
                                                                                                                Anexa 9 Masura 1.2 
DEFINITII SI ABREVIERI 

 
1. DEFINITII  
 

Activitatea agricolă – reprezintă: 
a) producția, creșterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, 
reproducerea animalelor și deținerea acestora în scopuri agricole,  
b) menținerea unei suprafețe agricole într-o stare care o face adecvată pentru pășunat sau 
pentru cultivare, fără nicio acțiune pregătitoare care depășește cadrul metodelor și al utilajelor 
agricole uzuale, pe baza criteriilor definite de statele membre în cadrul stabilit de Comisie, sau  
c) 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. 
d) 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 activitatii de bază a solicitantului (pentru care 
are codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. 
Activitate mesteşugărească - producerea şi comercializarea produselor care păstrează 
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 –  activitati in urma carora se realizeaza unul sau mai multe produse 
pentru care prelucrarea s-a incheiat, care au parcurs in intregime fazele procesului de productie 
si care sunt utilizate ca atare, fara sa mai suporte alte transformari, putand fi depozitate in 
vederea livrarii sau expediate direct clientilor: 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 turistice - servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de agrement dependente 
sau independente de o structură de primire agro-turistică cu funcțiuni de cazare și servicii de 
alimentație publică); 
Angajament - reprezintă voinţa exprimată printr-un document asumat prin semnătură de un 
solicitant al sprijinului financiar, prin care acesta se obligă să respecte condiţiile generale şi 
specifice de acordare a sprijinului pentru fiecare măsură/submăsură/pachet/varianta vizată, 
astfel cum sunt prevăzute în fişele măsurilor din PNDR 2014-2020 şi detaliate în legislaţia 
naţională;  
Anul „0” din Planul de Afaceri - reprezintă anul in care se realizează înregistrarile în nume 
propriu din ultima perioadă de depunere (înregistrare/actualizare) a cererii unice de plată pe 
suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în 
Registrul exploatatiilor la ANSVSA/ANZ, precum și în Registrul agricol, conform situaţiei 
existente in exploataţie la momentul depunerii Cererii de Finantare.  
Anul ”țintă” din Planul de Afaceri (Anul 3/ 5 – în cazul plantațiilor pomicole) – reprezintă anul 
propus de beneficiar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri. 
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;  
Campingul - structură de primire turistică destinată să asigure cazarea turiştilor în corturi sau 
rulote, astfel amenajate încât să permită acestora să parcheze mijloacele de transport, să îşi 
pregătească masa şi să beneficieze de celelalte servicii specifice acestui tip de unitate; 
Capital de lucru sau fond de rulment- fondurile disponibile pentru activitatea de zi cu zi. 
Capitalizarea întreprinderii - acumulare de capital, transformarea profiturilor acumulate si a 
rezervelor in capital emis. 
Carnetul de stupină – reprezinta documentul elaborat de forma asociativă şi aprobat de 
ANSVSA care conţine informaţii cu privire la mişcarea efectivului, starea de sănătate şi 
întreţinere a fiecărei familii de albine, tratamentele efectuate, deplasările în pastoral, precum şi 
alte operaţiuni din domeniul apicol 
Cedentul – reprezintă fermierul care cedează integral/ parțial o exploatație agricolă înregistrată 
în Registrul agricol prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune unui alt fermier 
Cererea de Finanţare (CF) – reprezintă solicitarea depusă de solicitant/ potenţialul beneficiar în 
vederea obţinerii finanţării nerambursabile 
Cesionarul – reprezintă fermierul căruia i se transferă integral/ parțial o exploatație agricolă 
înregistrată în Registrul unic de identificare de la APIA/ ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție 
Veterinară prin acte de proprietate și/ sau arendă/ concesiune 
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  
Cooperativele agricole de gradul 1 -  asociaţii de persoane fizice şi persoane fizice autorizate 
definite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea 
activităţilor economice de către persoane fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale, cu modificările şi 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;  
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 de produse agricole în cazul în care se 
desfășoară în spații separate, rezervate acestei activități;  
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. 
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Dimensiune economică (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a exploatației 
agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1242 
/2008 de stabilire a unei tipologii comunitare pentru exploatații agricole;  
Domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/ economie agrară  – conform HG nr. 580/2014 cu 
modificările şi completările ulterioare, pentru studii universitare, ramura de ştiinţe „Ingineria 
resurselor vegetale şi animale”, iar conform HG nr. 844 /2002 cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru studii liceale, prin domeniul agricol se înţeleg profiluri încadrate la: 
agricultură, industrie alimentară, silvicultură, protecţia mediului, inclusiv toate calificările care 
fac referinţă în titulatură la domeniul agricol (ex. mecanică agricolă); 
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   
Dreptul de creanţă – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului 
dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de 
construire/desfiinţare şi este dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune. Emiterea 
autorizaţiei de construire în baza unui contract de comodat/locaţiune se poate face numai 
pentru construcţii cu caracter provizoriu şi acordul expres al proprietarului de drept.  
Dreptul real principal – reprezintă, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, cu modificările şi 
completările ulterioare, dreptul asupra construcţiei şi/sau terenului care conferă titularului 
dreptul de a obţine, potrivit legii, din partea autorităţii competente, autorizaţia de 
construire/desfiinţare şi este: dreptul de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, 
act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească). 
Durata de execuție a proiectului aferentă Deciziei de finanţare (implementare proiect) - 
reprezintă perioada de maxim 3/ 5 ani (pentru sectorul pomicol) de la data aprobarii Deciziei de 
finanţare şi include 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 3 
ani calculată de la data efectuarii plăţii tranșei a doua de sprijin. 
Durata de valabilitate a Deciziei de finanţare (derulare proiect) – cuprinde durata de execuţie a 
obiectivelor din Planul de afaceri 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; 
Eșantion – stabilirea unui segment de subiecți/beneficiari, în urma unor criterii prestabilite cu 
un scop bine definit; 



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; 
Exploatația agricolă (ferma) – reprezintă unitatea 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,  gestionate 
de un fermier și utilizate pentru activităţi agricole; 
Exploataţie pomicolă -  reprezintă exploataţia în care ponderea culturilor de specii pomicole în 
cadrul calculului SO al exploataţiei este dominantă (procentul cel mai mare) în totalul SO al 
exploataţiei vegetale. În cazul exploataţiilor mixte, dacă exploataţia este majoritar vegetală, 
ponderea culturilor din specii pomicole în cadrul calcului SO al sectorului vegetal din exploataţie 
trebuie să fie dominantă (procentul cel mai mare din total vegetal).   
Exploataţia comercială de tip A – reprezintă exploataţia de animale deţinută de persoane fizice 
autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale sau persoane juridice organizate în 
condiţiile legii, înregistrate şi autorizate de oficiul registrului comerţului, înregistrată în Sistemul 
naţional de identificare şi înregistrare a animalelor, care îndeplineşte condiţiile prevăzute în 
anexa nr. 50 la Ordinul Preşedintelui ANSVSA nr. 16/ 2010 pentru aprobarea Normei sanitare 
veterinare privind procedura de înregistrare/autorizare sanitar-veterinară a unităţilor/centrelor 
de colectare/exploataţiilor de origine şi a mijloacelor de transport din domeniul sănătăţii şi al 
bunăstării animalelor, a unităţilor implicate în depozitarea şi neutralizarea subproduselor de 
origine animală care nu sunt destinate consumului uman şi a produselor procesate.  
Fărâmițarea exploatației agricole – reprezintă preluarea unei exploatații agricole de către cel 
puțin doi fermieri, în vederea creării în mod artificial de condiții pentru obținerea sprijinului prin 
măsura 2.1. 
Ferma de familie – reprezintă exploataţia agricolă aparţinând întreprinderii familiale sau 
persoanei juridice ai cărei asociaţi sunt exclusiv membri ai aceleiaşi familii. Dimensiunea 
economică a fermei de familie în accepțiunea acestei submăsuri este cuprinsă între 4.000 - 
11.999 € SO. Prin membrii aceleiaşi familii se înţelege soţul/soţia şi rudele până la gradul III 
inclusiv. 
Ferma mică ( Legea 37/2015) - reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica intre 
8.000 – 49.999 € S.O. (valoarea producției standard). 
Fermier - 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. 
Fermier activ - persoane fizice si/sau persoane juridice care desfasoara o activitate agricola 
in calitate de utilizatori ai suprafetelor de teren agricol si/sau detinatori legali de animale, 
potrivit legislatiei in vigoare. In categoria beneficiarilor de plati se incadreaza si 
cooperativele agricole prevazute la art. 6 lit. e) din Legea cooperatiei agricole nr. 566/2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare, precum si grupurile de producatori care 
desfasoara activitate agricola. (Ordonanța de Urgență nr. 3 din 2015 pentru aprobarea 



schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art. 
2 din Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură). 
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; 
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. 
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; 
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. 
Implementarea proiectului – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR 
de la semnarea Deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată 
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. 
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. 
Întreprinderea – reprezintă conform prevederilor orice formă de organizare a unei activităţi 
economice, autorizată potrivit legilor în vigoare să facă activităţi de producţie,  comerţ sau 
prestări  de servicii, în scopul obţinerii de venituri, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi 
reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, societăţi cooperative, persoane fizice autorizate, întreprinzători titulari ai unei 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, autorizate potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare, care desfăşoară activităţi economice. 
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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, 
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. 
Întreprinderea autonomă – reprezintă orice întreprindere care nu este clasificată ca 
întreprindere legată sau ca întreprindere parteneră, și care deţine mai puţin de 25% din 
capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una ori în mai 
multe întreprinderi sau dacă una ori mai multe întreprinderi nu deţin mai mult de 25% din 
capitalul social sau din drepturile de vot ale întreprinderii în cauză. 
Întreprinderile legate – reprezintă întreprinderile între care există oricare dintre următoarele 
raporturi: 
a)o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor 
celeilalte întreprinderi; 
b)o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de 
administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; 
c)o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, 
în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul 
acesteia; 



d)o întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza 
unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 
acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective. 
Întreprinderea mică – reprezintă întreprinderea care are între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează 
o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 10 milioane euro, echivalent în 
lei; Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte 
conform prevederilor art 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi 
Ghidului IMM de pe pagina de internet: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf 
Întreprinderile partenere - reprezintă toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca 
întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, 
individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din 
capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval). 
Intreprindere unică – în conformitate cu prevederile art.2 alin.(2) din Regulamentul (UE) 
nr.1.407/2013include 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. 
Intermediar - acea entitate care achiziționează produsul de la fermier în scopul comercializării. 
Procesatorul nu este considerat intermediar dacă procesează materia primă proprie sau 
procesarea reprezintă o acțiune de prestare de servicii către fermier, cel din urmă deținând 
controlul asupra produsului și condițiilor de comercializare (ex.: stabilirea prețului);  
In cazul procesării / comercializarii productiei membrilor prin intermediul formelor asociative, 
entitatea care realizeaza procesarea/comercializarea (forma asociativa) nu este considerata 
intermediar. Această prevedere este valabilă și în cazul procesării / comercializării prin 
intermediul membrilor parteneriatului.  
Implementare proiect – reprezintă totalitatea activităților efectuate de beneficiarul FEADR de 
la semnarea contractului/deciziei de finanțare până la data depunerii ultimei tranșe de plată;  
Lanț scurt - configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un intermediar între 
producător și consumator;  
Lider de proiect - este PFA, II, IF sau persoana juridică (de drept public sau privat) desemnata sa 
reprezinte parteneriatul în relatia contractuala cu AFIR, conform legislatiei în vigoare.  
Măsură – definește aria de finanțare prin care se poate realiza cofinanțarea proiectelor 
(reprezintă o sumă de activități cofinanțate prin fonduri nerambursabile); 
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Microîntreprindere – reprezintă întreprinderea care are până la 9 salariaţi şi realizează o cifră 
de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei; 
Calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri ai solicitantului se stabileşte conform 
prevederilor art 4 din Legea nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare şi Ghidului 
IMM de pe pagina de internet: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/sme_definition/sme_user_guide_en.pdf 
Microîntreprinderea înfiinţată de întreprinzătorul debutant ("societate cu răspundere 
limitată - debutant" sau "S.R.L. - D.") – reprezintă microîntreprinderea nou-înfiinţată, condusă 
de un întreprinzător debutant în afaceri, care desfăşoară pentru prima dată activitate 
economică, prin intermediul unei societăţi cu răspundere limitată. 
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; 
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;  
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. În pensiunile 
agroturistice, turiştilor li se oferă masa preparată din produse naturale, preponderent din 
gospodăria proprie sau de la producători autorizaţi de pe plan local, iar gazdele se ocupă direct 
de primirea turiştilor şi de programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl petrec la 
pensiune. 
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 
Piața locală - este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la 
exploatația de origine a produsului. Distanța dintre exploatația de origine a 
produsului/produselor și punctul de comercializare se calculează prin intermediul GPS. Se va 
avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă. Dovada încadrării în limita de km menționată 
anterior nu este necesară. Distanța va fi verificată de AFIR. Solicitantul trebuie să se asigure 
înainte de depunerea proiectului că se încadrează în limita de mai sus și să menționeze în 
proiect distanța maximă dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de 
comercializare.  
Pistă de audit – formular care oferă posibilitatea unei persoane să urmărească o etapă 
procedurală din momentul inițierii până în momentul în care se raportează rezultatele finale – 
reprezintă trasabilitatea operațiunilor; 
Potențial 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;  
Pragul de calitate – reprezintă punctajul lunar cumulat realizat pe baza anumitor criterii de 
selecție, apreciat drept reper, care asigură finanțarea cu prioritate a proiectelor de calitate. 
Pragul minim – reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate primi finanţare în cadrul unei 
Măsuri/ Sub-măsuri din cadrul PNDR 2014-2020. 
Preluarea integrală a exploatației agricole - reprezintă trecerea tuturor terenurilor aflate în 
proprietate/ folosinţă şi/sau animalelor existente într-o/ la o gospodărie/ exploatație agricolă 
individuală/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere famială 
înregistrate în Registrul agricol de la cedent la cesionar, cu excepția locuinței și a terenului 
aferent acesteia (anexa gospodărească).  
Preluarea parțială a exploatației agricole - reprezintă trecerea unei părți din terenurile aflate în 
proprietate/ folosinţă şi/sau animalele existente într-o/ la o gospodărie/ exploatație agricolă 
individuală/ persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/ întreprindere famială 
înregistrate în Registrul agricol de la cedent la cesionar, cu excepția locuinței și a terenului 
aferent acesteia (anexa gospodărească).  
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 identice - proiecte depuse de același parteneriat care vizează aceeași temă, conținut și 
categorie de produse.  
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). 
Programul Naţional Apicol (PNA) 2017-2019 – reprezintă programul al cărui scop de bază este 
realizarea sistemului informatic pentru identificarea stupilor, sprijinirea apicultorilor pentru 
achiziţionarea de medicamente, funduri de stupi pentru control sau funduri de stupi 
antivarooa, de mătci, roiuri pe faguri şi/sau familii de albine, de stupi în vederea reformării 



stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral, precum şi pentru decontarea analizelor 
fizico-chimice care să ateste calitatea mierii 
Proiect neconform – proiect al cărui punctaj rezultat în urma evaluării AFIR este mai mic decât 
pragul de calitate lunar/trimestrial corespunzător sau proiect încadrat greșit din punct de 
vedere al alocării financiare aferente unei măsuri/submăsuri/componentă (alocare distinctă). 
Registrul agricol – reprezintă documentul oficial de evidenţă primară unitară, în care se înscriu 
datele cu privire la gospodăriile/ exploatațiile agricole individuale/ persoanele fizice autorizate/ 
întreprinderile individuale/ întreprinderile famiale care au terenuri în proprietate/folosinţă 
şi/sau animale. 
Registrul exploataţiei – reprezintă colecţia de date în format de hârtie şi/sau electronic care 
cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea 
acestora, resgistrul fiind gestionat de către ANSVSA; la exploataţiile nonprofesionale, registrul 
exploataţiei este reprezentat de colecţia exemplarelor documentelor care se remit 
proprietarului exploataţiei la consemnarea mişcării animalelor, inclusiv la identificarea iniţială, 
prin arhivarea respectivelor exemplare, în ordine cronologică, îndosariate în mod corespunzător 
şi păstrate prin grija proprietarului, pentru o perioadă de minimum 3 ani de la data închiderii 
exploataţiei. 
Registrul naţional al exploataţiilor (RNE) – reprezintă colecţia de date în format electronic care 
cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, registrul fiind gestionat 
de către ANSVSA. 
Registrul Unic de Identificare (RUI) – reprezintă un element component al Sistemului integrat 
de administrare şi control şi care cuprinde informaţii referitoare la: 
a) identificarea agricultorilor; 
b) identificarea solicitanţilor care depun cereri de ajutor, inclusiv a solicitanţilor care depun 
cereri de finanţare pentru măsurile din PNDR; 
c) identificarea solicitanţilor pentru măsurile de piaţă, cota de lapte, comerţul exterior cu 
produse agricole şi promovarea acestora pe piaţa internă şi în ţări terţe; 
d) identificarea solicitanţilor pentru ajutoarele de stat, alţii decât cei prevăzuţi la lit. a)-c). 
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; 
Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) – reprezintă sistemul de administrare şi 
control al cererilor de plată ale fermierilor, gestionat de către APIA. 
Solicitantul – reprezintă persoana juridică (persoana fizică autorizată, întreprinderea 
individuală, întreprinderea familială, societate cu răspundere limitată), potenţial beneficiar al 
sprijinului nerambursabil din FEADR; 
Solicitant (măsura 1.2) – parteneriatul constituit din persoane fizice, persoane juridice, 
persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale și orice altă entitate 
relevantă care a depus un proiect pentru accesarea fondurilor europene, care nu a fost înca 
evaluat sau este în curs de evaluare. ;  
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). 
Sumă forfetară -sumă fixă în procent de 100% prestabilită la un anumit cuantum fără a mai fi 
necesară cofinanțarea din partea beneficiarului. 
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). 
Tânăr fermier - Conform art. 2 din R(UE) nr. 1305/ 2013, (1) înseamnă o persoană cu vârsta de 
până la 40 de ani la momentul depunerii Cererii de Finanțare, care deține competențele și 
calificările profesionale adecvate și care se stabilește pentru prima dată într-o exploatație 
agricolă ca șef al respectivei exploatații 
Unitatea Administrativ Teritorială (UAT) - este reprezentat de comune, oraşe, municipii; 
Valoarea producţiei standard (S.O.) – se determină pe baza producției standard totale a 
exploatației agricole, exprimată în euro, stabilită în conformitate cu prevederile Regulamentului 
CE nr. 1242/2008 de stabilire a unei tipologii europene pentru exploatații agricole.  
Vatra de stupină – reprezinta locul/suprafaţa de teren pentru amplasarea unei stupine, în 
sistem staţionar, permanentă sau în sistem pastoral ori temporară. Vatra poate fi permanentă, 
dacă stupii sunt amplasaţi în acelaşi loc pe toată perioada anului sau cel puţin pe perioada 
iernării, ori temporară, atunci când stupii sunt transportaţi şi amplasaţi pe o perioadă limitată 
de timp în vederea valorificării unui cules. 
Zi – zi lucrătoare 
Zona limitrofă – reprezintă zona delimitată de comunele sau oraşele cu care comuna în care 
este înregistrată exploataţia are graniţe comune, în acelaşi judeţ şi/ sau în judeţele vecine, 
inclusiv cel mai apropiat oraş (conform hartă rutieră) de UAT-ul în care este înregistrată 
exploataţia. 
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; 
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- 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;  
ANC – Autoritatea Națională pentru Calificări 
ANCA – Agenția Națională de Consultanță Agricolă 
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 
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. 
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. 

 
 

 


