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CLARIFICAREA NR. 1/ 13.04.2018  

la Ghidul Solicitantului MĂSURA 3/2A  SPRIJIN PENTRU MICII FERMIERI DIN 
TERITORIUL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE, Versiunea 2 - Sesiunea 2018 

 

 

1. In vederea corelarii Ghidului Solicitantului si a anexelor acestuia cu modificarile 

legislative survenite (aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificare a stupinelor și stupilor si abrogarea Ordinului Ministrului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale nr. 119/2011) in Ghidul Solicitantului, Versiunea 2 - Sesiunea 2018: 

 CAPITOLUL 12 INFORMAȚII UTILE, 12.1 DOCUMENTE NECESARE LA DEPUNEREA 

CERERII DE FINANȚARE, lit. d) Pentru animale, păsări şi familii de albine: 

• documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi 

stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi 

panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de 

finanţare. 

se va citi: 

• adeverinta emisa de ANZ, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 251/2017  

 

 CAPITOLUL 12 INFORMAȚII UTILE, 12.2 LISTA ANEXELOR LA GHIDUL 

SOLICITANTULUI DISPONIBILE PE SITE‐UL GAL 

 Anexa 5 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ devine nula. 

2. In vederea corelarii Ghidului Solicitantului si a anexelor acestuia cu modificarile 

legislative survenite (aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificare a stupinelor și stupilor si abrogarea Ordinului Ministrului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale nr. 119/2011) in Anexa 1 - Cerere de finantare: 

 Sectiunea E, LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MASURII 

M3/2A, pct. 2 lit. d): 

• documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi 

stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi 

panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de 

finanţare. 

se va citi: 

• adeverinta emisa de ANZ, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 251/2017  
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3. In vederea corelarii Ghidului Solicitantului si a anexelor acestuia cu modificarile 

legislative survenite (aprobarea si publicarea in Monitorul Oficial a Ordinului Ministrului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificare a stupinelor și stupilor si abrogarea Ordinului Ministrului Agriculturii și 

Dezvoltării Rurale nr. 119/2011) in Formularul CE03 - Fisa de verificare a conformitatii si 

eligibilitatii, Partea II - Verificarea conformitatii documentelor anexate: 

 pct. 2 lit. d): 

• documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea stupilor şi 

stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi 

panourile de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de 

finanţare. 

se va citi: 

• adeverinta emisa de ANZ, in conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului 

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 251/2017  

 

4. In Ghidul Solicitantului, Versiunea 2 - Sesiunea 2018, Capitolul 4 Categoriile de 

beneficiari eligibili (pag.18), paragraful: 

ATENTIE! 
Dacă proiectul se află în sistemul AFIR (solicitantul a mai depus același proiect și în 

cadrul Submăsurii (SM) 6.2 „Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în zone 
rurale” a PNDR si nu exista Raport de selectie publicat pentru acea sesiune), acesta nu 
poate fi depus și la GAL. Ca exceptie, solicitantul poate depunere la GAL proiectul 

respectiv numai daca face dovada retragerii acestuia din sistemul AFIR. 

se va citi: 

ATENTIE! 
Dacă proiectul se află în sistemul AFIR (solicitantul a mai depus același proiect și în 
cadrul Submăsurii (SM) 6.3 „ Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” a PNDR si nu 

exista Raport de selectie publicat pentru acea sesiune), acesta nu poate fi depus și la 
GAL. Ca exceptie, solicitantul poate depunere la GAL proiectul respectiv numai daca 
face dovada retragerii acestuia din sistemul AFIR. 
  


