
Proiect 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA  

 

H O T Ă R Â R E nr. ____ 

 

din  __________________ 2020 

Chișinău 

 

 

Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de  

recunoaștere a grupurilor de producători agricoli 

 

În temeiul art. 11 alin. (11) al Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și 

asociațiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, Nr. 47-48, art. 90), art.17 alin. 2) 

litera b) al Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și 

mediului rural (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, Nr. 67-71 art. 93), cu modificările 

ulterioare, în vederea realizării obiectivelor strategice de dezvoltare a sectorului agroindustrial, 

stipulate în Strategia națională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, aprobată prin 

Hotărârea Guvernului nr. 409/2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 152, art. 451),  

 

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători 

agricoli, conform anexei. 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina Ministerului Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului. 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova. 

 

Prim-ministru                  ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor                                                            Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii,  

dezvoltării regionale 

și mediului            Ion Perju  

 

 

Ministrul justiţiei          Fadei Nagacevschi  

 

 

 

 

 

Anexă  



la Hotărârea Guvernului nr.____ 

din ___________________ 2020 

 

REGULAMENT  

privind procedura de recunoaștere a grupurilor  

de producători agricoli 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE  

  

1. Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli (în 

continuare – Regulament) stabilește: 

1) Condițiile și procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, constituite conform 

legislației în vigoare; 

2) Procedura de creare și funcționare a comisiei de recunoaștere a grupurilor de producători 

agricoli; 

3) Conținutul dosarului de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli și etapele de examinare 

a acestuia; 

4) Mecanismul de verificare și monitorizare a menținerii condițiilor de recunoaștere a grupurilor 

de producători agricoli; 

5) Procedura de revocare a avizului de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli și radierea 

acestora din Registrul grupurilor de producători agricoli. 

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în Legea nr. 312/2013 privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, precum și următoarele noțiuni: 

a) plan de recunoaștere – complex de activități structurate și detaliate de măsuri investiționale, pe 

care persoana juridică se obligă să le implementeze, în vederea obținerii avizului de recunoaștere 

în calitate de grup de producători agricoli; 

b) sistem centralizat de contabilitate - program, soft, sistem informaţional computerizat de ținere 

a evidenței contabile, sistem complex de prelucrare a informației  primare contabile și de raportare 

financiară a unei entități economice. 

3. Calitatea de grup de producători agricoli recunoscut se obține prin emiterea de către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (în continuare – autoritate competentă) a avizului de 

recunoaștere. 

4. Procedura de recunoaștere, urmată de eliberarea avizului de recunoaștere, are drept scop 

asigurarea îndeplinirii de către persoanele juridice a premiselor necesare pentru activitatea acestora în 

calitate de grupuri de producători agricoli, cu toate consecințele ce decurg. Prin recunoaștere se atestă 

faptul întrunirii de către persoana juridică a tuturor condițiilor legale privind constituirea sa și obiectul 

de activitate, precum și deținerea capacității tehnico-profesionale pentru realizarea obiectivelor 

propuse. 

5. Grupurile de producători agricoli se organizează şi funcţionează în conformitate cu 

următoarele obiective: 

1) consolidarea cooperării/asocierii între producătorii agricoli pe anumite produse sau grup de 

produse, conform articolului 14 din Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli 



și asociațiile acestora, în vederea majorării cantităţii acestora şi asigurării comercializării 

produselor pe pieţele internă şi externă;  

2) comercializarea, prin intermediul grupului de producători agricoli, de către membrii acestuia 

a producției corespunzătoare produsului sau grupului de produse pentru care grupul de producători 

agricoli a fost recunoscut; 

3) stimularea, inclusiv financiară, a grupurilor de producători agricoli din partea statului, 

precum şi din partea altor parteneri de dezvoltare; 

4) reducerea costurilor de producţie şi stabilizarea preţurilor la producător; 

5) promovarea tehnologiilor de cultivare, dar şi a practicilor de gestiune durabilă a mediului, 

cum ar fi protejarea calităţii apelor, solului şi menţinerea biodiversităţii ariei de operare;  

6) depozitarea, sortarea, ambalarea şi comercializarea produselor pentru membrii grupurilor 

de producători agricoli; 

7) planificarea producţiei şi ajustarea acesteia în funcţie de cerinţele pieţei; 

8) negocierea unor preţuri avantajoase pentru produsele membrilor; 

9) creşterea veniturilor obţinute din activităţile agricole; 

10) efectuarea investiţiilor comune în infrastructură, tehnologii, în vederea creşterii durabile a  

performanţei economice şi asigurării competitivităţii în agricultură; 

11) sporirea exportului de produse agricole şi agroalimentare.  

 

Capitolul II 

ROLUL ȘI FUNCŢIILE AUTORITĂŢILOR IMPLICATE 

ÎN PROCESUL DE RECUNOAŞTERE A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI 

 

6. Autoritatea competentă pentru recunoaşterea şi monitorizarea activităţii grupurilor de 

producători agricoli recunoscuți este responsabilă de: 

1) elaborarea, asigurarea implementării, monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul 

susţinerii producătorilor agricoli; 

2) luarea deciziilor de acordare, precum şi de revocare a avizului de recunoaştere a grupurilor de 

producători; 

3) ţinerea evidenţei grupurilor de producători agricoli recunoscute; 

4) asigurarea, prin intermediului Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, a alocării 

suportului financiar pentru susţinerea grupurilor de producători agricoli; 

5) monitorizarea implementării planurilor de recunoaștere de către grupurile de producători 

agricoli. 

7. Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare – Agenția) este responsabilă 

de gestionarea surselor financiare destinate susținerii grupurilor de producători agricoli și are 

următoarele atribuții: 

1) aprobarea sau respingerea planurilor de recunoaştere a grupului de producători agricoli; 

2) asigurarea derulării corecte şi legale a operaţiilor de gestionare a fondurilor destinate susţinerii 

grupurilor de producători agricoli; 

3) elaborarea manualelor de proceduri, în vederea implementării legale a mecanismului de 

acordare a sprijinului financiar grupurilor de producători agricoli; 

4) acceptarea sau respingerea solicitărilor de plată depuse de către grupurile de producători 

agricoli pentru măsurile de sprijin prevăzute la art. 18 din Legea nr. 312/2013 privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora; 



5) efectuarea verificărilor pe teren a proiectelor care vor beneficia de sprijin financiar; 

6) monitorizarea și verificarea respectării de către grupurile de producători agricoli a condițiilor 

de recunoaștere, a planurilor de recunoaștere şi a condiţiilor de obținere a ajutorului financiar 

nerambursabil. 

 

Capitolul III 

CONDIȚIILE DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE ȘI COMPONENȚA COMISIEI DE 

RECUNOAȘTERE A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI 

8. În scopul recunoașterii grupurilor de producători agricoli, autoritatea competentă instituie 

Comisia de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli (în continuare – Comisia de 

recunoaștere), formată din 7 membri, reprezentanţi ai autorității competente, precum și un membru 

observator, fără drept de vot, reprezentant al Agenției, desemnaţi prin ordinul autorității competente, 

care activează conform prezentului Regulament.  

9. Ordinul privind constituirea și componența Comisiei de recunoaștere se plasează pe pagina 

web oficială a autorității competente. 

10. Calitatea de membru al Comisiei încetează de drept în următoarele situații: 

a) imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor o perioadă de cel puțin 4 luni; 

b) încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu. 

11. Secretariatul Comisiei este asigurat de persoana desemnată prin ordinul autorității competente. 

12. Comisia de recunoaștere se întrunește la necesitate în scopul: 

1) examinării cererilor de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli; 

2) examinării solicitărilor de modificare a planurilor de recunoaștere, care pot fi prezentate o 

dată pe an, precum și în cazul în care numărul membrilor grupurilor de producători agricoli 

se modifică, ținându-se cont de faptul că modificarea solicitată nu trebuie să afecteze 

obiectivul general al planului de recunoaștere; 

3) evaluării rapoartelor anuale ale Agenției pe marginea implementării planurilor de 

recunoaștere ale grupurilor de producători agricoli, cu emiterea unei decizii; 

4) examinării propunerilor Agenției de revocare a avizului de recunoaștere, cu emiterea unei 

decizii. 

13. Comisia de recunoaștere exercită următoarele atribuții:  

1) examinează cererile de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli; 

2) verifică corectitudinea informației prezentate în dosar, în conformitate cu cerințele de 

recunoaștere; 

3) examinează decizia Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură pe marginea 

planului de recunoaștere a grupului de producători agricoli;  

4) constată iregularitățile depistate în dosar, după caz, poate solicita înlăturarea acestora; 

5) emite decizia de recunoaștere a grupului de producători agricoli sau de respingere a 

cererii de recunoaștere;  

6) examinează solicitările grupurilor de producători agricoli privind modificarea planului 

de recunoaștere; 

7) examinează raportul anual al Agenției privind implementarea planurilor de 

recunoaștere ale grupurilor de producători agricoli; 



8) examinează propunerile Agenției de revocare a avizului de recunoaștere, cu emiterea 

deciziei respective; 

9) recomandă includerea în Lista de interdicție a beneficiarilor de subvenții, ţinută de 

Agenţie, a grupurilor de producători agricoli recunoscuți, cărora li s-a revocat avizul 

de recunoaștere.  

14. Membrii Comisiei au următoarele obligațiuni: 

1) să participe la ședințele Comisiei; 

       (2) să informeze președintele Comisiei, în cazul apariției unui conflict de interese în 

conformitate cu prevederile legislației cu privire la conflictul de interese;  

       (3) să asigure păstrarea secretului comercial; 

       (4) să respecte regimul altor informații cu accesibilitate limitată; 

       (5) să nu divulge informațiile confidențiale și datele cu caracter personal obținute în cadrul 

activității în Comisie.  

 

15. Secretarul Comisiei de recunoaștere îndeplinește următoarele atribuții: 

1) recepţionează și înregistrează dosarele prezentate în două exemplare; 

2) examinează şi verifică autenticitatea documentelor prezentate şi corespunderea 

acestora cu documentele originale; 

3) notifică solicitantul în legătură cu documentele lipsă; 

4) transmite un exemplar al dosarului recepționat către Agenție pentru examinare și 

aprobare a planului de recunoaștere; 

5) prezintă dosarele spre examinare membrilor Comisiei; 

6) organizează convocarea în ședințe a Comisiei; 

7) asigură Comisia, la necesitate, cu informația necesară pentru activitate; 

8) întocmește procese-verbale ale ședințelor Comisiei; 

9) asigură elaborarea avizului de recunoaștere și transmiterea acestuia grupului de 

producători agricoli contra semnătură; 

10) asigură pregătirea deciziei de respingere a cererii de recunoaștere. 

11) ține Registrul grupurilor de producători agricoli. 

 

CAPITOLUL IV 

CONDIŢIILE ŞI PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A 

GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI  

 

Secțiunea 1. Condițiile de recunoaștere 

 

16. Pentru a obţine recunoaşterea, grupul de producători trebuie să întrunească următoarele 

condiţii: 

1) este înregistrat legal în una din formele juridice de organizare, conform legislației în vigoare; 

2) este constituit din minimum 5 membri, producători agricoli, dintre care niciunul nu poate 

deţine mai mult de 20 % din voturi la adunarea generală; 

3) deţine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, 

calitativă şi valorică a producţiei membrilor săi, comercializată prin intermediul grupului de 

producători agricoli; 

4) actele de constituire şi statutul grupului de producători agricoli prevăd:  



1) condiţiile de primire a noilor membri şi de ieşire a membrilor din cadrul grupului; 

2) condiţia de apartenenţă doar a unui grup de producători agricoli pentru acelaşi produs sau 

grup de produse; 

3) condiţiile de oferire de către membrii grupului de producători agricoli a informaţiilor 

privind volumul vânzărilor şi preţurile de comercializare a produselor pentru care s-a 

constituit grupul respectiv şi care nu au fost comercializate prin intermediul grupului; 

4) angajamentul membrilor de a achita cotizațiile necesare pentru finanțarea grupului de 

producători; 

5) penalitățile pentru nerespectarea obligațiilor ce revin membrilor, conform actului de 

constituire, inclusiv cele pentru nerespectarea angajamentului de comercializare a 

produselor prin intermediul grupului respectiv; 

6) durata minimă a apartenenței la grup, care nu poate fi mai mică de un an; 

7) angajamentul membrilor asociaţi de a comercializa, cantitativ și valoric, un produs sau un 

grup de produse, proprii, prin intermediul grupului de producători agricoli, după cum 

urmează: 

a) minim 50 % – în primul an de activitate; 

b) minim 60 % – în al doilea an de activitate; 

c) minim 75 % – în al treilea şi în următorii ani de activitate. 

Secțiunea 2. Conținutul dosarului de recunoaştere 

 

17. În vederea recunoașterii, administratorul sau reprezentantul grupului de producători agricoli, 

care acționează prin procura eliberată de către administrator, depune la autoritatea competentă dosarul 

de recunoaștere, în două exemplare, prin care solicită recunoaşterea grupului de producători agricoli. 

18. Dosarul depus la autoritatea competentă pentru obţinerea recunoaşterii grupului de producători 

agricoli conţine următoarele documente: 

1) cererea, prin care solicită recunoaşterea grupului de producători agricoli, conform modelului 

din anexa nr. 1; 

2) copiile de pe actele de constituire, justificate prin semnătura administratorului grupului de 

producători.  

3) copia de pe decizia adunării generale a grupului sau a organului împuternicit de aceasta, în care 

se menţionează acordul membrilor grupului privind efectuarea demersurilor legale, în vederea 

recunoaşterii în calitate de grup de producători agricoli; 

4) dovada deţinerii legale în proprietate, arendă sau gestiune a bunurilor imobile de către fiecare 

membru al grupului; 

5) declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi documentelor prezentate pentru 

procedura de recunoaştere, contrasemnată de către membrii fondatori ai grupului de 

producători agricoli, conform modelului din anexa nr. 3; 

6) copia raportului financiar pentru anul precedent celui de gestiune al grupului de producători 

agricoli (pentru grupurile de producători agricoli care au desfășurat activitate) și pentru fiecare 

membru al grupului; 

7) certificatul privind lipsa restanțelor la achitarea impozitelor și taxelor față de bugetul public 

național; 

8) Planul de recunoaştere, conform modelului din anexa nr. 2, care conţine: 

a) descrierea generală a grupului de producători agricoli; 

b) descrierea detaliată a grupului de producători agricoli; 

c) activele fixe și circulante ale grupului de producători agricoli aflate în proprietate sau 

închiriate;  
d) descrierea detaliată a activităţilor grupului de producători agricoli;  



e) managementul şi angajaţii;  
f) informații privind implementarea sistemul centralizat de evidență contabilă, facturare, 

înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei comercializate de 

membrii grupului de producători agricoli; 

g) planul estimativ de recunoaştere, valabil pentru o perioadă de 5 ani din momentul 

recunoașterii;  

h) descrierea măsurilor şi etapelor de implementare a planului de recunoaştere;  

i) descrierea măsurilor eligibile spre care vor fi orientate sursele financiare acordate din 

partea statului, conform prevederilor art. 18 alin. (9) din Legea nr. 312/2013 privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora. 

j) descrierea măsurilor neeligibile. 

 

Secțiunea 3. Recepţionarea și verificarea dosarului  

 

19. Administratorul sau persoana împuternicită cu drept de reprezentare a grupului depune, în două 

exemplare, dosarul de aplicare privind recunoaşterea grupului de producători agricoli la sediul 

autorității competente în baza unei solicitări.  

20. Dovada recepționării dosarului de către autoritatea competentă se face prin aplicarea ștampilei 

de intrare a documentelor.  

21. Împuternicirile altor persoane decât administratorul pentru depunerea dosarului de 

recunoaștere a grupului de producători agricoli se acordă prin procură emisă de către administrator. 

22. Depunerea dosarului privind recunoașterea grupului de producători agricoli se efectuează de 

către solicitant oricând, fără a exista termene limită sau perioade fixe. 

23. În termen de 5 zile lucrătoare din data depunerii cererii pentru solicitarea recunoaşterii, 

secretarul Comisiei efectuează verificarea dosarului prezentat privind conformitatea acestuia cu fișa 

de verificare a documentelor, conform punctului 5 din anexa  nr. 1 la prezentul regulament.  

24. Documentele prezentate, inclusiv fişa de verificare, întocmită pentru fiecare dosar, se 

numerotează şi se coase într-un singur dosar, astfel încât să nu fie posibilă desprinderea şi/sau 

înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă, prezentată în copie, se aplică ştampila solicitantului cu 

menţiunea „conform originalului”. 

25. Dosarul pentru solicitarea recunoaşterii, după verificarea de către secretarul Comisiei, se 

înregistrează în Registrul manual și electronic de intrări, în ordinea recepţionării.  

26. În cazul în care, în rezultatul verificărilor efectuate, se constată că actele cu anexe nu corespund 

cerințelor prevăzute de prezentul Regulament, secretarul Comisiei notifică solicitantul, conform 

modelului din anexa nr. 4, în formă scrisă despre motivul imposibilității examinării în continuare a 

cererii de recunoaştere, și după caz, a acţiunilor ce urmează a fi întreprinse, în vederea întrunirii 

criteriilor. Grupul de producători agricoli, în termen de 10 zile lucrătoare din momentul recepționării 

notificării, înlătură iregularitățile respective și prezintă informația necesară secretarului Comisiei. 

27. În cazul în care, drept urmare a verificărilor, se constată că dosarul este complet, iar 

documentele prezentate corespund cerințelor, secretarul transmite dosarul spre examinare Comisiei de 

recunoaștere, iar exemplarul doi îl transmite reprezentantului Agenției, în vederea verificării și 

aprobării planului de recunoaștere a grupului de producători agricoli. 

Secțiunea 4. Examinarea și aprobarea planului de recunoaștere  

28. Pentru aprobarea planului de recunoaştere, reprezentantul Agenției recepționează de la 

secretarul Comisiei, contra semnătură,  un exemplar al dosarului, în vederea evaluării și aprobării 

planului de recunoaștere. 



29. Decizia de aprobare sau respingere a planului de recunoaştere se ia de către Agenţie, în termen 

de până la 20 zile lucrătoare de la data primirii acestuia. 

30. Pentru verificarea corespunderii condiţiilor obligatorii descrise în capitolul IV din prezentul 

regulament, Agenția contrapune datele din documentele prezentate cu cele din bazele de date ale 

evidenţelor de stat, iar la necesitate efectuează verificări pe teren. Scopul verificărilor pe teren este 

constatarea faptului de îndeplinire a condițiilor de recunoaștere, care vor sta la baza emiterii avizului 

de recunoaștere. Verificările pe teren se documentează printr-o listă de verificări, conform anexei  nr. 

6. 

31. Agenția examinează planul de recunoaștere, conform anexei nr. 7, din punct de vedere al 

asigurării eficienţei economice şi calității tehnice a planului de recunoaştere, al corectitudinii 

estimărilor şi planificării implementării măsurilor prevăzute în plan. 

32. Dacă se constată că planul de recunoaștere şi documentele complementare acestuia sunt 

incomplete, Agenția perfectează o notificare, conform anexei nr. 8, și solicită clarificări sau ajustări la 

plan, în vederea respectării condiţiilor de recunoaştere stabilite prin lege. În notificare se indică și 

termenul limită de prezentare a clarificărilor și ajustărilor. În cazul în care solicitantul nu se 

conformează cerințelor, planul de recunoaştere se respinge. 

33. În cazul în care planul de recunoaştere corespunde tuturor criteriilor de evaluare, Agenția emite 

decizie de aprobare a acestuia, conform anexei nr. 10, iar în cazul în care planul de recunoaştere nu 

corespunde tuturor criteriilor de evaluare, Agenția emite decizie de respingere a planului de 

recunoaștere. În cazul emiterii deciziei de aprobare, Agenția recomandă Comisiei de recunoaștere 

emiterea avizului de recunoaștere a grupului de producători pentru o perioadă de 5 ani. 

 

Secțiunea 5. Emiterea avizului de recunoaștere 

 

34. În termen de până la 30 zile din momentul recepţionării dosarului, Comisia de recunoaştere 

efectuează examinarea cererii de recunoaștere și emite avizul. 

35. În cazul dosarelor ce conţin iregularităţi, Comisia întocmeşte o notificare, conform anexei  nr. 

6, cu justificarea refuzului de a supune în continuare grupul de producători agricoli procedurii de 

examinare, informând solicitantul prin scrisoare recomandată și oferindu-i termen suplimentar pentru 

înlăturarea iregularităților. În cazul în care solicitantul se conformează cerințelor și înlătură 

neajunsurile constatate, Comisia face o verificare suplimentară a dosarului.  

36. Urmare a examinării dosarului de aplicare şi a deciziei Agenției de aprobare sau respingere a 

planului de recunoaștere, Comisia se întrunește în ședință și fie acceptă recunoaşterea acestuia în 

calitate de grup de producători agricoli, cu emiterea avizului de recunoaştere, conform anexei nr.10, 

fie respinge cererea de recunoaştere, conform anexei nr.11, cu informarea solicitantului. 

37. Grupurile de producători agricoli pot solicita recunoașterea pentru un produs sau un grup de 

produse (produse horticole, produse de fitotehnie, produse de origine animală).  

38. În avizul de recunoaștere se specifică produsul sau grupul de produse pentru care grupul a fost 

recunoscut, în conformitate cu art. 14 al Legii nr. 312/2013. 

37. Ședințele Comisiei se consideră deliberative, dacă la ele participă mai mult de ½ din membrii 

Comisiei. 

38. Deciziile Comisiei se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenți și se 

semnează de către președinte și secretar. În cazul parității voturilor, votul președintelui Comisiei este 

decisiv. 



39. Avizul de recunoaștere a grupului de producători agricoli se înscrie în Registrul grupurilor de 

producători ținut de autoritatea competentă manual și electronic. Regulile de ţinere a Registrului 

grupurilor de producători, de înscriere/radiere a datelor conţinute în acesta, precum şi modelul 

registrului vor fi aprobate prin ordinul autorității competente.  

39. La expirarea termenului de valabilitate a avizului de recunoaştere, grupul de producători poate 

solicita un nou aviz pentru un termen de 5 ani, cu depunerea unei noi cereri, în condiţiile art. 11 din 

Legea nr. 312/2013, cu cel puțin 2 luni înaintea datei expirării avizului de recunoaştere. 

 

Secțiunea 6. Respingerea cererii de recunoaștere 

40. Drept motiv de respingere a cererii de recunoaştere servesc următoarele situaţii: 

1) solicitantul nu se încadrează în condiţiile de constituire prevăzute de lege; 

2) actele de constituire nu cuprind toate prevederile obligatorii pentru constituirea grupului 

de producători, conform Legii nr. 312/2013; 

3) planul de recunoaştere este respins de către Agenție. 

 

41. Decizia de respingere a cererii de recunoaştere poate fi contestată, în conformitate cu procedura 

stabilită în Codul administrativ. 

42. În cazul în care solicitantul înlătură iregularitățile specificate la pct. 39, poate depune o nouă 

cerere de recunoaştere a grupului de producători agricoli. 

 

CAPITOLUL V 

IMPLEMENTAREA PLANULUI DE RECUNOAȘTERE 

 

Secțiunea 1. Realizarea planului de recunoaștere 

 

43. Planul de recunoaștere este valabil pentru o perioadă de 5 ani din momentul eliberării avizului 

de recunoaștere a grupului de producători agricoli. 

44. Realizarea planului de recunoaștere se confirmă prin elaborarea și prezentarea către Agenție 

a rapoartelor anuale privind realizarea planului de recunoaștere, conform anexei nr. 14, care conține 

următoarea informație: 

1) indicatorii generali de realizare a planului de recunoaștere; 

2) indicatori cantitativi și valorici ai producţiei; 

3) indicatorii producţiei recoltate pe fiecare membru al grupului; 

4) indicatorii producţiei comercializate pe fiecare membru al grupului; 

5) indicatori producţiei comercializate către grupul de producători agricoli; 

6) producţia comercializată de grupul de producători agricoli; 

7) impozite și taxe achitate de grupul de producători agricoli; 

8) declaraţia pe propria răspundere a administratorului grupului de producători agricoli 

privind veridicitatea datelor şi documentelor prezentate în cadrul raportării anuale. 

45. Rapoartele anuale privind realizarea planului de recunoaștere se prezintă de către grupul de 

producători agricoli către Agenție, nu mai târziu de 15 mai a anului următor celui de raportare și 

cuprinde perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului de raportare. În cazul în care grupul de 

producători a fost recunoscut după data de 1 ianuarie, raportul cuprinde perioada de la data 

recunoașterii până la data de 31 decembrie.  

46. Pe parcursul implementării planului de recunoaștere, grupul de producători agricoli poate 

solicita modificarea planului de recunoaștere o singură dată pe an, precum și în cazul în care numărul 



membrilor se modifică, ținându-se cont de faptul că modificarea solicitată nu trebuie să afecteze 

obiectivul general al planului de recunoaștere.  

47. Sprijinul financiar acordat din partea statului pentru valoarea producției comercializate anual 

de către grupul de producători agricoli se utilizează conform art. 18, alin. (9) din  Legea nr. 312/2013. 

48. Volumul vânzărilor membrilor grupului de producători agricoli către grup se calculează în 

expresie cantitativă și valorică. Vânzările către grup se efectuează nu mai târziu de 31 decembrie a 

anului în curs. 

49. Volumul vânzărilor grupului de producători agricoli se calculează în expresie cantitativă și 

valorică. 

 

Secțiunea 2. Verificarea menținerii condițiilor de recunoaștere a grupurilor  

de producători agricoli 

 

48. Verificarea menținerii condițiilor de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli are loc 

pe toată durata implementării planurilor de recunoaștere și presupune verificarea documentelor, 

efectuarea verificărilor pe teren a menținerii condițiilor care au stat la baza emiterii avizului de 

recunoaștere, precum și prezentarea de către grupul de producători agricoli a rapoartelor anuale  

privind realizarea planului de recunoaștere, specificate la pct. 43-44.   

48. Verificarea reprezintă un mecanism de colectare, analiză continuă și sistematică a informațiilor 

privind activitățile, indicatorii și rezultatele atinse de către grupurile de producători agricoli 

recunoscuți, în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2013. Verificarea va stabili procentajul 

privind respectarea planurilor de recunoaștere de către grupurile de producători agricoli, în baza 

raportului de implementare a planului de recunoaştere, elaborat anual de către entitate. Analiza şi 

colectarea datelor se va efectua prin intermediul documentelor prezentate de către grupurile de 

producători agricoli, inclusiv prin vizite pe teren. 

49. Agenția recepționează rapoartele anuale privind realizarea planului de recunoaștere prezentate 

de către grupul de producători, nu mai târziu de 15 mai a anului următor celui de raportare.  

50. Verificarea menţinerii statutului de grup recunoscut, efectuată prin contrapunerea datelor din 

planul de recunoaștere cu cele din raportul anual, se realizează de către un grup de lucru format din 

reprezentanții Agenției, componența căreia va fi aprobată prin ordinul directorului. 

51. Verificările respectării și implementării planului de recunoaştere se efectuează în baza unui 

ordin emis şi aprobat de Agenție, în temeiul planului anual de verificare Verificările planificate se 

efectuează în baza ordinului directorul Agenţiei cu privire la crearea unui grup de lucru, precum si 

aprobarea stabilirea unui plan al verificărilor, în care se vor indica entităţile supuse verificărilor și 

perioada verificărilor.  

52. Fiecare verificare se finalizează cu completarea unei fişe privind verificarea realizată, conform 

anexei nr. 13, care se semnează în două exemplare, inclusiv și de către administrator sau reprezentantul 

GdP, în baza căreia se întocmește un raport narativ privind verificarea pe teren. 

53. Administratorul sau reprezentantul grupului de producători agricoli semnează raportul, în 

vederea atestării prezenţei sale în cadrul verificării şi, după caz, completează raportul cu obiecții. Un 

exemplar al raportului se remite administratorului sau reprezentantului grupului de producători 

agricoli. Raportul narativ se va întocmi după efectuarea verificărilor la fata locului, in termen de 10 

zile lucrătoare cu remiterea acestuia administratorului GdP.  



54. Periodicitatea verificărilor efectuate de către Agenție, în vederea constatării menținerii și 

respectării condiţiilor de recunoaştere, nu va fi mai mare decât o dată în cursul unui an calendaristic, 

cu excepţia cazurilor de sesizare a autorităţii competente asupra unor acţiuni ilegale admise în 

activitatea grupului de producători agricoli, situații în care se vor efectua alte tipuri de verificări 

aplicabile după caz. 

55. Procedura de efectuare a verificărilor este descrisă în Manualul de proceduri privind verificarea 

şi monitorizarea grupurilor de producători agricoli, aprobat de către Agenție. 

 

Secțiunea 3. Monitorizarea menținerii condițiilor de recunoaștere a grupurilor  

de producători agricoli 

56. Monitorizarea menținerii condițiilor de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli se 

efectuează de către Agenție prin verificarea documentelor și/sau efectuarea vizitelor în teren, în scopul 

estimării progresului realizat de fiecare grup de producători agricoli recunoscut, identificării gradului 

de atingere a obiectivelor propuse și întru revizuirea indicatorilor financiari.  

57. Pe perioada implementării planului de recunoaştere, grupul de producători agricoli se supune 

monitorizării, în vederea colectării sistematice de informaţii pentru verificarea rezultatelor atinse 

conform planurilor de recunoaștere aprobate pentru o perioadă de cinci ani. 

58. Procesul de monitorizare se efectuează conform procedurilor aprobate prin ordinul directorului 

Agenției, în conformitate cu Legea nr. 229/2010 privind controlul financiar public intern. 

59. Raportul anual de monitorizare se întocmește după finalizarea analizei rapoartelor anuale 

privind realizarea planului de recunoaștere, prezentate de grupurile de producători pînă la 15 mai a 

anului următor celui de raportare și cuprinde perioada 1 ianuarie – 31 decembrie a anului de raportare.  

60. Raportul anual de monitorizare constituie un raport de progres, prin care se constată 

eficacitatea, eficienţa şi impactul suportului acordat de către stat grupurilor de producători agricoli 

recunoscuți. 

61. Agenția prezintă raportul anual de monitorizare a grupurilor de producători agricoli, cu  

constatările şi recomandările de rigoare, către autoritatea competentă pînă la 1 iulie a anului următor 

celui de raportare. 

62. Grupul de producători agricoli este obligat să mențină, pe toată perioada de recunoaștere, 

volumul minim de vânzări către grup, care se calculează în expresie cantitativă și valorică. Vânzările 

către grup se efectuează nu mai târziu de 31 decembrie a anului în curs. 

 

 

CAPITOLUL VI 

SANCȚIONAREA GRUPULUI DE PRODUCĂTORI AGRICOLI ȘI REVOCAREA  

AVIZULUI DE RECUNOAȘTERE  

 

63. Sprijinul financiar, acordat din partea statului pentru valoarea producției comercializate anual 

de către grupul de producători agricoli recunoscut, se utilizează conform art. 18 alin. (9) din  Legea 

nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora. 

64. Pentru neîndeplinirea cerințelor planului de recunoaștere, Agenția aplica sancțiuni grupului de 

producători agricoli, prin diminuarea sumei autorizate spre plată per an de subvenționare, după cum 

urmează:  



1) cu 15% – dacă, pe parcursul unui an calendaristic, unul dintre membrii grupului respectiv 

nu a comercializat cantitatea de produse stabilită în planul de recunoaștere; 

2) cu 20% – dacă, pe parcursul unui an calendaristic, mai mulți membri ai grupului respectiv 

nu au comercializat cantitatea de produse stabilită în planul de recunoaștere; 

3) cu 10% – dacă nu a fost prezentat în termen raportul anual privind implementarea planului 

de recunoaștere;  

4) cu 10% – dacă a fost îngrădit accesul reprezentanților Agenției pentru efectuarea 

monitorizărilor/verificărilor; 

5) cu 10% – în cazul neinformării Agenției cu privire la circumstanțele care ar putea afecta 

implementarea planului de recunoaștere pe parcursul perioadei de recunoaștere, cu excepția 

cazurilor expuse la pct. 65; 

6) cu 10% – în cazul încălcării altor angajamente aferente acordării sprijinului financiar, în 

perioada asistată. 

65. Autoritatea competentă, în baza prevederilor art. 20 alin. (4) din Legea nr. 312/2013, poate 

revoca avizul de recunoaştere şi include grupul de producători agricoli în Lista de interdicţie a 

beneficiarilor de subvenții, ţinută de Agenţie, în următoarele cazuri: 

1) depunerea cu bună ştiinţă a unor acte ce nu corespund realităţii (false), în vederea recunoaşterii 

în calitate de grup de producători agricoli şi/sau obţinerii sprijinului financiar; 

2) utilizarea sprijinului financiar acordat contrar destinaţiei prevăzute în planul de recunoaştere; 

3) evitarea comercializării producţiei unuia dintre membri prin intermediul grupului de 

producători, conform proporţiilor stabilite prin lege; 

4) neprezentarea rapoartelor anuale privind realizarea planului de recunoaştere; 

5) nerealizarea planului de recunoaştere pe o perioadă de 2 semestre consecutive, cu excepția 

situaţiei în care pierderile au fost cauzate de calamităţi naturale confirmate în modul stabilit; 

6) crearea impedimentelor la efectuarea verificărilor, în vederea constatării respectării condiţiilor 

de recunoaştere şi a veridicităţii informaţiilor din cererea de acordare a sprijinului financiar; 

66. Încălcările stipulate la punctul 65 servesc drept temei pentru revocarea avizului de recunoaştere 

cu includerea grupului de producători agricoli în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenții și 

restituirea mijloacelor financiare alocate, inclusiv dobînda şi alte penalităţi calculate, conform 

contractului de acordare a sprijinului financiar sau angajamentelor asumate.  

67. Termenul de înlăturare a încălcărilor prevăzute la punctul 64 este de 6 luni de la data depistării 

acestora. 

68. În cazul revocării avizului de recunoaştere, grupul de producători agricoli se radiază din 

Registrul grupurilor de producători agricoli. 

 

Anexa nr.1 

CERERE DE SOLICITARE A RECUNOAŞTERII 

1. DATE despre SOLICITANT (Grupul de Producători Agricoli)  

 

1.1. Denumirea Grupului de Producători Agricoli 

______________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică _______________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat _______________________________________ 



Data înregistrării de stat _________________________________________ 

_________________ 

Sediul juridic __________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ______________ Fax ____________ E-mail ____________________________ 

 

1.2. Numele şi prenumele administratorului 

Nume şi prenume________________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________Telefon fix/mobil 

______________ Fax ____________ E-mail __________________________________________ 

 

1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii_____________________ Cod de identitate _________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________Eliberat la data de: _________ De:__________________ 

 

 

2. Fondatorii Grupului de producători agricoli: 

 

2.1. DATE despre FONDATORI  

2.1.1. Denumirea Fondatorului ______________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică _______________________________________________________ 

Numărul de înregistrare  şi/sau codul fiscal _______________________________________ 

Data înregistrării de stat __________________________________________________________ 

Sediul juridic __________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ______________ Fax ____________ E-mail ____________________________ 

Cota parte deţinută în GdP (%)__________ 

 

2.1.2. Numele şi prenumele administratorului 

Nume şi prenume________________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________Telefon fix/mobil 

______________ Fax ____________ E-mail __________________________________________ 

 

2.1.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii_____________________ Cod de identitate _________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _______________ de:_____________ 

2.2. DATE despre FONDATORI  

2.2.1. Denumirea Fondatorului ______________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică _______________________________________________________ 

Numărul de  înregistrare  şi/sau codul fiscal _______________________________________ 

Data înregistrării de stat __________________________________________________________ 

Sediul juridic __________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ______________ Fax ____________ E-mail ____________________________ 

Cota parte deţinută în GP (%)__________ 

 

2.2.2. Numele şi prenumele administratorului 

Nume şi prenume________________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________Telefon fix/mobil 

______________ Fax ____________ E-mail __________________________________________ 

 



2.2.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii_____________________ Cod de identitate _________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _______________ de:_____________ 

 

2.3. DATE despre FONDATORI  

2.3.1. Denumirea Fondatorului ______________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică _______________________________________________________ 

Numărul de  înregistrare  şi/sau codul fiscal _______________________________________ 

Data înregistrării de stat __________________________________________________________ 

Sediul juridic __________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ______________ Fax ____________ E-mail ____________________________ 

Cota parte deţinută în GP (%)__________ 

 

2.3.2. Numele şi prenumele administratorului 

Nume şi prenume________________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________Telefon fix/mobil 

______________ Fax ____________ E-mail __________________________________________ 

 

2.3.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii_____________________ Cod de identitate _________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _______________ de:_____________ 

 

2.4. DATE despre FONDATORI  

2.4.1. Denumirea Fondatorului ______________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică _______________________________________________________ 

Numărul de  înregistrare  şi/sau codul fiscal _______________________________________ 

Data înregistrării de stat __________________________________________________________ 

Sediul juridic __________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ______________ Fax ____________ E-mail ____________________________ 

Cota parte deţinută în GP (%)__________ 

 

2.4.2.Numele şi prenumele administratorului 

Nume şi prenume________________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________Telefon fix/mobil 

______________ Fax ____________ E-mail __________________________________________ 

 

2.4.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii_____________________ Cod de identitate _________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _______________ de:_____________ 

 

2.5. DATE despre FONDATORI  

2.5.1.Denumirea Fondatorului ______________________________________________________ 

Forma organizatorico-juridică _______________________________________________________ 

Numărul de  înregistrare  şi/sau codul fiscal _______________________________________ 

Data înregistrării de stat __________________________________________________________ 

Sediul juridic __________________________________________________________________ 

Telefon fix/mobil ______________ Fax ____________ E-mail ____________________________ 



Cota parte deţinută în GP (%)__________ 

 

2.5.2. Numele şi prenumele administratorului 

Nume şi prenume________________________________________________________________ 

Adresa___________________________________________________________Telefon fix/mobil 

______________ Fax ____________ E-mail __________________________________________ 

 

2.5.3. Date de identificare ale administratorului  

Data naşterii_ ____________________ Cod de identitate _________________________________ 

Act de identitate Seria Nr.___________ Eliberat la data de: _______________ de:_____________ 

 

3. Produsul sau grupul de produse pentru care s-a constituit Grupul de producători agricoli 

______________________________________________________________________________ 

3.1. Volumul producţiei per membru şi cumulativ per grup de producători agricoli, anul precedent de 

gestiune 

Nr. 

Categoria 

produsului / 

grup de produse  

Descrierea 

produsului 

(soi, rasă, 

etc.) 

Total pe 

grup, (kg, 

tone, capete, 

etc.) 

Producţia fiecărui membru al grupului de 

producători agricoli, anul _______ (kg, tone, 

capete, etc.) 

1 2 3 4 5 

1 Cereale        

2 
Plante 

oleaginoase 
       

3 

Legume, 

inclusiv cartofi 

şi sfeclă de 

zahăr 

       

4 

Fructe, inclusiv 

struguri de masă 

şi pomuşoare 

       

5 
Porcine, carne 

de porc 
       

6 
Păsări, carne de 

pasăre, ouă 
       

7 
Bovine, carne 

de bovine 
       

8 

Ovine, caprine, 

carne şi lapte de 

ovine, caprine, 

lână 

       

9 

Miere de albine 

şi produse 

apicole 

       

10 
Lapte şi produse 

lactate 
       



11 

Plante 

medicinale şi 

eterooleaginoase 

       

12 

Seminţe şi 

material săditor, 

flori 

       

 

3.2. Vânzări prin intermediul grupului de producători agricoli, anul precedent de gestiune 

Nr. 

Categoria 

produsului/ 

grup de 

produse  

Soiul 

produsului 

Vânzări per fiecare membru al grupului de producători 

agricoli, anul ______ (tone) 

Total 

pe 

grup 

% 

din 

Total 

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

 

4. Bunurile imobile ale membrilor Grupului de producători agricoli 

4.1. Suprafaţa terenurilor 

 

Suprafaţa terenurilor membrilor grupului de producători agricoli, ha 

Total pe 

grup, ha 
1 2 3 4 5 

Terenuri în 

proprietate, 

ha 

      

Destinaţia 

terenurilor 
      

Terenuri 

arendate, ha 
      

Destinaţia 

terenurilor 
      

 

4.2. Suprafaţa spaţiilor de producţie 

Spaţii de 

producţie 

Suprafaţa spaţiilor de producţie a membrilor grupului de producători agricoli,  

tone metrice 



Total pe 

grup, tone 

metrice 

1 2 3 4 5 

Depozit       

Frigider       

Casa de 

ambalare 

(linii de 

sortare, 

calibrare, 

spălare, etc.) 

      

Uscătorie       

Linii de 

procesare 
      

Sere       

Solarii       

Tuneluri       

Sisteme de 

irigare 
      

Ferme       

 

5.Lista documentelor anexate la cererea de solicitare a recunoaşterii 

Lista documentelor 

Nr. 

document; 

data 

emiterii;  

nr. pagini 

Semnat de 

solicitant 

Confirmat prin 

semnătura 

funcţionarului 

care 

înregistrează 

cererea 

5.1. Copia legalizată a extrasului din Registrul de stat 

al persoanelor juridice a grupului de producători 

agricoli 

 

  

5.2. Copia statutului şi contractului de asociere 

semnate de fondatori  

 
  

5.3. Copia deciziei adunării generale a grupului sau a 

organului împuternicit de acesta, în care se 

menţionează acordul membrilor grupului privind 

efectuarea demersurilor legale, în vederea 

recunoaşterii în calitate de grup de producători 

agricoli 

 

  

5.4. Planul de recunoaştere elaborat pentru o perioadă 

de cel puţin 5 ani   

 
  



5.5. Dovada deţinerii legale în proprietate, arendă sau 

gestiune a imobilelor de către fiecare membru sau 

Grup de Producători Agricoli 

 

  

5.6. Declaraţia pe propria răspundere privind 

veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate, 

inclusiv angajamentul de a nu aparţine unui alt grup 

de producători agricoli pentru aceiaşi categorie de 

produse pentru care se solicită recunoaşterea  

 

  

5.7. Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public 

naţional şi/sau local 

 
  

5.8. Copia raportului financiar pe anul precedent 

celui de gestiune. 

 
 

 

 

5.9. Facturile privind vânzările pentru fiecare membru 

și cele ale vânzărilor în comun 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 2  

PLANUL DE RECUNOAŞTERE A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI  

 

Prezentarea generală a grupului de producători agricoli 

- Denumirea completă a grupului de producători agricoli; 

- Forma organizatorico-juridică a grupului de producători agricoli; 

- Numele, prenumele administratorului sau a persoanelor cu drept de reprezentare a grupului, 

conform actelor de constituire; 

- Adresa juridică a grupului de producători agricoli; 

- Datele de contact, telefon, e-mail; 



- Durata planului de recunoaştere; 

- Etapele de implementare a planului; 

- Lista produselor sau a grupelor de produse pentru care Grupul de Producători Agricoli solicită 

recunoaşterea. 

 

Denumirea Grupului de 

Producători Agricoli 

 

Forma organizatorico-

juridică 

 

Data fondării  

Fondatorii 

 

 

 

 

 

Amplasarea afacerii  

Activitatea de bază  

Filiale  

Apartenența la 

organizaţii profesionale 

 

 

Prezentarea detaliată a grupului de producători agricoli 

A. Date despre fondatori 

Nr. 

Denumirea şi 

forma 

organizatorico-

juridică 

Codul fiscal 

Valoarea 

cotelor 

deţinute, 

lei 

Cota 

deţinută, 

% 

Numele şi prenumele 

administratorului 

           

1      

2      

3      

4      

5      

 

B. Activele grupului de producători agricoli 

1. Activele fixe şi circulante aflate în proprietatea grupului de producători agricoli 

Nr. 
Valoarea activelor pe 

categorii 

Descrierea scurtă a activului 

(amplasarea, modelul, 

producătorul, capacitatea) 

Valoarea contabilă a 

activelor, conform datelor 

contabilităţii, (fără TVA) 

Total pe 

grup 
% din Total 

1 Terenuri    

2 Plantaţii multianuale       

3 Sisteme de irigare       



4 
Clădiri şi construcţii 

speciale 
      

5 Maşini şi utilaje       

6 Mijloace de transport       

7 Instrumente, inventar       

     

 Altele    

Total active în proprietate   

 

 

2. Activele fixe şi circulante închiriate de grupul de producători agricoli 

 

Nr. 
Valoarea activelor pe 

categorii 

Descrierea scurtă a activului 

(amplasarea, modelul, 

producătorul, capacitatea) 

Valoarea contabilă a 

activelor, conform datelor 

contabilităţii, (fără TVA) 

Total pe 

grup 
% din Total 

1 Terenuri    

2 Plantaţii multianuale       

3 Sisteme de irigare       

4 
Clădiri şi construcţii 

speciale 
      

5 Maşini şi utilaje       

6 Mijloace de transport       

7 Instrumente, inventar       

….     

 Altele    

Total active închiriate   

 

3. Alte active şi bunuri care se folosesc în activitatea de bază a grupului de producători agricoli. 

Se descriu activele şi bunurile care se folosesc în activitatea de bază a grupului de producători 

agricoli, dar nu au fost menţionate la punctele 1 şi 2. 

 

C.  Descrierea detaliată a activităţilor grupului de producători agricoli 

Activitatea de bază a grupului de producători agricoli: 

Descrierea activităţii de bază  

Descrierea procesului de producție  

Tehnologia  

Organizarea procesului de producţie  



Fazele tehnologice şi cerinţele respective  

Sisteme de calitate implementate, 

preconizate 

 

Produse  

Servicii  

Pieţe de desfacere  

Clienţii  

Rapoartele financiare pentru ultimii 2-3 

ani, dacă există 

 

Constrângerile existente   

 

Modul de comercializare a produselor obţinute şi principalele pieţe de desfacere a produselor pînă la  

aderarea la grupul de producători agricoli (în cazul grupurilor nou create, pentru grupurile care activează,  

se va descrie situaţia existentă înainte de depunerea planului de recunoaştere). 

 

Nr. 
Categoria 

produsului 

Indicator de producţie şi vânzări pe fiecare membru al grupului de 

producător 

Total 

pe 

grup 

% 

din 

total 

Fondator 

nr. 1 

Fondator 

nr. 2 

Fondator 

nr. 3 

Fondator  

nr. 4 

Fondator 

nr. 5 

1         

2         

3         

4         

5         

 

D. Managementul şi angajaţii 

Se prezintă structura actuala după funcţii, eventual se prezintă modificările necesare după  efectuarea  

investiţiei, cu anexarea organigramei. 

Se prezintă descrierea succintă a personalului angajat, inclusiv a conducătorilor şi a angajaţilor cu  

indicarea funcţiilor îndeplinite şi responsabilităţile fiecărui angajat al grupului, experienţa, capacităţile  

şi cunoştinţele relevante, un rezumat al realizărilor ce demonstrează capacitatea acestora de a face faţă  

rolului atribuit. 

Nr. 
Numele şi 

prenumele 
Funcţia 

Atribuţiile şi 

responsabilităţile 

Angajat 

de bază 

Angajat 

sezonier 

1   
 

  

2   
 

  

3   
 

  

4   
 

  

 



Sistemul centralizat de evidență contabilă, facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă 

 şi valorică a producţiei comercializate de membrii grupului de producători agricoli 

1. Denumirea SOFT-ului/SIM/contabil (licenţă, descriere); 

2. Descrierea funcţiilor SOFT-ului ce ţin modalităţile de asigurare a cerinţelor de facturare,  

înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei comercializate de membrii 

grupului de producători agricoli. 

 

Planul estimativ de recunoaştere 

Se prezintă modul şi etapele necesare implementării planului estimativ de recunoaştere, valabil pentru o 

 perioadă de 5 ani. 

Planul estimativ de recunoaştere începe din ziua următoare emiterii avizului de recunoaştere şi are drept 

obiectiv obţinerea statutului de grup de producători agricoli recunoscut şi cuprinde următoarele: 

✓ Descrierea situaţiei persoanei juridice în cauză, în special detalii despre membri, producţia acestora, 

valoarea producţiei comercializate şi a modalităţii de comercializare, infrastructura deţinuta de membri,  

în cazul în care aceasta este destinată utilizării de către grupul de producători agricoli; 

✓ Estimarea anuală (trimestrială) a valorii producţiei comercializate pentru întreaga perioadă de 

implementare a planului de recunoaştere; 

✓ Data propusă pentru începerea punerii în aplicare a planului şi durata estimată pentru implementarea 

acestuia; 

✓ Măsurile ce urmează să fie implementate, în vederea obţinerii recunoaşterii în calitate de grup de 

producători agricoli, care vor cuprinde acţiunile şi termenele în cadrul unui plan anual (trimestrial) de 

executare; 

✓ Măsurile de investiţii eligibile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul planului de recunoaştere care 

se descriu la capitolul ”Măsurile şi etapele de implementare a planului de recunoaştere”. 

1. Planul de implementare şi costurile estimative: 

 

Nr. Măsurile (acţiunile) preconizate Timpul 

desfăşurării 

Responsabili 

(Numele, funcţia) 

Costurile  (după 

caz), lei 

1.  …    

2. …    

3. …    

     

 

Măsurile şi etapele de implementare a planului de recunoaştere 

Conform prevederilor pct. 2, articolul 18 al Legii nr. 312/2013, grupurile de producători agricoli 

recunoscute care nu au datorii la bugetul public naţional beneficiază de sprijin financiar din Fondul 

național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, aprobat anual prin legea bugetului de stat, 

precum şi din alte surse provenite de la partenerii de dezvoltare. 

Sprijinul financiar se solicită pentru compensarea parţială a cheltuielilor administrative, de promovare 

şi a costurilor investiţionale ale grupului. 

2.Descrierea măsurilor pentru compensarea cheltuielilor administrative ale grupului. 

Grupurile de producători agricoli beneficiază de sprijin financiar, în conformitate cu planul de 

recunoaştere, pentru implementarea următoarelor măsuri: 

a) realizarea materialelor publicitare, în vederea promovării imaginii grupului şi a produselor 

acestuia; 



b) implementarea sistemelor de siguranţă şi securitate alimentară, utilizarea practicilor şi a 

tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor, care nu dăunează mediului înconjurător, 

precum şi de menţinere şi/sau promovare a biodiversităţii; 

c) calificarea personalului cu privire la standardizarea producţiei, aplicarea sistemelor de 

siguranţă şi securitate alimentară, promovarea utilizării practicilor de cultivare, a tehnicilor de 

producţie şi gestiune a deşeurilor care nu dăunează mediului înconjurător, marketingul 

produselor agricole, întocmirea studiilor de piaţă; 

d) investiţii în infrastructura postrecoltare şi de procesare a produselor pentru care a fost 

recunoscut grupul de producători; 

e) cheltuielile ce ţin de implementarea sistemelor de siguranţă şi securitate alimentară, utilizarea 

practicilor şi a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care nu dăunează mediului 

înconjurător, în special de protecţie a calităţii apelor, a solului şi a peisajului natural, precum 

şi de menţinerea şi/sau promovarea biodiversităţii; 

f) plata cursurilor de calificare a personalului cu privire la standardizarea producţiei, aplicarea 

sistemelor de siguranţă şi securitate alimentară, promovarea utilizării practicilor de cultivare, 

a tehnicilor de producţie şi gestiune a deşeurilor care nu dăunează mediului înconjurător, 

marketingul produselor agricole, întocmirea de studii de piaţă; 

g) promovarea denumirilor/mărcilor grupurilor de producători.  

 

La acest compartiment vor fi descrise detaliat măsurile administrative, care vor fi realizate de către 

grupul de producători agricoli, cu indicarea costurilor estimate pentru implementarea acestora, fiind 

reflectate în tabelă: 

Măsurile (acţiunile) preconizate Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

      

Cheltuieli pentru măsura 1      

Cheltuieli pentru măsura 2      

Cheltuieli pentru măsura 3      

Total cheltuieli      

Sprijinul financiar se acordă, la cererea grupului de producători agricoli recunoscut, din partea 

Agenţiei şi se calculează reieşind din valoarea producţiei comercializate anual de către grupul de 

producători agricoli, conform actelor confirmative, după cum urmează: 

Indicator, comercializarea pe teritoriul  

Republicii Moldova 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

      

VPC* prognozată fără TVA, lei 

În cazul produselor de origine vegetală, 

VPC minimă este de 1,0 mln lei 

     

Rata aplicată la VPC, % 5% 4% 3% 2% 1% 

Sprijin financiar, lei 

(Nu va depăşi valoarea de 1,5 mln lei) 

anual 

     

*VPC – volumul producției comercializate 

Indicator, pentru produse exportate Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

      

VPC* prognozată fără TVA, lei 

În cazul produselor de origine vegetală, 

VPC minimă este de 1,0 mln lei 

     



Rata aplicată la VPC, % 13 % 11 % 9 %  7 % 5 % 

Sprijin financiar, lei 

(Nu va depăşi valoarea de 1,5 mln lei) 

anual 

     

 

Indicator, comercializarea pe teritoriul  

Republicii Moldova 

Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

      

VPC* prognozată fără TVA, lei 

În cazul produselor de origine animală 

     

Rata aplicată la VPC, % 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 

Sprijin financiar, lei 

(Nu va depăşi valoarea de 1,5 mln lei) 

anual 

     

 

Indicator pentru produse exportate,  Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

      

VPC* prognozată fără TVA, lei 

În cazul produselor de origine animală 

     

Rata aplicată la VPC, % 15 % 13 % 11 % 9 % 7 % 

Sprijin financiar, lei 

(Nu va depăşi valoarea de 1,5 mln lei) 

anual 

     

 

3. Descrierea măsurilor pentru compensarea costurilor investiţionale ale grupului 

Conform prevederilor pct. 6, art. 18 al Legii nr. 312/2013, pentru investiţiile efectuate în infrastructura 

necesară realizării scopurilor statutare ale grupului de producători agricoli, potrivit planului de 

recunoaştere, volumul sprijinului financiar nu va fi mai mic de 50 % din valoarea investiţiei. 

La acest compartiment se descriu detaliat măsurile pentru implementarea investiţiilor grupului, 

necesităţile actuale, oportunitatea investiţiilor preconizate‚ ţinând cont de obiectivele propuse. Se 

descriu investiţiile necesare pentru implementarea măsurilor pentru atingerea obiectivelor propuse 

(suma totală, inclusiv pe categorii: eligibile si neeligibile): 

 

Măsura preconizată Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

      

Costuri eligibile:      

   Cheltuieli pentru _______      

   Cheltuieli pentru _______      

   Cheltuieli pentru _______      

Total costuri eligibile      

Costuri neeligibile:      

   Cheltuieli pentru _______      

   Cheltuieli pentru _______      

   Cheltuieli pentru _______      

Total costuri neeligibile      



      

Total costuri pentru măsura ___      

Pentru fiecare măsură se detaliază costurile de comercializare, atât cele eligibile, cât şi cele neeligibile, 

care se grupează într-o tabelă centralizatoare: 

Costurile investiţionale preconizate Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

      

Total costuri investiţionale pentru 

măsura 1 

     

      Inclusiv:   eligibile 

                        neeligibile 

     

Total costuri investiţionale pentru 

măsura 2 

     

      Inclusiv:   eligibile 

                        neeligibile 

     

Total costuri investiţionale pentru 

măsura 3 

     

      Inclusiv:   eligibile 

                        neeligibile 

     

      

Total costuri investiţionale      

      Inclusiv:   eligibile 

                        neeligibile 

     

4. Descrierea măsurilor neeligibile 

La acest compartiment vor fi descrise detaliat măsurile necesare pentru implementarea investiţiilor 

grupului, care nu sunt eligibile pentru sprijinul financiar din partea Agenției, şi vor fi finanţate integral 

din contul surselor proprii sau împrumutate de către grupurile de producători agricoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 3 

DECLARAŢIA PE PROPRIA  

RĂSPUNDERE A GRUPULUI DE PRODUCĂTORI AGRICOLI 

privind veridicitatea datelor şi documentelor prezentate pentru procedura de 

recunoaştere 

 

 

Prin prezenta, Grupul de producători agricoli  _________________________________________, 

  



prin administratorul ________________________________________ şi membrii fondatori ai 

Grupului de producători agricoli, fiind conştienţi de toate consecinţele care pot surveni şi sub 

sancţiunea prevederilor legislaţiei în vigoare a Republici Moldova, inclusiv a Codului Penal la 

capitolul falsul în declaraţii şi/sau acte,  

DECLARĂM PE PROPRIA RĂSPUNDERE  

 

1) Toate informaţiile prezentate în dosarul de aplicare şi documentele anexate sunt înscrise corect 

şi corespund realităţii, fapt care poate fi demonstrat; 

2) Ne asumăm angajamentul să implementăm planul de recunoaştere pe parcursul a 5 ani 

consecutivi;  

3) Declarăm, că membrii Grupului de Producători Agricoli nu aparţin altui grup de producători 

agricoli pentru aceeaşi categorie de produse pentru care se solicită recunoaşterea;  

4) La data semnării prezentei Declaraţii, atât Grupul nostru, precum şi fiecare membru în parte 

nu este inclus în Lista de interdicţie a beneficiarilor de subvenții ținută de Agenţia de Intervenţii 

şi Plăţi pentru Agricultură; 

5) Declarăm, că organizaţiile pe care le reprezentăm nu au datorii la bugetele publice locale şi 

naţionale şi nu au credite neperformante faţă de instituţiile financiare bancare şi nebancare; 

6) Declarăm, că Grupul de producători agricoli deţine un sistem centralizat de contabilitate, 

facturare, înregistrare şi urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei membrilor 

comercializată prin intermediul grupului de producători agricoli;    

7) Ne exprimăm acordul privind accesarea datelor cu caracter personal de către Agenţia de 

Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură, în vederea evaluării planului de recunoaştere; 

8) Declarăm acordul privind realizarea verificărilor, vizitelor de monitorizare a activităţii 

Grupului de Producători Agricoli pe o perioadă de 5 ani din data primirii recunoaşterii de către 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului şi Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi 

pentru Agricultură; 

9) Declarăm angajamentul Grupului de Producători Agricoli privind asumarea responsabilităţii, 

în cazul nerespectării prevederilor legislative privind activitatea Grupurilor de Producători 

Agricoli, şi suntem gata să suportăm toate consecinţele, inclusiv de răspundere conform 

prevederilor legislaţiei în vigoare şi de restituire în mărime deplină a surselor financiare primite 

sub formă de compensaţii, granturi sau subvenţii din partea statului.  

 

 

Numele, prenumele administratorului 

__________________________________ 

 

                                                                                 

 

Semnătura _____________ 

 

 

Data ________ 

 

 

L.Ş. 

  

 

SUBSEMNAT: 

 

Fondator 1:  

 

 

Nume, prenume ____________________ 

 

Semnătura _____________ 

 

Denumirea întreprinderii   _________________________ 

 

L.Ş. 



 

Data înregistrării ________________ 

 

  

  

Fondator 2:   

 

Nume, prenume ____________________ 

 

Semnătura _____________ 

 

Denumirea întreprinderii   _________________________ 

 

L.Ş. 

 

Data înregistrării ________________ 

 

  

  

Fondator 3:   

 

Nume, prenume ____________________ 

 

Semnătura _____________ 

 

Denumirea întreprinderii   _________________________ 

 

L.Ş. 

 

Data înregistrării ________________ 

 

  

  

Fondator 4:   

 

Nume, prenume ____________________ 

 

Semnătura _____________ 

 

Denumirea întreprinderii   _________________________ 

 

L.Ş. 

 

Data înregistrării ________________ 

 

  

  

Fondator 5:   

 

Nume, prenume ____________________ 

 

Semnătura _____________ 

 

Denumirea întreprinderii   _________________________ 

 

L.Ş. 

 

Data înregistrării ________________ 

 

  

  

Fondator 6:   

 

Nume, prenume ____________________ 

 

Semnătura _____________ 

 

Denumirea întreprinderii   _________________________ 

 

L.Ş. 

 

Data înregistrării ________________ 

 

  

  

Fondator 7:   



 

Nume, prenume ____________________ 

 

Semnătura _____________ 

 

Denumirea întreprinderii   _________________________ 

 

L.Ş. 

 

Data înregistrării ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 4 

 

Data _______  Nr. ______ 

 

 

DOSAR Nr. ___________ 

 

NOTIFICARE 

 



Urmare a recepţionării dosarului nr. ________________, depus de către Grupul de producători 

agricoli_____________________ la data de (ZZ/LL/AA),  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării 

Regionale şi Mediului aduce la cunoştinţă constatarea faptului, precum că cererea privind solicitarea 

recunoaşterii/documentele aferente cererii de recunoaştere nu corespund prevederilor Legii            nr. 

312/2013 privind grupurile de producători şi asociaţiilor acestora, motiv pentru care nu poate fi 

examinată în continuare din următoarele 

considerente:______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

__________________________________________  

În scopul înlăturării circumstanțelor ce au stat la baza stopării examinării cererii, solicităm prezentarea 

următoarelor documente:  

1. 

2. 

3. 

Termenul de prezentare a informației către secretarul Comisiei este de 10 zile lucrătoare din momentul 

recepționării notificării. 

 

Preşedintele Comisiei de recunoaştere, Secretar de Stat  

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

 

Secretarul Comisiei de recunoaştere  

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 5 

 

Data ______ Nr. ________ 

 

 

DOSAR Nr. ___________ 

 

NOTIIFCARE 

 



Urmare a examinării dosarului nr. _______, depus la data de (zz/ll/aa) ___________________, 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului aduce la cunoştinţa Grupului de 

Producători Agricoli ____________________________________________, constatarea 

faptelor, precum că  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Informaţia prezentată de Grupul de Producători Agricoli ______________________face 

imposibilă examinarea dosarului nr. ____________ (cererii şi documentelor aferente) şi 

înaintarea Planului de recunoaştere către Agenţie, în conformitate cu legislaţia în vigoare.  

 

În vederea examinării repetate a dosarului, sunt solicitate următoarele clarificări sau adaptări 

la dosar: 

 

1) ___________ 

2) ___________ 

3) ___________ 

 

Preşedintele Comisiei de recunoaştere, Secretar de Stat  

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

 

Secretarul Comisiei de recunoaștere 

  

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 6 

 

LISTA DE VERIFICARE PE TEREN 

PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI 

 

Verificare pe teren DA NU 

Registrul proceselor verbale ale adunărilor generale    

Registrul de evidenţă a membrilor   



Registrul intrării şi ieşirii producţiei membrilor   

Existenţa unui cont bancar al GPA   

Facturi din care să rezulte VPC   

Servicii de asistenţă tehnică/prestări servicii   

Prestări servicii şi asistenţă tehnică în vederea păstrării şi 

condiţionării producţiei membrilor în:  
  

- proprietare   

- chirie   

- comodat   

Registrul    

Registrul de inventar   

Registrul mijloacelor fixe   

Registrul de evidenţă a producţiei comercializate ce nu aparţine 

membrilor 
  

   

 

Suprafaţa verificată _________ % din total indicat în planul de 

recunoaştere 

Membrii GPA verificați _________ % din total 

 

CONSTATĂRI/OBSERVAŢII: 

 

CONCLUZIE:  

 

Nume, prenume reprezentant Agenție  

____________________________ 

Semnătura _______________ 

Data  ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 7 

 

EVALUAREA PLANULUI DE RECUNOAŞTERE 

 

1. DATE GENERALE 

 



Denumirea Grupului de Producători Agricoli _____________________________________ 

Forma organizatorico-juridică _________________________________________________ 

Numărul de identificare de stat ___________________________________ 

Data înregistrării de stat _________________________________________ 

Sediul ___________________________________ 

Durata planului de recunoaştere _______________ 

Produsul/produsele pentru care se solicită recunoaşterea 

__________________________________________________________________________ 

 

 

2. EVALUARE PLAN DE RECUNOAŞTERE 

Evaluarea planului de recunoaştere DA NU 

GPA deţine active în proprietate   

GPA deţine active închiriate   

Comercializarea produselor/gamei de produse pentru care s-a 

asociat GPA s-a respectat: 
  

50% - în primul an de activitate   

60% - al doilea an de activitate   

75% începând cu al treilea an de activitate   

Structura GPA şi angajaţilor este descrisă cu indicarea funcţiilor 

şi responsabilităţilor fiecărui angajat al grupului  
  

Există sistem centralizat de facturare, înregistrare şi urmărire 

cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei comercializate de 

membrii GPA  

  

Există un plan de recunoaştere pentru 5 ani de activitate    

 

3. VALOAREA PRODUCŢIEI COMERCIALIZATE PROGNOZATE DE GPA 

Indicator Anul I Anul II Anul III Anul IV Anul V 

VPC prognozată fără TVA, lei 

 

În cazul produselor de origine vegetală, 

VPC minimă este de 1,0 mln lei 

     

Rata aplicată la VPC, % 5% 4% 3% 2% 1% 

Sprijin financiar, lei 

(Nu va depăşi valoarea de 1,5 mln lei) 

anual 

     

 

4. CONSTATĂRI/OBSERVAŢII: 

 

5. CONCLUZII: 

(a se bifa în dreptul opţiunilor DA sau NU) 

Planul de recunoaştere este aprobat DA ____               NU ____ 

Nume, prenume   



Reprezentant Agenție ______________ 

Semnătura ______________ 

Data  ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 8 

 

Data _______  Nr. ______ 

 

 

DOSAR nr. ___________ 

NOTIFICARE 

 



Prin prezenta, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură aduce la cunoştinţa Grupului 

de Producători Agricoli _________________________, că urmare a examinării planului de 

recunoaştere, parte componentă a dosarului nr. __________, depus la data de (zz/ll/aa)  

___________________  

a constat următoarele:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___ 

 

Informaţia prezentată în planul de recunoaştere de către Grupul de Producători Agricoli 

___________________________________ face imposibilă examinarea dosarului nr. 

_______________(cererii şi documentelor aferente) din următoarele motive: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

În vederea examinării repetate a planului de recunoaştere, sunt solicitate următoarele 

clarificări/prezentarea următoarei informaţii: 

 

1) ___________ 

2) ___________ 

3) ___________ 

 

 

Director Agenție 

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

 

Reprezentant Agenție 

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 9 

 

Data _______Nr. _______ 

 

 

DOSAR nr. ___________ 

 

AVIZ PRIVIND APROBAREA 



PLANULUI DE RECUNOAȘTERE 

 

Prin prezenta, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură aduce la cunoştinţa Comisiei 

de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli că, urmare a examinării planului de 

recunoaştere, parte componentă a dosarului nr. __________, depus de Grupul de Producători 

_____________________________ la data de (ZZ/LL/AA)  ___________________, a 

constatat corespunderea cerințelor obligatorii, expuse în Legea nr. 312/2013 privind grupurile 

de producători agricoli și asociațiile acestora. 

 

În vederea emiterii avizului de recunoaștere, expediem Comisiei de recunoaștere a grupurilor 

de producători avizul pozitiv privind aprobarea planului de recunoaștere. 

 

 

Director Agenție 

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

 

Reprezentant Agenție 

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 10 

 

 

Data ________ Nr. ______ 

 

 

DOSAR Nr. ___________ 

 



 

AVIZ DE RECUNOAŞTERE 

 

 

Prin prezenta, Ministerul Agriculturii,  Dezvoltării Regionale şi Mediului aduce la cunoştinţă 

recunoaşterea Grupului de Producători Agricoli _________________________ pentru o 

perioadă de 5 ani, conform planului de recunoaştere elaborat şi prezentat, urmare a examinării 

dosarului nr. __________ din data de  ___________________.  

 

Astfel, Grupul de producători agricoli ________________________________ este recunoscut 

pentru produsul/grupul de produs______________________________________________ și 

este eligibil pentru accesarea suportului financiar, în temeiul Legii nr. 312/2013 privind 

grupurile de producători şi asociaţiilor acestora.  

 

 

Preşedintele Comisiei de recunoaştere,  

Secretar de Stat  

 

Semnătura ____________________ 

 

 

 

 

Secretarul Comisiei de recunoaştere 

 

 

Semnătură _____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr. 11 

 

Data ______ Nr. _______ 

 

 

DOSAR Nr. ___________ 

 

 

DECIZIE PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE RECUNOAȘTERE 



 

 

 

Prin prezenta, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului aduce la cunoştinţă 

că, urmare a examinării dosarului nr. __________ depus de Grupul de Producători Agricoli 

______________________________________________, a adoptat decizia privind 

respingerea cererii de recunoaştere.  

 

 

Preşedintele Comisiei de recunoaştere,  

Secretar de Stat  

 

Semnătura ____________________ 

 

 

 

 

Secretarul Comisiei de recunoaştere 

 

Semnătura _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.12 

 

RAPORT ANUAL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE RECUNOAŞTERE 
 

1. INDICATORI GENERALI 
 

Nr. 

 
Prezentare 

Situația la data 

recunoașterii 

Situația la data 

raportării 
Note 

1 Denumirea GdPA    

2 Forma organizatorico-juridică    



3 Fondatori     

4 Amplasarea afacerii    

5 Administrator     

6 Mod comercializarea produselor în 

indicatori cantitativi și valorici 

   

7 Sistem centralizat de facturare    

8 Realizarea Măsurii 1 din Planul     

9 Realizarea Măsurii 2 din Planul     

10 Realizarea Măsurii 3 din Planul     
*Fiecare dintre datele prezentate vor fi însoțite de documente confirmative 

 

 

 

2. INDICATORI CANTITATIVI ȘI VALORICI AI PRODUCŢIEI  

Nr. 

Denumire 

Membru / 

produse 

omogene 

VPC prognozate 
VPC la data 

recunoașterii 

VPC total efectiv 

perioada de 

raportare 

VPC efectiv către GdP perioada de 

raportare 

   Q Suma Q Suma Q Suma Q Suma %, Q %, Suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11(9/7) 12(10/8) 

1 Membru                      

  Produs 1                     

  Produs 2                     

  Total Membru    0   0   0   0     

2 Membru                     

  Produs 1                     

  Produs 2                     

  Total Membru    0   0   0   0     

3 Membru                     

  Produs 1                     

  Produs 2                     

  Total Membru    0   0   0   0     

4 Membru                     

  Produs 1                     

  Produs 2                     

  Total Membru    0   0   0   0     

5 Membru                     

  Produs 1                     

  Produs 2                     

  Total Membru                      

  Total   0   0   0   0     
 

*Fiecare dintre datele prezentate vor fi însoțite de documente confirmative 
 

  



3. INDICATORII PRODUCŢIEI RECOLTATE 

Nr. 
Denumire membru/ 

produse 

Volumul producţiei - an precedent Volumul producţiei - an curent 

Total, Q 

inclusiv 

Total, Q 

inclusiv 

pasibilă 

procesării, 

Q 

neconforme, 

Q 

pasibilă 

procesării, 

Q 

neconforme, 

Q 

1 2 3 (4+5) 4 5 6 (7+8) 7 8 

1 Membru             
 Produs 1             
 Produs 2             
 TotalMembru             

2 Membru             
 Produs 1             
 Produs 2             
 TotalMembru             

3 Membru             
 Produs 1             
 Produs 2             

  TotalMembru             

4 Membru             

  Produs 1             

  Produs 2             

  TotalMembru             

5 Membru             
 Produs 1             
 Produs 2             
 TotalMembru             
 

Total             

 

  



4. INDICATORII PRODUCŢIEI COMERCIALIZATE 

Nr. 
Denumire Membru/ 

produse 

Volumul vănzărilor - anul precedent Volumul vănzărilor - anul curent 

Total 
inclusiv pasibilă 

procesării 
Total 

inclusiv pasibilă 

procesării 

Q Suma Q Suma Q Suma Q Suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Membru                 
 Produs 1                 
 Produs 2                 
 TotalMembru   0   0   0   0 

2 Membru                 
 Produs 1                 
 Produs 2                 
 TotalMembru   0   0   0   0 

3 Membru                 
 Produs 1                 
 Produs 2                 
 TotalMembru   0   0   0   0 

4 Membru                 
 Produs 1                 
 Produs 2                 
 TotalMembru   0   0   0   0 

5 Membru                 

  Produs 1                 

  Produs 2                 

  TotalMembru   0   0   0   0 

  Total   0   0   0   0 

 

  



5. INDICATORI PRODUCŢIEI COMERCIALIZATE CĂTRE GdPA 

Nr. 
Denumiremembru/ 

produse 

Volumul vănzărilor - anul precedent Volumul vănzărilor - anul curent 

Total 
inclusiv pasibilă 

procesării 
Total 

inclusiv pasibilă 

procesării 

Q Suma Q Suma Q Suma Q Suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Membru                 
 Produs 1                 
 Produs 2                 
 TotalMembru                 

2 Membru                 
 Produs 1                 
 Produs 2                 
 TotalMembru                 

3 Membru                 
 Produs 1                 
 Produs 2                 
 TotalMembru                 

4 Membru                 
 Produs 1                 
 Produs 2                 
 TotalMembru                 

5 Membru                 

  Produs 1                 

  Produs 2                 

  TotalMembru                 

  Total                 

 



6. PRODUCŢIA COMERCIALIZATĂ DE GdPA 

Nr. 

crt. 
Indicatori 

Volumul vănzărilor,  perioada precedentă Volumul vănzărilor, perioada dr raportare 

Total, inclusiv pe piata locala pe piata externă Total, inclusiv pe piata locala pe piata externă 

Q Suma Q Suma Q Suma Q Suma Q Suma Q Suma 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Mărfuri, total                         

1.1 Produse ale membrilor                         

1.2 Mărfuri ale altor CI/GP                         

1.3 Alte mărfuri                         

2 Servicii, total                         

2.1 Servicii către membrii                         

2.1.1 Păstrare (nr. zile)                         

2.1.2 Ambalare (tone)…                         

2.1.3 ….                         

2.2 Servicii către alte CI/GP                         

2.3 Servicii către persoane terțe                         

3 Produse procesate, total                         

3.1 Produse procesate ale membrilor                         

3.2 Produse procesate ale altor CI/GP                         

3.3 
Produse procesate alte  persoane 

terțe                       
  

 



7. IMPOZITE ȘI TAXE ACHITATE DE GdPA, lei 

Nr. crt. Denumire Anul precedent Anul curent Abaterea absolută 

1 2 3 4 5 (4-3) 

1. 
Impozite și taxe achitate către buget, 

inclusiv: 
   

1.1 
Impozit pe venit din activitatea de 

întreprinzător 
   

1.2 Impozit pe venit din plățile salariale    

1.3 
Taxa pe valoarea adăugată (inclusiv 

pentru serviciile de import) 
   

1.4 Taxelocale    

1.5 Taxa de poluare a mediului    

1.6 Alte taxe    

1.7 
Contribuții sociale obligatorii de stat 

(23% și 6%) 
   

1.8 Prime de asigurare medicală (9%)    

2. 
Proceduri import - export achitate la 

vamă 
   

3. 
TOTAL IMPOZITE ȘI TAXE 

ACHITATE (1+2) 
   

 

 

Declaraţia pe propria răspundere a Administratorului grupului de producători agricoli privind 

veridicitatea datelor şi documentelor prezentate în cadrul raportării anuale. 

Prin prezenta, Administratorul Grupului de producători agricoli  

_________________________________, 

fiind conştient de toate consecinţele care pot surveni şi sub sancţiunea prevederilor legislaţiei în 

vigoare a Republici Moldova, inclusiv a Codului Penal la capitolul falsul în declaraţii şi/sau acte, 

declar pe propria răspundere că toate informaţiile prezentate în cadrul raportării anuale sunt înscrise 

corect şi corespund realităţii, fapt care poate fi demonstrat. 

 

Administrator  ____________________________ 

 

Semnătura   ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 13 

 

FIȘĂ DE VERIFICARE 

 

VERIFICARE PE TEREN 

  

DA NU MENȚIUNI 

Extrasul din Registrul de stat 

al persoanelor juridice 

 

   

Activele fixe și circulante, 

proprietate a GdPA 

   

   

Activele fixe și circulante, 

închiriate de GdPA 

  

   

Registrul intrări şi ieşiri a 

producției membrilor 

 

   

Respectarea măsurilor pentru 

compensarea cheltuielilor 

administrative ale grupului 

 

   

Respectarea măsurilor pentru 

compensarea costurilor 

investiționale ale grupului 

 

   

 

 

 

Nume, prenume reprezentant Agenție  

____________________________ 

Semnătura _______________ 

Data  ______________________ 

 



NOTA INFORMATIVA 
la proiectul Hotiirfirti Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli 

I. Denumirea autorului 0, dupa caz, a participantilor la elaborarea proiectului 

Prezentul proiect este elaborat de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si 
Mediului, in colaborare cu Agentia de Interventie si Platt pentru Agricultura si Proiectul 
Agricultura Competitiva (MAC-P), in temeiul art. 11 alin. (11) al Legii nr. 312/2013 
privind grupurile de producatori agricoli si asociatiile acestora, precum si a art.17 alin. 2) 
litera 13) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subventionare In dezvoltarea 
agriculturii si mediului rural, cu modificarile ulterioare. 

2. Conditiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitatile 
urmarite 
Necesitatea elaborarii si promovarii proiectului de act normativ pentru aprobarea 
Regulamentului privind procedura de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli a 
fost identificata in procesul de modificare a Legii nr. 312/2013 privind grupurile de 
producatori agricoli si asociatiile acestora, produs prin Legea nr. 92/2020. 

Rind in anul 2020 Regulamentul privind procedura de recunoastere a grupurilor de 
producatori agricoli era aprobat prin Ordinul Ministrului. 

Luand in consideratie faptul, ca s-au produs modificari in Legea nr. 312/2013, care au fost 
aprobate la 11 iunie 2020 win Legea nr. 92, Regulamentul privind procedura de 
recunoastere a grupurilor de producatori agricoli necesita, respectiv, ajustarea la cerintele 

actului legislativ modificat. 

Totodata remarcam ca, in procesul de avizare a proiectului de modiftcare a Legii nr. 
312/2013, ministerele de resort au propus aprobarea Regulamentului nominalizat prin 
hotarare de guvem, pentru a atinge tin nivel mai Malt de transparenta, predictibilitate si 
stabilitate in reglementare, precum si pentru asigurarea garantarii unei proceduri de 

recunoastere ireprosabile. 

Prin urmare, se propune spre examinare si aprobare Regulamentul privind procedura de 

recunoaytere 	a 	grupurilor 	de produatori 	agricoli, 	care 	prevede 	urmatoarele 

reglementari: 

- 

	

	Rolul si functiile autoritatilor publice implicate in procesul de recunoastere a 

grupurilor de producatori agricoli; 



- 	Conditiile de organizare si functionare a Comisiei de recunoastere a grupurilor de 
producatori agricoli, precum si componenta acesteia; 

- 	Conditiile si procedura de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli; 

- 	Prevederi privind implementarea planului de recunoastere; 

- 	Sanctionarea 	grupurilor 	de 	producatori 	agricoli 	si 	revocarea 	avizului 	de 

recunoastere. 

Analin impactului de reglementare la proiectul de act normativ cu privire la 
aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoastere a grupurilor de 
producatori agricoli a lost acceptata de catre Grupul de lucru al Comisiei de stat 
pentru reglementarea activitatii de intreprinzAtor la sedinta din 21 iulie 2020. 

3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au drept scop 
armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene 

Proiectul nu confine norme privind armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii 

Europene 
4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi 
Prezentul proiect de act normativ propune aprobarea Regulamentului privind procedura 

de recunoaFtere a grupurilor de producatori agricoli. 

Aspectul 	cel 	mai 	important 	al 	procedurii de 	recunoastere a 	grupurilor de 

productitori este beneficierea de calve grupurile de producatori agricoli recunoscute 
a sprijinului financiar nerambursabil din partea statului pc parcursul a 5 ani din 
momenta! recunoagterii. 
Regulamentul propus spre aprobare stabileste scopul procedurii de recunoastre, urmata 
de eliberarea avizului de recunoastere, prin care se asigura indeplinirea de catre 
persoanele juridice a premiselor necesare pentru activitatea acestora in calitate de grupuri 
de producatori agricoli, cu toate consecintele ce decurg. Principalele prevederi ale 

Regulamentului sunt urmatoarele: 
1  Conditiile si procedura de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli, 

constituite conform legislatiei in vigoare; 

1  Procedura de creare si functionare a comisiei de recunoastere a grupurilor de 

producatori agricoli; 
1 Continutul dosarului de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli si etapele 

de examinare a acestuia; 
1 Mecanismul de verfficare $i monitorizare a procesului de mentinere a conditiilor de 

recunoastere a grupurilor de producatori agricoli; 
1 Procedura de revocare a avizului de recunoastere a grupurilor de producatori 

agricoli si radierea acestora din Registrul grupurilor de producatori agricoli. 



Regulamentul este constituit din 6 capitole si 13 anexe, in care se regasese modele de 
documente necesare pentru procedura de recunoastere, raportarea realizAr' ii planului de 

recunoastere si verificarea conditionalitatilor de recunoastere a grupurilor de producAtori 

agricoli. 
De asemenea, prin regulamentul nominalizat se instituie norme privind etapele si ordinea 
de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli pe anumite produse agricole, fie ele 

de origine vegetala sau animaliera. 
noi referitoare la subventionarea producatorilor Actul normativ prevede si niste notiuni 

agricoli, care nu se regAsesc nici in Legea nit 312/2013 privind grupurile de producdtori 
agricoli si asociatiile acestora si nici in Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 
subventionare in dezvoltarea agriculturii si mediului rural, asa cum sunt notiunile "plan 

de recunoaftere" §i "sistem centralizat de contabilitate". 

TotodatA, 	in 	regulament 	sunt 	specificate 	responsabilitAtile 	si 	atributiile 	autoritAtii 

Regionale 	Mediului) si institutiei care competente (Ministerul Agriculturii, DezvoltArii 	si 
monitorizenza si verificA implementarea planului de recunoastere a grupurilor de 
producAtori (Agenda de Interventie si Platt pentru AgriculturA). 
Totodata, prin proiectul de act normativ se va solutiona problema disciplinAriii grupurilor 

de producAtori agricoli, find inclus capitolul privind sanctionarea grupurilor de 

productitori agricoli. Acest fapt va contribui la sporirea responsabilitatii pentru realizarea 
planului de recunoastere si prezentarea raportului anual de activitate. Capitolul respectiv a 
lost inclus in cadrul normativ, in rezultatul efectuarii de catre Agentia de Interventie si 
PlAti pentru AgriculturA a unei analize a rapoartelor anuale ale grupurilor de producAtori 
agricoli, care stint prezentate de unele grupuri in termenul stabilit de legislatie, de allele - 
cu termen depAsit sau neprezentate in general. Tot aici mentionAm, ca practica de 
sanctionare a grupurilor de producAtori a fost preluata, in rezultatul studiului activitatii 
grupurilor de producatori agricoli in cadrul deplasarilor de serviciu a specialistilor din 
Minister si a celor din institutia din subordine in Polonia si Italia. 

5. Fundamentarea economico-financiara 
Implementarea acestui proiect nu necesitti alocarea surselor financiare suplimentare din 
bugetul de stat. Se vor utiliza doar surse financiare aprobate pentru Fondul national de 
dezvoltare a agriculturii si mediului rural din legea anuall a bugetului de stat. 

6. Modul de incorporare a actului in cadrul normativ in vigoare 
Adoptarea si punerea in aplicare a prevederilor proiectului nu impune necesitatea 
aprobtirii unor acte normative de implementare a legislatiei privind grupurile de 

produatori agricoli si asociatiile acestora. 

7. Avizarea si consultarea publici a proiectului 



In conformitate Cu prevederile Legii nr. 100/2017 cu privire la actele normative 0 ale 
Regulamentului aprobat prim Hotararea Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect se 
transmite Cancelariei de Stat pentru examinare in sedinta secretarilor generali ai 

ministerelor. 
Pentru asigurarea transparentei in procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina 
web oficiala a MADRM §i pe www.particip.gov.md. 

8. Constatarile expertizei anticoruptie 
Proiectul va fl remis Centrului National Anticoruptie (CNA) pentru expertiza anticoruptie. 

9. Constattlrile expertizei de compatibilitate 
Proiectul nu necesita expertiza de compatibilitate. 
10. Constatirile expertizei juridice 
Proiectul va fl remis Ministerului Justitiei pentru expertiza juridica. 
11. Constatarile altor expertize 

Ministru 
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Analiza Impactului de Reglementare  

a proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de 

producători agricoli 
 
 

Titlul analizei impactului 

(poate conţine titlul propunerii de 

act normativ) 

Proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea 

Regulamentului privind procedura de recunoaștere a 

grupurilor de producători agricoli  

Data: 14 iulie 2020 

Autoritatea administraţiei 

publice (autor): 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 

Subdiviziunea: Direcția politici și programe de dezvoltare rurală 

Persoana responsabilă şi 

informaţia de contact: 

Cîrlig Eugenia, consultant principal 

Tel. 022-204-595, e-mail: eugenia.cirlig@madrm.gov.md  

Componentele analizei impactului de reglementare 

1. Definirea problemei  

a) Determinați clar şi concis problema şi/sau problemele care urmează să fie soluţionate. 

Problema care urmează a fi soluționată prin proiectul Hotărârii Guvernului este  cadrului normativ de 

reglementare a mecanismului de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli neajustat la 

modificările produse prin Legea nr.92/2020 în Legea nr.276/2016 privind grupurile de producători 

agricoli şi asociaţiile acestora și, respectiv, lipsa unei proceduri detaliate și concretizate. 

b) Descrieți problema, persoanele/entităţile afectate și cele care contribuie la apariția problemei, cu 

justificarea necesității schimbării situaţiei curente şi viitoare, în baza dovezilor şi datelor colectate 

și examinate. 

Republica Moldova este o țară preponderent dependentă de agricultură,  contribuția acesteia la 

formarea Produsului Intern Brut variind, în ultimii 5 ani, între 11 – 12 %. În condiții deloc ușoare, pe 

parcursul anilor, producătorii agricoli au conștientizat faptul, că doar prin activități realizate în 

comun vor obține rezultate scontate în agricultură, aceasta contribuind la o viață mai decentă și 

condiții mai bune pentru trai.  

De altfel, în scopul realizării eficiente a Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi 

asociaţiile acestora, a fost implicată Unitatea Consolidată pentru Implementarea și Monitorizarea 

Proiectelor în domeniul Agriculturii, finanțată de către Banca Mondială, GEF și Guvernul Suediei, 

care implementează cu succes, începând cu anul 2012 și până în prezent, un vast proiect agricol – 

Proiectul Agricultura Competitivă în Moldova (MAC-P). Proiectul își focusează activitatea pe 4 

componente importante, inclusiv componenta 2 care este destinată sporirii potențialului de acces la 

piețe. În acest sens, în cadrul componentei respective se realizează, fiind obținute rezultate palpabile, 

Programul de granturi investiționale destinate pentru grupurile de producători agricoli în crearea și 

dezvoltarea infrastructurii postrecoltare. Astfel, prin Proiectul MAC-P, statul încurajează constituirea 

și funcționarea grupurilor de producători, oferindu-le granturi pentru activitatea agricolă desfășurată, 

oferindu-le consultații și acordându-le, totodată, suport producătorilor agricoli în procesul de creare și 

funcționare a grupurilor de producători. În rezultatul desfășurării eficiente a proiectului, conform 

datelor MAC-P la data de 01.01.2020, în Republica Moldova sunt create și sunt viabile 59 grupuri de 

producători agricoli, dintre care beneficiari ai Programului 39, inclusiv 36 recunoscute de către 

MADRM.  

Astfel, 214 agenţi economici reprezintă 39 Grupuri de Producători (în continuare – GdP), inclusiv 7 

GdP sunt administrate de femei. Numărul mediu al membrilor per GdP este de 5.4 persoane. Cele 39 

grupuri finanţate reprezintă 20 raioane ale Republicii Moldova: Călăraşi, Căușeni, Cimişlia, Ştefan 

Vodă, Cahul, Râşcani, Rezina, Străşeni, Edineț, Briceni, Cantemir, Ialoveni, Hânceşti, Ungheni, 

Ocniţa, Floreşti, Donduşeni, şi Taraclia. 

mailto:eugenia.cirlig@madrm.gov.md
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 Primele GdP au fost recunoscute de Minister în anul 2015, în 2016 fiind înregistrate drept recunoscute 

în total 14 GdP. Cel mai bun rezultat în procesul de recunoaștere a GdP a fost atins în anul 2017 cu un 

număr de 14 grupuri, în total fiind recunoscute 28 GdP în perioada anilor 2015-2017. Pe parcursul 

anilor 2018-2019 au mai fost recunoscute încă 8 GdP. 

În rezultat avem următoarele cifre:  

- 2016: 14 grupuri de producători recunoscute, 15,9 mii tone producţie comercializată prin GdP în 

valoare de 128 mil lei;  

- 2017: 28 grupuri de producători recunoscute, 28,4 mii tone producţie comercializată în sumă de 

184 mil lei;  

- 2018: 32 grupuri de producători recunoscute, 37,29 mii tone producţie comercializată prin GdP în 

valoare de 149 mil lei;  

- 2019: 36 grupuri de producători recunoscute, 39,8 mii tone producţie comercializată prin GdP în 

valoare de 200 mil lei. 

În continuare, vă prezentăm situația privind impozitele și taxele achitate de către GdP în perioada 

anilor 2016-2019: 

2016: Impozite şi taxe – 11,6 mln lei, proceduri import/export – 1,7 mln lei; 

2017: Impozite şi taxe – 15,13 mln lei, proceduri import/export – 3,8 mln lei; 

2018: Impozite şi taxe – 8,68 mln lei, proceduri import/export – 2,01 mln lei; 

2019: Impozite şi taxe – 8,7 mln lei, proceduri import/export – 2,53 mln lei.  

Prin urmare, necesitatea investiţiilor pentru promovarea comercializarii şi integrării principalelor 

produse agricole atât pe piaţa internă a Republicii Moldova, cât și pe cea externă, în special în sectorul 

horticol, este corelată pozitiv cu progresul în îmbunătăţirea infrastructurii postrecoltare şi în 

promovarea unui nivel sporit al organizării agricole.  

Componenta privind accesul la piețe oferă suport în înfiinţarea şi organizarea în continuare a grupurilor 

de producători agricoli, în acelaşi timp sprijinind cererea acestor grupuri pentru standarde moderne de 

producţie şi tehnologii postrecoltare. Sprijinul se aşteaptă să fie transpus în creşterea cotelor de produse 

calitative, care corespund standardelor de siguranță şi calitate internaţionale, şi, prin aceasta, în 

consolidarea competitivităţii sectoarelor relative şi, prin urmare, a potenţialului acesteia de generare a 

venitului. Prin configurarea acestei componente vom încerca să umplem golul critic în sistemul de 

stimulare a producătorilor de iniţiere a parteneriatelor productive, prin oferirea pentru investiţii a unui 

sprijin condiţionat, conducând astfel la o creştere a numărului grupurilor de producători agricoli în 

sectorul horticol şi constituirea GdP și în alte sectoare din domeniul agriculturii. 

În contextul celor menționate, remarcăm că subvenționarea agriculturii, în special a procesului de 

constituire a grupurilor de producători agricoli este unicul mecanism, prin intermediul căruia statul 

promovează politicile sale în acest sector și susține populația din mediul rural. Anume acordarea 

subvențiilor pentru încurajarea grupurilor de producători agricoli reprezintă o pârghie eficientă atât 

pentru atragerea investițiilor în agricultură, cât şi la dezvoltarea acestui sector, care, de fapt, aceștea 

din urmă își propun dezvoltarea lanțului valoric, promovând permanent tehnologii moderne de 

cultivare, ambalare și procesare a produselor agricole. 

Producătorii agricoli asociați în grupuri sunt orientați spre extinderea afacerilor în creșterea culturilor 

agricole, deoarece au fost identificate mai multe oportunități de export al produselor vegetale atât pe 

piața Uniunii Europene, cât și pe cea a țărilor din CSI, au posibilitatea să proceseze producția, prin 

prisma dezvoltării infrastructurii postrecoltare și procesare a produselor vegetale. 

Astfel, în scopul implementării Legii Nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi 

asociaţiile acestora, a fost elaborat Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de 

producători agricoli, care a fost aprobat prin ordinul intern al Ministerului nr. 76 din 28 aprilie 2015 

(Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art.1433). Pe parcursul anilor ordinul 

nominalizat a suferit modificări și completări, fiind în consecință aprobat în redacție nouă în anul 2017 

prin ordinul nr. 81, prevederile căruia sunt valabile până în prezent. 

În context, necesitatea elaborării și promovării proiectului Hotărârii Guvernului cu privire la 
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aprobarea Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli a 

fost identificată în procesul de avizare a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 312/2013 

privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora.  

Ținând cont de evoluția în sector pe parcursul ultimilor 7 ani de implementare a legii, prin proiectul 

nominalizat se urmărește soluționarea următoarelor probleme: 

✓ Ajustarea cadrului normativ privind mecanismul și procedura de recunoaștere a grupurilor de 

producători agricoli la rigorile Legii nr. 312/2013 modificate prin Legea nr. 92/2020. În 

Regulamentul propus spre aprobare prin prezentul proiect au fost efectuate ajustări, precum 

obiectul de reglementare, obiectivele de constituire a grupurilor de producători agricoli, 

principiile de organizare a acestora, atribuțiile unității de implementare s.a.; 

✓ Atingerea unui nivel mai înalt de transparență, predictibilitate și stabilitate în reglementare prin 

coordonarea proiectului cu structurale interesate (GL al Comisiei de Stat pentru reglementarea 

activității de întreprinzător, Ministerul Finanțelor, Ministerul Economiei și Infrastructurii, 

Ministerul Justiției, CNA);  

✓ Îmbunătățirea mecanismului de recunoaștere a grupurilor, inclusiv a activității Comisiei de 

recunoaștere a grupurilor de producători agricoli prin includerea în Regulament a  modificărilor 

la capitolul III. Condițiile de organizare, funcționare și componența Comisiei de recunoaștere 

a grupurilor de producători agricoli, modificării obligativității membrilor grupurilor de 

producători de comercializare a producției agricole s.a.   

c) Expuneți clar cauzele care au condus la apariţia problemei. 

Până în prezent, procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli este aprobată la nivel 

de Minister prin Ordinul Ministrului, care era publicat în Monitorul Oficial. În procesul de 

implementare a Legii nr. 312/2013, au apărut discuții, precum că aceeași autoritate publică care aprobă 

normele de reglementare în domeniul vizat efectuează și recunoașterea grupurilor de producători. 

Pentru a soluționa problemă apărută se propune divizarea responsabilității de elaborare a cadrului 

normativ de cea de implementare a acestuia.  

Astfel, în procesul de elaborare și avizare a actului normativ, regulamentul privind procedura de 

recunoaștere a grupurilor de producători agricoli va fi modificat, completat, îmbunătățit și ajustat la 

cerințele actuale ale politicii agricole, stipulate în proiectul de modificare a Legii nr. 312/2013, adoptat 

prin Legea nr. 92 din 11 iunie 2020. Aceasta va oferi posibilitatea de explicare și concretizare a unor 

noțiuni din lege, așa cum este ”plan de recunoaștere” și ”sistem centralizat de contabilitate”, de 

desfășurare a unei activități transparente și ireproșabile în procesul de recunoaștere a grupurilor de 

producători. 

 

Prin proiectul propus pentru promovare se vor soluționa și probleme de ordin redacțional ce țin de 

drepturile și obligațiunile autorității competente (MADRM) și instituției de implementare (AIPA) în 

procesul de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli. 

 

Totodată, prin proiectul de act normativ se va soluționa problema disciplinării grupurilor de producători 

agricoli, fiind inclus capitolul privind sancționarea grupurilor de producători agricoli. Acest fapt va 

contribui la sporirea responsabilității pentru realizarea planului de recunoaștere și prezentarea 

raportului anual de activitate. Capitolul respectiv a fost propus să fie inclus în cadrul normativ, în 

rezultatul efectuării de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură a unei analize a 

rapoartelor anuale ale grupurilor de producători prezentate în termenul stabilit de legislație sau 

prezentate cu termen depășit și neprezentarea acestor rapoarte în general. Tot aici menționăm, că 

practica de sancționare a grupurilor de producători a fost preluată în rezultatul studiului activității 

grupurilor de producători agricoli, în cadrul deplasărilor de serviciu în Polonia și Italia pe acest subiect 

a specialiștilor din Minister și a celor din instituția din subordine. 

 

De asemenea, actul normativ aprobat prin hotărâre de guvern va avea un grad mai înalt de transparență 



4 

și un proces de recunoaștere ireproșabil.  

 

d) Descrieți cum a evoluat problema şi cum va evolua fără o intervenție. 

În cazul în care nu va fi promovat un astfel de act normativ, va fi imposibilă implementarea cu succes 

a Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile acestora, neavând aprobat 

la nivel de Guvern un act normativ de implementare.   

De asemenea, lipsa unei intervenții în direcția elaborării și aprobării unei hotărâri de guvern va conduce 

la o transparență insuficientă în procesul decizional privind activitatea antreprenorială în sectorul 

agricol în domeniul vizat. 

Totodată, acest fapt va contribui la dezvoltarea lentă a infrastructurii postrecoltare și procesare a 

produselor agricole, fiind imposibilă în rezultat majorarea cotei agricole pentru export. 

La fel, aceasta va diminua numărul beneficiarilor de subvenții la Submăsura 1.6. Stimularea 

investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare și Submăsura 

1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli din Regulamentul 

privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a 

Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin HG nr. 455/2017. 

Pe lângă aceasta, fără o intervenție a statului, va scădea contribuția grupurilor de producători la bugetul 

de stat, inclusiv diminuarea sumelor pentru procedurile de import/export, taxa pe valoare adăugată și 

impozitul pe venit. 

Spre exemplu, în anul 2019, grupurile de producători au contribuit la bugetul de stat cu 8 779 243.7 

MDL, dintre care 2 532 347.0 MDL vin din proceduri de import/export, 1 757 931 MDL au fost 

achitate în contul TVA, iar circa 716 506.3 MDL reprezintă impozitul pe venit achitat de grupurile de 

producători.  

La fel, fără aprobarea actului normativ necesar va fi imposibilă dezvoltarea unei politici eficiente în 

domeniul de implementare a legislației privind grupurile de producători și asociațiile acestora. 

Tot aici, remarcăm că va fi imposibilă evidența de către stat a grupurilor de producători recunoscute și 

va lipsi monitorizarea acestora pe perioada valabilității avizului de recunoaștere de către Agenția de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură. 
 

e) Descrieți cadrul juridic actual aplicabil raporturilor analizate şi identificați carenţele prevederilor 

normative în vigoare, identificați documentele de politici şi reglementările existente care 

condiționează intervenția statului. 

Cadrul legal de organizare, recunoaştere şi funcționare a grupurilor de producători agricoli în Republica 

Moldova este reglementat în Legea Nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile 

acestora, care au drept scop valorificarea producției agricole a membrilor grupului, îmbunătățirea 

eficienţei activității grupurilor de producători și asociațiilor acestora, planificarea producției, 

concentrarea ofertei, organizarea desfacerii produselor agricole, precum şi condiţiile de acordare a 

sprijinului financiar.  

Autoritatea competentă în domeniul susţinerii, recunoașterii și monitorizării grupurilor de  producători 

agricoli, conform legii citate, este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

Astfel, în scopul implementării Legii Nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi 

asociaţiile acestora, a fost elaborat Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de 

producători agricoli, care a fost aprobat prin Ordinul Ministrului nr. 76 din 28 aprilie 2015 (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art.1433). Pe parcursul anilor ordinul nominalizat a 

suferit modificări și completări, fiind în consecință aprobat în redacție nouă în anul 2017 prin ordinul 

nr. 81, prevederile căruia sunt valabile până în prezent. Drept rezultat al recunoașterii grupurilor de 

producători de către Minister, acestea obțin posibilitatea de depunere a dosarului pentru primirea 

sprijinului financiar acordat de către stat la Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea 

infrastructurii postrecoltare şi procesare și Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării 

grupurilor de producători agricoli din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de 
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acordare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, aprobat prin 

HG nr. 455/2017. Până în anul 2017, Regulamentul de acordare a sprijinului financiar era aprobat anual 

de către Guvern, începând cu anul 2017 acest regulament are o valabilitate pentru o durata de 5 ani – 

2017-2021.  

Luând în considerație faptul, că în anul 2019 s-au produs modificări în Legea nr. 312/2013, care 

au fost aprobate prin Legea nr. 92/2020, Regulamentul privind procedura de recunoaștere a 

grupurilor de producători agricoli necesită, respectiv, ajustarea la cerințele actului legislativ 

modificat. 

Totodată, în procesul de avizare a proiectului de modificare a Legii nr. 312/2013, ministerele de resort 

au propus aprobarea Regulamentului nominalizat prin hotărâre de guvern, atribuindu-i acestuia o tentă 

de importanță majoră.  

Astfel, în scopul ajustării prevederilor Regulamentului privind procedura de recunoaștere a grupurilor 

de producători agricoli la cerințele Legii nr. 312/2013 modificate, a fost elaborat prezentul proiect de 

act normativ. Odată cu aprobarea proiectului de act normativ prin hotărâre de Guvern, urmărim scopul 

atingerii unui nivel mai înalt de transparență, predictibilitate și stabilitate în reglementare, precum și 

de asigurare a garantării unei proceduri de recunoaștere ireproșabile. Acest fapt va contribui la 

atragerea în continuare a investițiilor pentru constituirea și funcționarea grupurilor de producători 

agricoli, stimulând producătorii agricoli să se asocieze în grupuri de producători. 

Prezentul proiect vine să îmbunătățească politica statului privind procedura de recunoaștere a 

grupurilor de producători agricoli, cele mai principale fiind următoarele: 

1) Modificarea obiectului și sferei de aplicare; 

2) Completarea obiectivelor constituirii și funcționării grupurilor de producători agricoli cu 

prevederi privind comercializarea produselor agricole ale membrilor prin intermediul grupului 

de producători și promovarea practicilor de cultivare și a tehnicilor de producție care nu 

cauzează daune mediului înconjurător; 

3) Completarea atribuțiilor autorității competente în domeniul susținerii grupurilor de producători 

agricoli (MADRM) și a unității de implementare (AIPA) referitor la procedura de monitorizare 

și verificare; 

4) Modificarea termenului de prezentare a rapoartelor anuale de către grupurile de producători 

privind realizarea planului de recunoaștere; 

5) Includerea unui capitol nou privind sancționarea grupurilor de producători pentru nerealizarea 

planului de recunoaștere s.a.    

Actualmente, politica de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, în scopul subvenționării 

grupurilor de producători agricoli de către stat, mai este reglementată în următoarele acte legislative și 

normative: 

✓ Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și 

mediului rural, care stabilește principiile generale ale politicilor statului privind încurajarea şi 

stimularea activităților agricole şi dezvoltării rurale, direcțiile de utilizare ale mijloacelor 

financiare destinate dezvoltării agriculturii și mediului rural. Legea are drept scop susținerea 

modernizării sectorului agroindustrial și dezvoltării rurale prin: 

a) creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin modernizarea şi restructurarea pieței; 

b) asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale în agricultură; 

c) îmbunătățirea nivelului de trai în mediul rural. 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 455/2017 cu privire la modul de repartizare a mijloacelor 

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, prin care se stabilește 

modul de repartizare a mijloacelor Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, 

inclusiv posibilitatea de depunere a dosarului de către grupurile de producători recunoscute de 

Minister, pentru primirea sprijinului financiar acordat de către stat la Submăsura 1.6. Stimularea 

investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare (pct. 57-67) și 
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Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricoli (pct. 

68-78) din Regulamentul privind condițiile, ordinea și procedura de acordare a mijloacelor 

Fondului Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Regulamentul respectiv 

stabilește măsurile de sprijin, precum şi condițiile, ordinea și procedura de acordare a 

mijloacelor Fondului, inclusiv condiţiile obligatorii necesare pentru obţinerea mijloacelor, 

criteriile de eligibilitate, cuantumul anual, maximal al sprijinului financiar alocat, modalităţile 

de recepţionare, inspectare, autorizare, contabilizare a plăţilor. 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 409/2014 cu privire la aprobarea Strategiei naționale de 

dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, care prevede obiectivele generale de 

dezvoltare a sectorului agroindustrial, inclusiv creșterea competitivității sectorului 

agroalimentar, prin restructurarea și modernizarea pieței, în care se încadrează și grupurile de 

producători agricoli. 

Proiectul propus spre aprobare va completa această listă cu un nou act normativ de reglementare 

a procedurii de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli. 
 

2. Stabilirea obiectivelor 

Expuneți obiectivele (care trebuie să fie legate direct de problemă și cauzele acesteia, formulate 

cuantificat, măsurabil, fixat în timp și realist). 

Prezentul proiect de act normativ implică următoarele obiective: 

- Mecanism de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli ajustat la cerințele Legii 

nr. 312/2013 modificate prin Legea nr. 92/2020; 

- Proceduri de recunoaștere îmbunătățite, dezvoltate și clarificate. 

3. Identificarea opţiunilor 

a) Expuneți succint opțiunea „a nu face nimic”, care presupune lipsa de intervenție. 

Opţiunile propuse sunt următoarele: 

Opţiunea I - "a nu face nimic"; 

Situația ”a nu face nimic” este descrisă la compartimentul ”Definirea problemei”. 

Opţiunea II - aprobarea proiectului Hotărârii Guvernului 

b) Expuneți principalele prevederi ale proiectului, cu impact, explicând cum acestea țintesc cauzele 

problemei, cu indicarea novațiilor și întregului spectru de soluţii/drepturi/obligaţii ce se doresc să 

fie aprobate. 

Prezentul proiect de act normativ propune aprobarea procedurilor privind recunoașterea grupurilor de 

producători agricoli, principalele prevederi şi elemente integrate în proiect fiind următoarele. 

Aspectul important al proiectului Hotărârii Guvernului ține de aprobarea condițiilor și mecanismului 

de recunoaștere a grupurilor de producători, procedurii de creare și funcționare a comisiei de 

recunoaștere, conținutul dosarului, precum și etapele de examinare. 

   

De asemenea, în Regulamentul propus spre aprobare se regăsesc și prevederi privind mecanismul de 

verificare și monitorizare a menținerii condițiilor de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, 

organul responsabil fiind Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care în rezultat va 

prezenta autorității competente (MADRM) un raport privind evaluarea rapoartelor anuale ale 

grupurilor de producători agricoli recunoscuți, în scopul analizei indicatorilor economici obținuți de 

aceștia în perioada de monitorizare, identificării problemelor și riscurilor în acest sens. 

   

Totodată, în proiect este specificată procedura de revocare a avizului de recunoaștere a grupurilor de 

producători agricoli și radierea acestora din Registrul grupurilor de producători agricoli. 
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În același timp, în proiect sunt definite noțiunile de ”plan de recunoaștere” și ”sistem centralizat de 

contabilitate”, în vederea stabilirii unei clarități pentru producătorii agricoli care doresc să se asocieze 

în grup de producători. 

 

De asemenea, în actul normativ sunt expuse obiectivele grupurilor de producători care se cooperează 

pentru anumite produse sau grup de produse, conform articolului 14 din Legea nr. 312/2013 privind 

grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora, în vederea majorării cantităţii acestora şi 

asigurării comercializării produselor pe pieţele internă şi externă. 

 

Mai mult, în proiect sunt specificate responsabilitățile autorității competente pentru recunoaşterea şi 

monitorizarea activităţilor grupurilor de producători agricoli recunoscuți (MADRM) și 

responsabilitățile instituției responsabile de gestionarea resurselor financiare destinate susținerii 

grupurilor de producători agricoli (AIPA). 

 

Totodată, proiectul prevede cine instituie comisia de recunoaștere și reprezentanții cărei structuri sunt 

incluse în componența acesteia, precum și atribuțiile secretarului comisiei. 

 

Un alt compartiment din proiect stipulează condițiile pe care grupul de producători trebuie să le 

întrunească pentru a obține recunoașterea. Tot aici, în actele de constituire şi statutul grupului vor fi 

prevăzute condiţiile de primire a noilor membri în cadrul grupului și de ieşire a membrilor din cadrul 

grupului, condiţia de apartenenţă doar a unui singur grup de producători agricoli pentru acelaşi produs 

sau grup de produse, condiţiile de oferire de către membrii grupului de producători agricoli a 

informaţiilor privind volumul vânzărilor şi preţurile de comercializare a produselor pentru care s-a 

constituit grupul respectiv şi care nu au fost comercializate prin intermediul grupului, și angajamentul 

membrilor asociaţi de a comercializa, cantitativ și valoric, un produs sau un grup de produse proprii 

prin intermediul grupului de producători agricoli:  

a) minim 50 % – în primul an de activitate; 

b) minim 60 % – în al doilea an de activitate; 

c) minim 75 % – în al treilea şi în următorii ani de activitate. 

 

13. Un alt segment foarte important din proiect este procedura de emitere a avizului de recunoaștere sau de 

restituire a dosarului, în cazul dosarelor ce conţin iregularităţi. Aici menționăm că, urmare a examinării 

dosarului de aplicare şi avizului Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură de aprobare sau 

respingere a planului de recunoaștere, Comisia fie acceptă recunoaşterea acestuia în calitate de grup de 

producători agricoli, cu emiterea avizului de recunoaştere, fie respinge cererea de recunoaştere, cu 

informarea solicitantului. Drept motiv de respingere a cererii de recunoaştere servesc următoarele 

situaţii: 

a) solicitantul nu se încadrează în condiţiile de constituire prevăzute de lege; 

b) actele de constituire nu cuprind toate prevederile obligatorii pentru constituirea grupului de 

producători, conform legii; 

c) planul de recunoaştere este respins. 

Un alt capitol nu mai puțin important este implementarea planului de recunoaștere a grupurilor de 

producători, care prevede posibilitatea de modificare a planului de recunoaștere după obținerea 

recunoașterii, precum și modalitatea de prezentare a rapoartelor anuale ale grupurilor de producători 
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privind rezultatele atinse și indicatorii economici obținuți. 

 

13. Totodată, proiectul mai prevede capitolul privind verificarea și monitorizarea condițiilor de 

recunoaștere, în care este stipulată perioada acestora și, de fapt, ce presupun aceste proceduri. Tot aici 

menționăm, că verificările respectării și implementării planului de recunoaştere vor fi efectuate în baza 

unui ordin emis şi aprobat de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, în temeiul planului anual 

de verificare. Monitorizarea se efectuează în scopul estimării progresului realizat de fiecare grup de 

producători agricoli recunoscut, identificării gradului de atingere a obiectivelor propuse și întru 

revizuirea indicatorilor financiari stabiliți. Procesul de monitorizare va fi efectuat conform procedurilor 

aprobate prin ordinul directorului Agenției, conform Legii nr. 229/2010 privind controlul financiar 

public intern. 

 

Și ultimul capitol prevăzut în actul normativ este sancționarea grupurilor de producători agricoli 

recunoscute și revocarea avizului de recunoaștere, în care se specifică procentajul de restituire a 

sprijinului financiar de către grup și cazurile de includere a grupului de producători agricoli în Lista de 

interdicţie a beneficiarilor de subvenții, ţinută de Agenţie, cu radierea acestuia din Registrul grupurilor 

de producători agricoli. 

14.  La proiect sunt atașate și un șir de anexe, ce conțin modele de documente pentru pregătirea dosarului 

de recunoaștere de către grupul de producători, modele de documente pentru procedurile de verificare 

și monitorizare efectuate de către Agenție și modele de scrisori, notificări pentru autoritatea competentă 

pe domeniul de recunoaștere. 

4. Analiza impacturilor opţiunilor 

a) Expuneți efectele negative şi pozitive ale stării actuale și evoluția acestora în viitor, care vor sta 

la baza calculării impacturilor opțiunii recomandate 

Opţiunea I - A nu face nimic. 

 

În cazul aplicării opțiunii „a nu face nimic” survin următoarele efecte negative: 

✓ Lipsa unui act normativ de implementare în cadrul legislativ național privind grupurile de 

producători agricoli și asociațiile acestora; 

✓ Implementarea defectuoasă a prevederilor existente în Legea nr. 312/2013 privind grupurile 

de producători agricoli și asociațiile acestora și Legea nr. 276/2016 privind principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural; 

✓ Neatractivitatea politicii de subvenționare pentru grupurile de producători agricoli; 

✓ Imposibilitatea implementării mecanismului de recunoaștere a grupurilor  de producători 

agricoli; 

✓ Tendința de dezvoltare lentă a infrastructurii  postrecoltare și procesare în agricultură. 

 

Costuri: 

Cheltuieli din partea statului pentru elaborarea, aprobarea şi publicarea proiectului de hotărâre 

nu s-au identificat. 

Luând în considerație faptul, că mediul de afaceri suportă cheltuieli la efectuarea investițiilor în 

dezvoltarea afacerilor în agricultură, fără implicarea statului în soluționarea problemelor agenții 

economici vor avea costuri pe care nu vor putea să le acopere.  

 

Beneficii: 

Beneficii în lipsa intervenţiei propuse nu s-au identificat. 
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Riscuri: 

- Diminuarea numărului grupurilor de producători agricoli recunoscute; 

- Micșorarea numărului grupurilor de producători agricoli recunoscute beneficiare de 

   subvenții; 

            - Lipsa investițiilor în infrastructura postrecoltare și procesare; 

  - Diminuarea cotei agricole pentru export. 

 

Impactul opțiunii ”a nu face nimic”: 

- Implementarea ineficientă a cadrul normativ național privind recunoașterea grupurilor de 

producători agricoli și asociațiile acestora și cel privind principiile de subvenționare în 

dezvoltarea agriculturii și mediului rural; 

- Dezvoltarea lentă a sectorului agricol; 

- Diminuarea cantității produselor autohtone pe piața internă și externă; 

- Neatractivitatea activității antreprenoriale în grup/asociație în agricultură; 

- Lipsa locurilor de muncă în agricultură și mediul rural. 

 

Opţiunea II - Aprobarea proiectului Hotărârii de Guvern 

 

Posibile avantaje: 

✓ Sporirea competitivității şi integrării pe piaţă a produselor moldovenești cu valoare 

adăugată înaltă; 

✓ Stimularea investițiilor în infrastructura postrecoltare şi procesare, care au demonstrat 

avantaje comparative la producerea fructelor şi legumelor, având, totodată, și cel mai 

mare potențial pentru export. 

✓ Creșterea veniturilor producătorilor agricoli asociați în grup și achitarea taxelor la 

bugetul public; 

✓ Dezvoltarea continuă a sectorului agricol și asigurarea permanentă a populației cu 

produse agricole autohtone. 

 

Costuri: 

Costurile vor fi în limita mijloacelor financiare alocate anual de la bugetul de stat. 

Pentru elaborarea și implementarea actului normativ propus, statul nu va suporta costuri 

suplimentare. În procesul de realizare a actului normativ vor fi utilizate doar surse financiare prevăzute 

în Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, anual aprobat în Legea bugetului 

de stat pe anul respectiv. 

De asemenea, mediul de afaceri nu va avea costuri și nu va suporta cheltuieli suplimentare în 

procesul de recunoaștere și subvenționare. 

    

Beneficii: 

➢ Creșterea producției agricole pentru piața internă și export; 

➢ Creșterea numărului de producători asociați în grup în mediul rural (cooperative de 

întreprinzători, societăți cu responsabilitate limitată, cooperative de producție); 

➢ Dezvoltarea tehnologiilor agricole noi postrecoltare și procesare, având drept efect 

creșterea productivității. 

➢ Sporirea producției competitive în agricultură; 

➢ Dezvoltarea lanțului valoric integral în sectorul agricol; 
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➢ Deschiderea locurilor noi de muncă în mediul rural și îmbunătățirea condițiilor de trai a 

populației. 

 

Riscuri: 

Nu s-au identificat riscuri în vederea aprobării proiectului de hotărâre. 

Costuri de conformare:  

Nu s-au identificat costuri suplimentare de conformare pentru mediul de afaceri.  

Impactul: 

Susținerea și stimularea de către stat a procesului de asociere în grup a producătorilor agricoli și, 

respectiv, a grupurilor de producători agricoli în asociații va contribui la creșterea competitivității în 

sectorul agroindustrial, majorarea cotelor agricole pentru export, precum și îmbunătățirea condițiilor 

de muncă și trai a populației din mediul rural. 

b) Pentru opțiunea recomandată, identificați impacturile completând tabelul la prezentul formular. 

Descrieți pe larg impacturile sub formă de costuri sau beneficii, inclusiv părțile interesate care ar 

putea fi afectate pozitiv și negativ de acestea. 

Pentru opțiunea recomandată, adică aprobarea proiectului HG, se identifică următoarele impacturi: 

1) Impactul economic, va afecta pozitiv: 

- activitatea cooperativelor de întreprinzători și a societăților cu răspundere limitată, în 

rezultatul căreia acești agenți economici vor avea beneficii, fiind create venituri; 

- bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor prin crearea unor surse suplimentare de 

venit; 

- situația social-economică în anumite regiuni, unde activează grupurile de producători 

recunoscute, se va îmbunătăți vădit. 

2) Impactul social, va afecta pozitiv: 

- gradul de ocupare a forței de muncă, prin antrenarea în muncă a mai multor persoane; 

- nivelul de salarizare, prin majorarea acestuia; 

- nivelul veniturilor populației, prin crearea unor surse de venit; 

- nivelul sărăciei, prin îmbunătățirea condițiilor de viață. 

3) Impactul de mediu, va afecta negativ: 

- starea și resursele solului prin utilizarea pesticidelor și a altor fertilizanți. 

Concluzie 

Argumentați selectarea unei opțiuni, în baza atingerii obiectivelor, beneficiilor și costurilor, precum 

și a asigurării celui mai mic impact negativ asupra celor afectați. 

Prezentul proiect de act normativ va asigura durabilitate politicii privind grupurile de producători și 

asociațiile acestora, precum și politicii cu privire la principiile de subvenționare în domeniul 

agriculturii și mediului rural, va contribui la atractivitatea sectorului agricol și la creşterea 

competitivităţii sectorului și, nu în ultimul rând, la stimularea majorării numărului locurilor de muncă 

în localitățile rurale prin dezvoltarea infrastructurii postrecoltare și procesare. 

5. Implementarea şi monitorizarea 

Implementarea proiectului de hotărâre a Guvernului propus va fi asigurată de către Ministerul 

Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, 

care vor examina dosarele depuse pentru recunoașterea grupurilor de producători agricoli, inclusiv 

planurile de recunoaștere ale acestora, ultima va monitoriza beneficiarii de subvenții prin efectuarea 

verificărilor pe teren planificate sau inopinate, cu ulterioara prezentare către autoritatea competentă 
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(MADRM) a rapoartelor corespunzătoare. 

În temeiul art. 6 alin. (1) din Legea nr. 312/2013, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură 

este responsabilă de gestionarea resurselor financiare destinate susţinerii grupurilor de producători din 

Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural.  

Astfel, Agenţia are misiunea de a susține financiar grupurile de producători agricoli, având următoarele 

atribuţii: 

a) aprobă planul de recunoaştere a grupului de producători; 

b) asigură derularea corectă şi legală a operaţiilor de gestionare a fondurilor destinate susţinerii 

grupurilor de producători; 

c) acceptă sau respinge solicitările de plată depuse de către grupurile de producători pentru 

măsurile de sprijin prevăzute la art. 18 din lege;  

d) efectuează verificări pe teren ale proiectelor care vor beneficia de sprijin financiar, atât înainte, 

cât şi după aprobarea acestora; 

e) efectuează monitorizarea continuă a respectării de către grupurile de producători a criteriilor de 

eligibilitate şi a condiţiilor contractuale de acordare a ajutorului financiar nerambursabil; 

f) întreprinde acțiuni de promovare, comunicare, informare, monitorizare şi alte acţiuni care să 

asigure buna derulare a sistemului existent de subvenţionare în agricultură; 

g) elaborează manuale de proceduri şi metodologii, în vederea implementării legale a atribuţiilor 

funcționale;  

h) întocmeşte ordine de plată şi le prezintă la unitățile teritoriale ale Trezoreriei de Stat; 

i) alte atribuţii în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

Odată cu intrarea în vigoare a actului normativ propus spre examinare, se urmărește atingerea 

următorilor indicatori de performanță, în următorii 3 ani de implementare a HG propusă spre aprobare: 

- Majorarea numărului grupurilor de producători agricoli recunoscute de la 36 la 45;  

- Crearea unei infrastructuri frigorifice, la nivel național, cu o capacitate de circa 39895 tone; 

- Lansarea a 6 uscătorii cu linii de procesare a fructelor; 

- Crearea a 16 linii de sortare; 

- Instalarea utilajului de recoltare și procesare a produselor nucifere (1);  

- Efectuarea investițiilor în 2 complexe apicole de colectare, procesare, ambalare și depozitare a 

mierii de albine; 

- Crearea unei linii de confecționare a lăzilor de carton; 

- Utilizarea a 26 stivuitoare. 

- Crearea a circa 500 locuri de muncă în mediul rural. 

Evaluarea implementării actului normativ propus spre aprobare are loc 1 dată la 3 ani după intrarea în 

vigoare, la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova, în scopul identificării realizărilor obținute și 

problemelor ce necesită a fi soluționate prin intermediul organului executiv al statului. Astfel de 

rapoarte au fost prezentate și în luna martie curent referitoare la implementarea Legii nr. 312/2013 

privind grupurile de producători și asociațiile acestora și a Legii nr. 276/2016 cu privire la principiile 

de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. 

Implementarea proiectului de act normativ nu impune operarea modificărilor în alte hotărâri de guvern.  

6. Consultarea 
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În procesul de consultare s-au identificat următoarele grupe interesate: 

I grupă (agenții economici, mediul de afaceri) a prezentat propuneri referitoare la prevederile 

Regulamentului, inclusiv noțiunea de ”sistem centralizat de contabilitate”, propuneri ce țin de 

sancțiunile pentru grupurile de producători, monitorizarea grupurilor și prezentarea rapoartelor de către 

aceștia. Aici putem să menționăm contribuția Uniunii Cooperativelor de Întreprinzători ”AGRI 

EXPO”,  misiunea cărora este susținerea intereselor grupurilor de producători agricoli. Agentul 

economic respectiv s-a expus pozitiv față de documentul de analiză a impactului. 

A II – a grupă (MADRM, AIPA) a înaintat propuneri privind obiectivele GdP, noțiunea de ”plan de 

recunoaștere”, competențele comisiei de recunoaștere, dosarul de recunoaștere,  procedura de 

verificare și monitorizare efectuată de AIPA, precum și alte modificări redacționale. Agenția de 

Intervenție și Plăți pentru Agricultură, care este și instituția de implementare, și-a manifestat interesul 

față de acest act normativ prin faptul, că a perfectat prevederile Regulamentului, din punct de vedere 

practic, la capitolele privind monitorizarea și verificarea grupurilor de producători agricoli, precum și 

sancționarea acestora.  

A III-a grupă (cetățenii, societatea civilă) are acces permanent la informația plasată de MADRM 

referitoare la actul normativ respectiv.  

În scopul elaborării prezentului proiect de act normativ, a fost creat un Grup de lucru, aprobat prin 

ordinul Ministrului nr.105 din 29 mai 2020, care a fost asistat de Proiectul Agricultura Competitivă 

(MAC-P). În activitatea sa Grupul a antrenat reprezentanții proiectului MAC-P și reprezentanții 

Uniunii Cooperativelor de Întreprinzători ”AGRI EXPO”, care s-au expus referitor la regulamentul 

citat (ședință din data de 24 iunie 2020 și feedback-urile primite pe e-mail de la membrii Grupului, în 

urma examinării proiectului la diverse etape: I draft – cu propunerile și obiecțiile incluse, II draft – 

după modificare și îmbunătățire, III draft – varianta finală). 

 De asemenea, luând în considerație situația de urgență instalată în Republica Moldova privind 

pandemia COVID-19, au avut loc schimb de opinii între MADRM, Agenția de Intervenție și Plăți 

pentru Agricultură și Proiectul MAC-P (mesaje electronice expediate la 14.05.2020, 13.06.2020 și 

feedback-uri primite pe marginea actului normativ elaborat). 

La elaborarea proiectului de act normativ, fiecare subdiviziune structurală ramurală interesată din 

cadrul MADRM a pus în discuție problema modificării actului normativ pe domeniul său de 

competență. În conformitate cu prevederile pct. 177 din Hotărârea Guvernului nr. 610/2018 pentru 

aprobarea Regulamentului Guvernului și a articolului  9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența 

în procesul decizional, anunțul de inițiere a elaborării proiectului a fost publicat pe pagina web oficială 

a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, www.madrm.gov.md la data de 14 iulie 

2020, compartimentul Transparența decizională, rubrica Anunțuri de inițiere a elaborării deciziilor – 

http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7546. 

 

Ulterior Analiza Impactului de Reglementare însoțită de proiectul de hotărâre propriu-zis urmează a fi 

avizat de către autoritățile și instituțiile interesate, conform listei stipulate în Cererea privind 

înregistrarea de către Cancelaria de Stat a proiectului respectiv, care urmează a fi anunțat în cadrul 

ședinței secretarilor de stat. 

 

Tabel pentru identificarea impacturilor 

Categorii de impact Punctaj atribuit 

 Opțiunea  

propusă 

Opțiunea 

alterativă 1 

Opțiunea alterativă 

2 

Economic 

costurile desfășurării afacerilor 0    

povara administrativă 0   

fluxurile comerciale și investiționale 0   

http://www.madrm.gov.md/
http://www.particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=7546
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competitivitatea afacerilor 0   

activitatea diferitor categorii de întreprinderi mici 

și mijlocii 

+1   

concurența pe piață 0   

activitatea de inovare și cercetare 0   

veniturile și cheltuielile publice 0   

cadrul instituțional al autorităților publice 0   

alegerea, calitatea și prețurile pentru consumatori 0   

bunăstarea gospodăriilor casnice și a cetățenilor +1   

situația social-economică în anumite regiuni +1   

situația macroeconomică 0   

alte aspecte economice 0   

Social 

gradul de ocupare a forței de muncă +1   

nivelul de salarizare +1   

condițiile și organizarea muncii 0   

sănătatea și securitatea muncii 0   

formarea profesională 0   

inegalitatea și distribuția veniturilor 0   

nivelul veniturilor populației +1   

nivelul sărăciei +1   

accesul la bunuri și servicii de bază, în special 

pentru persoanele social-vulnerabile 

0   

diversitatea culturală și lingvistică 0   

partidele politice și organizațiile civice 0   

sănătatea publică, inclusiv mortalitatea și 

morbiditatea 

0   

modul sănătos de viață al populației 0   

nivelul criminalității și securității publice 0   

accesul și calitatea serviciilor de protecție socială 0   

accesul și calitatea serviciilor educaționale 0   

accesul și calitatea serviciilor medicale 0   

accesul și calitatea serviciilor publice 

administrative 

0   

nivelul și calitatea educației populației 0   

conservarea patrimoniului cultural 0   

accesul populației la resurse culturale și 

participarea în manifestații culturale 

0   

accesul și participarea populației în activități 

sportive 

0   

discriminarea 0   

alte aspecte sociale 0   

De mediu 

clima, inclusiv emisiile gazelor cu efect de seră și 

celor care afectează stratul de ozon 

0   

calitatea aerului 0   



14 

calitatea și cantitatea apei și resurselor acvatice, 

inclusiv a apei potabile și de alt gen 

0   

biodiversitatea 0   

flora 0   

fauna 0   

peisajele naturale 0   

starea și resursele solului - 1   

producerea și reciclarea deșeurilor 0   

utilizarea eficientă a resurselor regenerabile și 

neregenerabile 

0   

consumul și producția durabilă 0   

intensitatea energetică 0   

eficiența și performanța energetică 0   

bunăstarea animalelor 0   

riscuri majore pentru mediu (incendii, explozii, 

accidente etc.) 

0   

utilizarea terenurilor 0   

alte aspecte de mediu 0    

    

 



MINISTERUL 
AGRICULTURH, 

DEZVOLTARII REGIONALE 
SI MEDIULUI 

AL REPUBLICII MOLDOVA 

MMILICTEPCTBO 
CEJIbCKOTO X035IRCTBA, 

PEPHOHA.M3H0TO PA3B1ITHH H 
OICPYACAIOIHEgl CPEALI 

PECITYEJIHKH MOJULOBA 

MD-2005 num. Chiainau, str. Constantin Terme. 9 

Tel. 20 45 79; Fax 22 0748, E-mail:rituia nni_Aln. 	WEB: www.madrm.gov.md  

0-057350.19  
64)y £1.0, aose 

Cancelaria de Stat 

In temeiul pct. 179 din HotArfirea Guvemului nr. 610/2018 pentru aprobarea 
Regulamentului Guvemului, Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale si 
Mediului prezintit spre inregistrare si examinare in cadrul sedintei secretarilor generali 

ai ministerelor proiectul Hotarcirli Guvernutui pentru aprobarea Regulamentului 
privind procedura de recunoaFtere a grupurilor de produatori agricoli 

CERERE 
privind inregistrarea de catre Cancelaria de Stat a proiectelor de acte 

care urmeaza a ft anuntate in cadrul edintei secretarilor generali ai ministerelor 

Ni-. 
cit. 

Criterii de Thregistrare Nota autorului 

1.  Tipul 0 denumirea proiectului Proiectul 	Hotarkii 	Guvemului 	pentru 
aprobarea Regulamentului privind procedura 
de recunoqtere a grupurilor de produckori 
agricoli 

2.  Autoritatea care a elaborat 
proiectul 

Ministerul 	Agriculturii, 	DezvoltArii 
Regionale §i Mediului 

3.  Justificarea 	depunerii 	cererii 
(indicatia corespunzatoare sau 
remarca prectun ca proiectul 
este 	elaborat 	din 	initiativa 
autorului) 

Necesitatea 	elaborkii 	§i 	promovarii 

de act normativ 	aprobarea proiectului 	 pentru 

Regulamentului 	privind 	procedura 	de 

recunoaSere a grupurilor de producAtori 
agricoli a fost identificatA in procesul de 
modificare a Legii 	nr. 	312/2013 	privind 

grupurile 	de 	producAtori 	agricoli 	§i 



asociatiile acestora, produs prin Legea nr. 
92/2020. 

Respectiv, Regulamentul privind procedura 
de recunoaltere a grupurilor de producAtori 
agricoli necesitA ajustare la cerintele legii 
modific ate. 

4.  Lista autoritAtilor 	i institutiilor 
a error avizare este necesarl 

Ministerul Finantelor, 
Ministerul Economiei §i Infrastructurii, 
Ministerul Justitiei, 
Centrul National Anticoruptie, 
Consiliul Concurentei 

5.  Termenul-limitA pentru 
depunerea avizelor/expertizelor 

10 zile lucrAtoare 

6.  Numele, prenumele, functia §i 
datele de contact ale persoanei 
responsabile de promovarea 
proiectului 

Eugenia 	Cirlig, 	consultant 	al 	Directiei 
politici *i programe de dezvoltare ruralk 
tel: 022-204-595 
email: eugenia.cirlig@madrm.gov.md  
I .Proiectul 	Hotararii 	Guvemului 	pentru 
aprobarea Regulamentului privind procedura 
de recunoWere a grupurilor de producAtori 
agricoli; 
2.Nota informally& la proiect; 
3.Analiza Impactului 	de Reglementare a 
proiectului HotArarii Guvernului. 

7.  Anexe (proiectul actului care se 
solicita a Ii inregistrat, nota 
informativa cu documentele de 
insotire) 

8.  Data 	on depunerii cererii §i 28 iulie 2020 

9.  Semnatura 

Ministru Ion PERJU 

Ex. Eugenia arlig 
Te1.022-204-595 
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