice material de reproducere sau plantare: seminţe, fructe, material 
săditor produs prin orice metode de înmulţire, destinat multiplicării ori pentru producţia de 
consum alimentar sau industrial. Materialul săditor înseamnă materialul de înmulţire şi 
plantare compus din: plante, părţi ale plantei, inclusiv portaltoii, destinate înmulţirii şi 
producţiei de plante destinate plantării.  
Solicitant – persoană juridică/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere 
familială, potenţial beneficiar al sprijinului nerambursabil din FEADR;  

 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 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 prezentul manual 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;  
  
 
 
2. ABREVIERI  
 
 
ANAR – Administrația Națională Apele Române 
ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări 
ANCA – Agenția Națională de Consultanță Agricolă 
ANIF - Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare 
ANPM - Agenția Națională pentru Protecția Mediului; 
ANSVSA – Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – 
reprezintă autoritatea de reglementare şi control în domeniul sanitar-veterinar şi pentru 
siguranţa alimentelor, aflată în subordinea Guvernului şi în coordonarea ministrului agriculturii 
şi dezvoltării rurale 
ANT – Autoritatea Națională pentru Turism; 
ANZ -  Agenţia Naţională pentru Zootehnie  – reprezintă autoritatea naţională din subordinea 
MADR, competentă în domeniul zootehnic privind exploatarea, ameliorarea şi reproducţia 
animalelor, inspecţia de stat în zootehnie, controlul la producătorii şi prim-cumpărătorii de 
lapte, conservarea şi managementul durabil al resurselor genetice la animale 
APIA - Agenţia de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură  – reprezintă instituţia publică 
subordonată MADR care care este responsabilă cu derularea şi gestionarea fondurilor privind 



plăţile directe şi măsurile de piaţă şi unele măsuri finanţate din fonduri europene pentru 
agricultură, dezvoltare rurală şi pescuit, stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale. 
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 
GBER –General Block Exemption Regulations 
IACS - Sistemul Integrat de Administrare şi Control 
MADR – Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale- reprezintă autoritatea publică centrală 
responsabilă cu aplicarea strategiei şi programului de guvernare, cu rol în elaborarea şi 
implementarea strategiilor naţionale sectoriale în domeniile agriculturii şi producţiei 
alimentare, dezvoltării rurale, îmbunătăţirilor funciare, precum şi în domeniile conexe: 
cercetare ştiinţifică de specialitate, conservarea şi managementul durabil al solurilor şi al 
resurselor genetice vegetale şi animale. 
OIPA – Organizații Interprofesionale pentru Produse Agroalimentare 
OUAI - Organizatia Utilizatorilor de Apa pentru Irigatii  
PA – Plan de Afaceri 
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. 
 
 
 
 


