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SL nr. 931/13.10.2020 
R14953/2020 

 
Cabinet Director General 

 
 
Către: Grupul de Acțiune Locală (GAL) Valea Dunării Sudolt 

Domnului Răzvan DUȚĂ, manager GAL 
 

Subiect:   Clarificări privind implementarea submăsurii 19.2 - „Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală“ 

 
 
 
Stimate domnule Răzvan DUȚĂ, 
 
  

Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă prin intermediul poștei electronice în 
data de 24.09.2020 și înregistrată la AFIR cu nr. 14953,  facem următoarele precizări: 

Conform activităților prezentate în cele 2 cereri de finanțare, membrii grupului țintă vor 
fi consiliați cu privire la „tipurile de forme asociative și modalitatea de constituire a acestora”, 
precum și „cu privire la legislația specifică formei asociative alese de aceștia, inclusiv la 
impozitarea diverselor tipuri de structuri asociative”, având ca bază legală prevederile fișei 
măsurii și ale ghidului solicitantului (Legislatie Nationala: HG 226/2013, Legea nr 566/2004, 
Legea nr. 1/2005, OG nr.37/2005, OG 26/2000, Legea nr 36/1991).  

Având în vedere modificarea Legii Cooperației agricole nr.566/2004 prin Legea nr. 
21/2019, conform căreia „persoanele fizice și/sau persoanele juridice care se asociază în 
cooperative agricole trebuie să fie fermieri activi în concordanță cu legislația în vigoare sau să 
aibă cod CAEN principal din secțiunea A <<Agricultură, silvicultură și pescuit>>, (...)”, pentru 
atingerea obiectivului proiectelor în acord cu prevederile legislației naționale în vigoare, 
apreciem că sintagma „entități participante prin reprezentanții lor legali la activitățile de 
consiliere/instruire oferite gratuit de solicitant în cadrul proiectului” poate fi completată cu 
categoria de fermieri activi („entități participante/fermieri activi prin reprezentanții lor legali la 
activitățile de consiliere/instruire oferite gratuit de solicitant în cadrul proiectului”), în vederea 
îndeplinirii condiției de eligibilitate impusă de criteriul EG8, care prevede, ca beneficiari eligibili, 
fermierii înregistrați.  

În aceeași măsură, având în vedere faptul că beneficiarul este obligat să înființeze cel 
puțin o formă asociativă în urma desfășurării activităților corelat cu prevederile legislației 
române în domeniul asociativității, considerăm, ca și AM PNDR prin Nota 235530/12.08.2020, o 
eroare de formă neintroducerea PFA, II, IF în categoria fermierilor înregistrați. Conform capitolul 
VI: Descrierea complementaritatii si/sau contributiei la obiectivele altor strategii relevante 
(nationale, sectoriale, regionale, judetene etc.) din SDL, măsura 2 este complementară cu 
măsura 3 în cadrul căreia au fost finanțate doar PFA și II. Prin urmare, considerăm că 
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neacceptarea acestei erori nu ar permite beneficiarilor GAL-ului din cadrul măsurii 3 să se 
dezvolte prin participarea la sesiunile de consiliere și ulterior la înființarea unei forme asociative. 

De asemenea, având în vedere necorelările din diversele paragrafe ale Ghidului 
Solicitantului în legătură cu caracteristicile grupului țintă, considerăm că din grupul țintă pot 
face parte fermieri înregistrați, fie ei PFA, II, IF sau alte forme de entități juridice. 

Pentru informații suplimentare sau clarificări, puteți să ne contactați telefonic la 
numărul 021/402.27.50 sau prin e-mail la adresa cabinet@afir.info.   
 
 
Cu stimă, 
 
DIRECTOR GENERAL, 
Mihai – Liviu MORARU 
 
 
Propun spre APROBARE, 
Director general adjunct infrastructură, LEADER și investiții 
non-agricole 
Florin – Dan SCARLAT 
 
 

AVIZAT, 
Șef Serviciul LEADER 
Monica Elena CRUNȚEANU 
 
 
 
 
 
 
 

 
VERIFICAT, 
Consilier Serviciul LEADER 
Tatiana CIRIMPEI 
 
 

 
ÎNTOCMIT, 
Consilier Serviciul LEADER 
Ana MÎNDROIU 
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