CLARIFICĂRI
privind unele aspecte precizate în Ghidul Solicitantului aferent submăsurii 6.1 „Sprijin pentru
instalarea tinerilor fermieri”

24 iunie 2016
Prevederea din Ghidul Solicitantului, pagina 12:
„Pentru studenţii care doresc să acceseze sprijin prin intermediul sM 6.1, în situaţia în care sediul
facultăţii la care sunt înscrişi nu se află în cel mai apropiat UAT faţă de UAT-ul în care este
înregistrată exploataţia agricolă, aceştia sunt eligibili numai dacă urmează modul de
învăţământ cu frecvenţă redusă (fără frecvenţă/ prin corespondenţă).”
Necesită următoarea clarificare:
Prevederea vizează, de exemplu, studenţii care urmează cursuri la zi şi nu sunt înscrişi la o
facultate din acelaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia, iar
condiţia trebuie îndeplinită în 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului în mod similar
condiţiei de eligibilitate privind locul de muncă al tânărului fermier.
În cazul în care condiţia nu poate fi îndeplinită, studentul va fi eligibil numai dacă urmează
modul de învăţământ cu frecvenţă redusă (fără frecvenţă/ prin corespondenţă), inclusiv prin
trecerea la acest mod de învăţământ în cele 9 luni mai sus precizate.

17 iunie 2016
Pentru prevederile de la pag. 43, punctul 4:
Secţiunea dedicată societăţilor comerciale - punctul a):
În ceea ce priveşte situaţia în care este necesară depunerea declaraţiei de inactivitate,
exemplificăm:
O societate comercială înfiinţată în anul 2015 care depune Cerere de Finanţare în anul 2016,
dar care nu a desfăşurat activitate în anul fiscal 2015, va depune declaraţia de inactivitate
aferentă anului 2015.

Pentru prevederile de la pag. 15 – Referinţele la proiectele încadrate în sectorul prioritar
pomicol:
În cazul proiectelor din sectorul pomicol, se aplică doar "nota de favorabilitate potențată", iar
în cazul plantațiilor de afini "nota de favorabilitate potențată pH și precipitații" prevăzută în
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Anexa la Ghidul solicitantului aferent submăsurii 6.1, indiferent dacă exploatațiile respective
dețin (vizează), sau nu, sisteme de irigații.

Pentru prevederile de la pag. 42, punctul 2:
De exemplu, în cazul clădirilor deja existente, asupra cărora nu se intervine prin proiect, cu
investiţii de modernizare/extindere, sunt acceptate toate tipurile de documente invocate în
secțiunea dedicată documentelor acceptate pentru construcții, fără a se face distincţia dintre
punctele b) şi c):
documente care atestă: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit
prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de creanţă asupra construcției
dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.
De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor imobile și aceea a bunurilor mobile se
numește închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă denumirea de arendare (conform
Codului Civil – Legea 287/2009, cu modificările şi completările ulterioare).

Pentru prevederile de la pag. 42, punctul 2:
d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine.
Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt
prevăzute în legislaţia naţională, iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al
prevederilor legislative, pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora:
Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
respectiv PFA, II sau IF care preia o exploataţie agricolă de la propria persoană fizică înregistrată
la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru transferul animalelor de pe persoană fizică pe
PFA, II sau IF, transferul efectuându-se prin schimbarea formei de organizare a proprietarului în
baza de date de la DSVSA.
Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra codul de exploatație „RO” alocat
persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se va modifica doar forma de organizare din
Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF înregistrată la Registrul Comerțului.
NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 2010 pentru implementarea procesului de
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) „mişcarea
animalelor - creşterea sau descreşterea numărului de animale aflate într-o exploataţie, din
oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f
„fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară numai cu formularele/documentele de mişcare şi
este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) „Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar
de animale sau deţinător al acestora are obligaţia de a notifica medicului veterinar de liberă
practică împuternicit orice intenţie de mişcare a animalelor; în acest scop, solicită medicului
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veterinar de liberă practică împuternicit eliberarea formularului de mişcare, al cărui model este
prevăzut în anexa nr. 4”.
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