
 

 

Nr. înreg.: ________/10.11.2022 

 

Către,  

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

Domnului ministru Petre DAEA 

Spre știință: 

Barna TÁNCZOS, ministrul mediului, apelor și pădurilor 

Antal Szabolcs BARABÁSI, secretar de stat, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

George SCARLAT, președintele Comisiei pentru agricultură, industrie alimentară si 

dezvoltare rurală 

Csaba KÖNCZEI, deputat, membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie 

alimentară şi servicii specifice 

 

 

Stimate Domnule Ministru! 

 

În primul rând, apreciem eforturile instituției Dvs. în sensul dezvoltării şi protecţiei zonelor 

montane din România, în special activitatea Agenției Naționale a Zonei Montane, cu 

funcție principală de aplicare a strategiilor dezvoltării durabile a zonei montane și de 

implementare a unor programe de încurajare a activităților din zona montană. 

 

În același timp, dorim să subliniem importanța acestor programe, menite să sprijine 

supraviețuirea, chiar și îmbunătățirea calității de viață a fermierilor din zona montană, nu 
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în ultimul rând importanța protejării naturii, de aceea dorim să promovăm Programele de 

investiții pentru Zona Montană, publicate de Agenția Națională a Zonei Montane, 

sesiunile de proiecte pentru anul 2022, și anume: 

 Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi/sau prelucrare 

a laptelui în zona montană, 

 Programul de investiții pentru înființarea stânelor montane, 

 Programul de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare și 

prelucrare a fructelor de pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi 

aromatice din flora spontană şi/sau de cultură în zona montană. 

Totodată, în perioada de depunere a proiectelor sus amintite (perioada 25 octombrie-29 

noiembrie 2022), în practica depunerii proiectelor, la nivelul grupurilor de persoane 

vizate, întâlnim o serie de observații,  întrebări si neclarități, care îngreunează sau fac 

chiar imposibilă depunerea de proiecte cu condițiile/forma prevăzute în Ghidurile 

solicitantului.  

 

Ca atare, supunem atenției Dvs. întrebările legate de unele cerințe, aspecte din Ghidul 

solicitantului  în cazul celor trei programe enumerate – întrebări cuprinse în anexă - și Vă 

solicităm respectuos să analizați și să ne transmiteți de urgență recomandările instituției 

Dvs., referitor la întrebările specifice, în scopul înlăturării impedimentelor practice și 

depunerii proiectelor în timp util de către cei interesați. 

 

Cu stimă, 

Borboly Csaba 

 

 

Miercurea Ciuc, 10.11.2022 



 

 

Anexă: Observații, întrebări cu privire la GHIDUL  SOLICITANTULUI 

 

I. De clarificat în Ghidul solicitantului - Programul de investiţii pentru înfiinţarea 

centrelor de colectare şi/sau prelucrare a laptelui în zona montan 

 
Capitol II   

2.1 Pot depune proiect 

-persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; 

- grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 

funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 

silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, 

pentru comercializarea produselor agricole şi silvice; 

- cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, care deservesc interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect; 

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi 

funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare; 

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Capitolul 2 - 2.2.1  punctul d)  

- Coduri CAEN 

- 0141 – Creșterea bovinelor de lapte; 

0145 – Creșterea ovinelor și caprinelor; 

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor. 



 

 

Codul CAEN 1051 este obligatoriu pentru investiții care includ componenta de prelucrare a laptelui 

 

Capitol 3 

- 3.2. Depunerea dosarului cererii de finanțare 

               Documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt, după caz 

- 32.2.2.  -pagina 29  alineat 4  :   

Dispozitivul de stocare electronică va conține cererea de finanțare, împreună cu documentele 

specificate. Cererea de finanțare completată și documentele care o însoțesc vor fi semnate electronic 

 

- 3.3.  Ghid pagina 32, alineat 1:  

      În cazul în care, în urma evaluării dosarului cererii de finanțare, se constată 

neconcordanțe sau neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, cererea de finanțare 

este respinsă, iar ANZM emite decizie de respingere pe care o transmite   citantului prin oricare din 

formele prevăzute de lege, cu confirmare de primire. 

 

Studiul de fezabilitate conține: (pagina 15) 

Documente obligatorii pentru studiul de fezabilitate 

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme (pentru proiecte fără C+M doar acorduri  şi avize–după caz) Se 

vor prezenta conform prevederilor din Ghidul Solicitantului 

  6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

  6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

  6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în 

documentaţia tehnico-economică 

  6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

  6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

  6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de investiţii şi care 

pot condiţiona soluţiile tehnice 

 

 

 



 

 

Întrebări, vă rugăm să clarificați: 

1. La studiul de fezabilitate trebuie introduse toate avizele cerute?  

2. Composesoratele de se sunt excluse din proiect? De ce nu pot participa și ele? 

   

 

II. De clarificat în GHIDUL SOLICITANTULUI - Programul de investiții pentru 

înființarea stânelor montane 
 

Capitol II 

2.1. Pot participa la proiect 

- persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; 

- grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi 

funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi 

silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului mediului, apelor şi 

pădurilor nr. 358/763/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei 

Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, 

pentru comercializarea produselor agricole şi silvice; 

- cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare, care deserves interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect; 

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 

1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, 

cu modificările şi completările 

           Capitolul 2 - 2.2.1  punctul d)  

2.1 pagina 13 



 

 

coduri CAEN: 

0141 – Creșterea bovinelor de lapte; 

0145 – Creșterea ovinelor și caprinelor; 

1051 - Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor. 

Codul CAEN 1051 este obligatoriu pentru acest tip de investiție și trebuie însoțit de cel puțin unul din 

celelalte două coduri CAEN menționate mai sus 

 

Pagina 23 , ultimul alineat   

    Dosarul Cererii de finanțare conține Cererea de finanțare însoțită de documentele tehnice și 

administrative, menționate în secțiunea D a cererii de finanțare 

- 3.3.  Ghid pagina 32, alineat 1:  

      În cazul în care, în urma evaluării dosarului cererii de finanțare, se constată 

neconcordanțe sau neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, cererea de finanțare 

este respinsă, iar ANZM emite decizie de respingere pe care o transmite  solicitantului prin oricare din 

formele prevăzute de lege, cu confirmare de primire. 

 

3.2.3. pagina 29 alineat 2) pont - Studiul de fezabilitate conține:   

Documente obligatorii pentru studiul de fezabilitate 

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme (pentru proiecte fără C+M doar acorduri  şi avize–după caz) Se 

vor prezenta conform prevederilor din Ghidul Solicitantului 

  6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

  6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 

  6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în 

documentaţia tehnico-economică 

  6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

  6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

  6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul  obiectivului de investiţii şi care 

pot condiţiona soluţiile tehnice 

 

 



 

 

Întrebări de clarificat: 

1. La codurile CAEN de ce este obligatoriu codul 1051 (așa cum apare în ghid), pe 

când la documentele anexate se referă la codul CAEN 014? 

2. La studiul de fezabilitate trebuie introduse toate avizele cerute?  

3. Composesoratele de ce sunt excluse din proiect? De ce nu pot participa și ele? 

 

III. De clarificat în GHIDUL SOLICITANTULUI - Program de investiţii pentru 

înfiinţarea centrelor de colectare sau de colectare și prelucrare a fructelor de 

pădure, a ciupercilor şi/sau a plantelor medicinale şi aromatice din flora 

spontană şi/sau de cultură în zona montană 

 

Capitol 2 

2.1 Pot participa la proiect;  

-persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016; 

- grupuri de producători înfiinţate conform Ordonanţei Guvernului nr. 

37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată 

cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi 

completările ulterioare, şi Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării 

rurale şi al ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr. 358/763/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 

37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de 

producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice; 

- cooperative agricole constituite în baza Legii cooperaţiei agricole nr. 

566/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care deservesc 

interesele membrilor prin investițiile prevăzute în proiect; 



 

 

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii nr. 

1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu 

modificările ulterioare; 

- persoane juridice constituite în conformitate cu prevederile Legii 

societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completăr 

2.2.1 pagina15 

Coduri CAEN: 

0113 - Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor; 

0124 – Cultivarea fructelor sămânțoase și sâmburoase; 

0125 - Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi; 

0128 - Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic; 

0230 - Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană; 

1032 - Fabricarea sucurilor de fructe și legume; 

1039 - Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a 

 

Capitol III 

3.2 la pagina 27  

Documentele anexate cererii de finanțare trebuie să respecte ordinea documentelor din Secțiunea D a 

cererii de finanțare. Documentele care însoțesc cererea de finanțare sunt, după caz: 

3.3 Ghid pagina 33 ultimul alineat 

În cazul în care, în urma evaluării dosarului cererii de finanțare, se constată 

neconcordanțe sau neîndeplinirea condițiilor de eligibilitate, cererea de finanțare 

este respinsă, iar ANZM emite decizie de respingere pe care o transmite 

solicitantului prin oricare din formele prevăzute de lege, cu confirmare de primire 

 

3.3. – a 2) pont - Studiul de fezabilitate conține:  (pagina 31 ) 

6. Urbanism, acorduri şi avize conforme (pentru proiecte fără C+M doar acorduri şi avize–după caz) Se 

vor prezenta conform prevederilor din Ghidul Solicitantului 

Documente obligatorii pentru studiul de fezabilitate 

  6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire 

  6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege 



 

 

  6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de diminuare a 

impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu în 

documentaţia tehnico-economică 

  6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor 

  6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară 

  6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul  obiectivului de investiţii şi care 

pot condiţiona soluţiile tehnice 

 

Întrebări de clarificat: 

1. La studiul de fezabilitate trebuie introduse toate avizele cerute? 

2. Composesoratele de se sunt excluse din proiect? De ce nu pot participa și ele? 
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