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NOTĂ 

privind publicarea pe site  
a unor informaţii cu privire la modificarea cadrului legal al înființării, organizării și funcționării 

cooperativelor agricole 

 

 

 Având în vedere prevederile art. 3 alin (2) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004 ca 

urmare a adoptării Legii nr.21/2019, atenţionăm solicitanţii/beneficiarii programului, să se asigure 

asupra respectării prevederilor legale conform cărora: 

 "Persoanele fizice şi/sau persoanele juridice care se asociază în cooperative agricole trebuie 

să fie fermieri activi în concordanţă cu legislaţia în vigoare sau să aibă cod CAEN principal din secţiunea A 

«Agricultură, silvicultură şi pescuit», diviziunea 01, secţiunea C «Industria prelucrătoare», diviziunea 10, 

11, 12." 

 Astfel, solicitanţii/beneficiarii de sprijin prin intermediul PNDR 2014-2020 aflaţi în situaţia de 

mai sus, se vor asigura asupra respectării acestor prevederi şi dacă este cazul, vor modifica documentația 

în baza căreia funcționează și vor solicita înregistrarea în registrul comerțului a mențiunilor legale. 

 În cazul în care unul dintre membrii cooperativei își modifică forma de organizare (un membru 

cooperator persoană fizică se autorizează în condițiile OUG nr. 44/2008), acest lucru produce efecte 

asupra celor deja înscrise în statut/actul constitutiv al cooperativei, ceea ce impune modificarea 

acestora.  

 Solicitanţii/beneficiarii de sprijin prin intermediul PNDR 2014-2020 se vor asigura că 

angajamentele luate prin accesarea sprijinului, respectiv menţinerea condiţiilor care au condus la 

eligibilitatea şi selecţia proiectului în vederea finanţării, sunt în concordanță cu modificările legislative 

survenite. 

 Indicăm în acest sens, cu titlu de exemplu, că beneficiarii care au primit punctaj suplimentar 

pentru principiului apartenenței la o cooperativă agricolă, trebuie să menţină calitatea de membru într-o 

cooperativă agricolă pe toata perioada de implementare şi monitorizare a proiectului. 
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