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P R E C I Z Ă R I  
Utilizarea fondurilor alocate pentru susţinerea absorbţiei fondurilor europene  

 

  
 Pentru clarificarea aspectelor semnalate în mass-media care fac referire la utilizarea 
inutilă a fondurilor disponibile pentru achiziţii publice în cadrul operaţiunilor de asistenţă tehnică, 
Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit face următoarele precizări. 
 
 Pentru susţinerea şi facilitarea absorbţiei fondurilor europene acordate pentru 
dezvoltarea mediului rural, prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013 (PNDR) au 
fost alocate României fonduri în valoare totală de 376 de milioane de euro.  
 Aceste fonduri, alocate prin Măsura 511 „Asistenţă Tehnică”, trebuie utilizate de 
către România până la finele anului 2013, pentru „finanţarea proiectelor şi achiziţiilor care 
asigură conştientizarea opiniei publice şi în mod special a potenţialilor beneficiari, în vederea 
accesării fondurilor europene destinate dezvoltării rurale”. În aceeaşi măsură, conform 
prevederilor convenite cu Comisia Europeană şi stipulate în PNDR, aceste fonduri trebuie să 
asigure finanţarea proiectelor care au în vedere „informarea beneficiarilor PNDR, precum şi a 
administraţiei publice naţionale şi locale, organizaţiilor profesionale, partenerilor economici şi 
sociali, organizaţiilor neguvernamentale atât pentru accesarea fondurilor cât şi pentru 
diseminarea informaţiilor specifice”. 
 De asemenea, precizăm că în conformitate cu articolului 76 din Regulamentul 
Comisiei (CE) nr.1698/2005, România are „obligaţia de a face cunoscută acţiunea comună a 
Uniunii Europene şi a autorităţilor publice naţionale, privind sprijinul acordat în domeniul 
dezvoltării rurale, de a face publicitate Programului Naţional de Dezvoltare Rurala (PNDR), 
ţinând cont de principiile care susţin această acţiune, obiectivele, mijloacele şi rezultatele acestei 
acţiuni. Pentru a asigura o absorbţie cât mai eficientă a fondurilor europene este foarte 
important ca un număr cât mai mare de potenţiali beneficiari să fie informaţi despre sprijinul 
financiar pe care îl pot obţine prin Program.”. 
 Subliniem faptul că în cazul în care aceste fonduri nu sunt consumate de către 
România conform prevederilor stabilite de comun acord cu Comisia Europeana, România este 
obligată să returneze toate fondurile rămase nealocate. Totodată, precizăm că destinaţia acestor 
fonduri nu poate fi schimbată, în caz contrar România fiind acuzată de deturnarea 
fondurilor europene. 
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 Menţionăm faptul că pentru derularea tuturor achiziţiilor, APDRP a întreprins toate 
demersurile legale pentru asigurarea transparenţei participării şi atribuirii fondurilor europene. 
Astfel, atât anunţurile de intenţie cât şi anunţurile de participare, inclusiv documentaţiile de 
atribuire, au fost publicate pe pagina de internet www.e-licitatie.ro în Sistemul Electronic de 
Achiziţii Publice (SEAP).  
 
 Achiziţiile publice iniţiate de către Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi 
Pescuit (APDRP) privind achiziţionarea materialelor specifice de informare şi a materialelor 
promoţionale personalizate, precum şi a echipamentelor de birotică au fost iniţiate şi derulate 
pentru a permite susţinerea activităţii curente a Agenţiei, precum şi a campaniilor de informare a 
potenţialilor beneficiari cât şi a beneficiarilor PNDR.  
 Aceste achiziţii publice se derulează prin intermediul a două proiecte de asistenţă 
tehnică, respectiv Proiectul APDRP P004/2010 „Achiziţionare sisteme de informare 
electronică şi materiale specifice de informare” şi Proiectul APDRP P022/2010 
„Achiziţionare de echipamente specifice pentru APDRP şi ITRSV”.  
 Scopul acestor achiziţii este asigurarea îmbunătăţirii accesării fondurilor acordate 
pentru dezvoltare rurală prin facilitarea transmiterii informaţiilor privind condiţiile, avantajele şi 
obligaţiile acordate prin PNDR către un public cât mai larg, identificat ca potenţial beneficiar al 
PNDR.   
 Astfel, fondurile alocate pentru proiectele de asistenţă tehnică sunt utilizate 
conform destinaţiei acestora şi susţin direct procesul de implementare tehnică şi financiară a 
PNDR. Acestea sunt dimensionate şi bugetate în funcţie de estimarea potenţialilor beneficiari 
conform menţiunilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013. 
 Precizăm că proiectele de informare asigură acordarea asistenţei informative necesare 
în vederea accesării PNDR, conform cadrului legal şi procedural, permiţând astfel eliminarea 
neconcordanţelor sau deficienţelor de comunicare cauzate de lipsa unor acţiuni de informare 
susţinute în această direcţie.  
 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, subliniem importanţa utilizării fondurilor 
acordate României pentru informarea unui număr cât mai mare de potenţiali beneficiari ai PNDR. 
 În susţinerea celor afirmate anterior, anexăm prezentei un document de evidenţiere a 
premiselor pentru derularea proiectelor de informare.  
 

 
 

Direcţia Relaţii Publice 

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit 
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Anexa 

PREMISE ale acţiunilor proiectelor de informare 
 
 

11..  Estimare potenţiali beneficiari (conform PNDR): 1.648.056 de persoane 
a. M 112 – 13.631 fermieri / M 121 – 43.453 exploataţii / M 122 – 2.404 exploataţii / 

M 123 – 3.138 întreprinderi / M 125 – 1.567 proiecte / M 141 – 76.172 ferme de 
semi-subzistenţă / M 142 – 1.108 grupuri de producători (80.020 membri) / M 312 
– 9.895 microîntreprinderi / M 313 – 14.218 proiecte (7.665 acţiuni noi / 5.369 
infrastructură recreaţională / 1.184 proiecte de diversificare a serviciilor turistice) 
/ M 322 – 1.026 comune  

i. Subtotal = 245.524 de persoane 
b. M 211 – 420.000 exploataţii / M 212 – 270.000 exploataţii / M 214 – 157.867 

exploataţii / M 221 – 14.180 beneficiari 
i. Subtotal = 862.047 de persoane 

c. M 111 – 407.548 participanţi / M 143 – 132.937 persoane consiliate 
i. Subtotal = 540.485 de persoane 

 
22..  Adresabilitate acţiuni de informare, pe categorii de public ţintă – 1.161.492 total 

persoane vizate, dintre care: 
a. Potenţiali beneficiari publici – 2.593 primari (M322, M125); 
b. Potenţiali beneficiari privaţi, investiţii mijlocii şi mari – 48.995 de persoane 

(M123, M121, M122); 
c. Potenţiali beneficiari privaţi, investiţii mici – 24.113 de persoane (M312, M313); 
d. Potenţiali beneficiari privaţi, ferme mijloci, mici şi foarte mici – 89.803 de 

persoane (M112, M141); 
e. Potenţiali beneficiari grupuri de producători – 80.020 de persoane (M142); 
f. Beneficiari ai plăţilor directe – 900.000 de persoane (M211, M212, M214, 

M221); 
g. Lideri de opinie locali – 6.000 de persoane; 
h. Reprezentanţi ai administraţie publice locale – primării – 8.000 de persoane; 
i. Reprezentanţi ai administraţie publice locale – consilii judeţene – 168 de 

persoane;  
j. Reprezentanţi ai instituţiilor partenere – 650 de persoane (6 ministere – 300, 15 

instituţii publice – 150, 5 insituţii de învăţământ – 100, 30 instituţii bancare – 100); 
k. Reprezentanţi ai asociaţiilor, patronatelor, organizaţiilor – 100 de persoane; 
l. Reprezentanţi ai societăţilor de consultanţă – 600 de persoane (200 de societăţi);  

 
33..  Context prevăzut: 

a. MODIFICĂRI legislative sau procedurale de ultimă oră cu impact direct major 
asupra implementării PNDR; 

b. LANSARE NOI MĂSURI începând cu anul 2010; 
c. Posibilitate ÎNCHIDERE MĂSURI ca urmare a epuizării fondurilor disponibile; 
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44..  Dezvoltarea următoarelor direcţii de acţiune: 
a. Informare publicului larg şi a publicului ţintă; 
b. Persuadarea publicului ţintă; 
c. Dezvoltarea şi menţinerea unei atitudini pozitive a publicului ţintă; 

 
55..  Prevederile ACORDULUI CADRU DE DELEGARE a funcţiilor legate de 

implementarea tehnică a măsurilor din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
susţinute prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, nr. AM 
78425/12.02.2009 si APDRP P60/2.02.2009  

a. procedurile administrative ce trebuie urmate în vederea accesării finanţării prin 
PNDR; 

b. procedurile pentru analizarea cererilor de finanţare; 
c. condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie şi evaluare a proiectelor; 
d. datele de contact de la nivel naţional, regional sau local ale APDRP unde pot fi 

oferite informaţii privind principiile de funcţionare a PNDR; 
e. valoarea cofinanţării comunitare;  
f. obligaţiile beneficiarilor ce rezultă prin semnarea angajamentelor legale pentru 

acordarea fondurilor europene, în special cu privire la obligaţia de a utiliza fie un 
sistem de contabilitate separat, fie o codificare contabilă adecvată pentru toate 
tranzacţiile privind operaţiunea finanţată; 

g. prevederile generale şi specifice ale măsurilor din cadrul PNDR în baza 
informaţiilor prevăzute în Ghidul Solicitantului elaborat de catre APDRP si avizat 
de către AM-PNDR. 

 
66..  Prevederile din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013, versiunea 

consolidată 31 martie 2009: 
a. Publicul larg va fi informat de rolul pe care îl are Uniunea Europeană în 

implementarea Programului Naţional de Dezvoltare Rurală prin: 
i. Plăcuţe explicative aplicate pe toate investiţiile care au o valoare mai mare 

de 50.000 Euro; 
ii. Panouri instalate pe siturile infrastructurilor al căror cost depăşeşte 500.000 

Euro; 
iii. Plăcuţe explicative instalate în birourile Grupurilor de acţiune locală 

(LEADER); 
iv. Publicarea constantă a unor rapoarte anuale cu privire la Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală. 
b. Acţiunile propuse pentru informarea publicului larg se vor desfăşura începând cu 

perioada de pregătire a Programului (dinaintea aprobării/ implementării sale) şi va 
continua pe toată perioada implementării, până la evaluarea rezultatelor acestuia. 
Pentru informarea publicului larg vor avea loc campanii specifice în mod deosebit 
la începutul implementării Programului (pentru a acoperi o gamă cât mai largă de 
potenţiali beneficiari). La sfârşitul acestei perioade, campaniile vor fi organzate în 
scopul informării publicului asupra rezultatelor, a experienţei dobândite şi a 
beneficiarilor care au accesat FEADR); 
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c. Acţiunile specifice de promovare şi instruire a potenţialilor beneficiari privind 
implementarea PNDR sunt realizate în conformitate cu nevoile identificate în baza 
de date a PNDR, urmărindu-se acoperirea tuturor domeniilor de interes 
corespunzătoare măsurilor din PNDR Aceasta cuprinde baza de date a APDRP ce 
vizează în mod direct potenţialii beneficiari ai PNDR şi liderii de opinie, precum şi 
baza de date a AM privind potenţialele GAL-uri şi parteneri locali activi în 
domeniul dezvoltării rurale; 

d. Promovarea directă prin intermediul pliantelor, broşurilor, direct mailing se va 
realiza utilizând informaţiile cuprinse în baza de date PNDR, informaţii ce sunt 
selectate în urma campaniilor de informare şi a sondajelor de opinie derulate în 
mediul rural. 

e. Capitolul 16 „Operaţiuni de asistenţă tehnică”  
i. D) Informarea şi publicitatea 

1. În vederea maximizării impactului PNDR la nivel naţional, regional, 
judeţean şi local, prin măsura de asistenţă tehnică se pot sprijini 
activităţi de informare, comunicare şi promovare cum ar fi: 

1) Organizarea campaniilor de informare, comunicare şi 
promovare a PNDR şi FEADR, cu caracter general sau 
specific; 

2) Organizarea de seminarii tematice, ateliere de lucru şi 
conferinţe pentru informarea potenţialilor beneficiari ai 
măsurilor din cadrul programului; 

3) Elaborarea, tipărirea şi diseminarea materialelor informative; 
4) Organizarea de circuite informaţionale în mediul rural; 
5) Achiziţionarea de spaţiu mass-media pentru difuzarea 

materialelor de promovare a PNDR şi FEADR; 
6) Managementul informaţiei electronice (ex: optimizarea şi 

perfecţionarea tehnică a platformei web PNDR, realizarea şi 
implementarea software-urilor dedicate mediatizării 
investiţiilor realizate prin FEADR în vederea asigurării 
transparenţei derulării fondurilor europene). 

2. Aceste activităţi se vor baza pe strategia şi planul de informare, 
comunicare şi promovare ale Autorităţii de Management. Strategia şi 
planul de informare, comunicare şi promovare se vor actualiza prin 
asistenţă tehnică. 

 
77..  Prevederile din STATUTUL APDRP conform Ordonanţei de Urgenţă privind înfiinţare, 

organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin 
reorganizarea Agenţiei SAPARD, nr. 13/22.02.2006, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

a. întreprinderea unor acţiuni privind promovarea, comunicarea, informarea, 
controlul, care să asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin SAPARD şi 
FEADR. 

 
88..  Prevederile din ROF şi MANUALELE DE PROCEDURĂ aprobate ale APDRP 

a. Elaborează şi asigură coordonarea şi aplicarea strategiei de comunicare cu mass-
media; 
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b. Elaborează şi asigură coordonarea şi aplicarea strategiei de diseminare a 
informaţiilor specifice şi de comunicare cu potenţialii beneficiari şi cu orice 
persoană care solicită informaţii specifice; 

c. Elaborează Raportul Anual de activitate al DRP, privind activităţile îndeplinite, 
obiectivele atinse şi impactul obţinut; 

d. Întreprinde acţiuni în vederea asigurării transparenţei şi clarităţii implementării şi 
derulării Programului şi proiectelor aprobate, precum şi a criteriilor de selecţie; 

e. Informează potenţialii beneficiari asupra sistemului de implementare a PNDR, cu 
privire la procedurile de lucru, precum şi la drepturile şi obligaţiile acestora ce 
rezultă prin semnarea angajamentelor legale pentru acordarea fondurilor europene; 

f. Oferă informaţii solicitanţilor în scris, la telefon şi direct la sediul instituţiei, 
privind derularea FEADR şi a FEP, dar şi a Programului SAPARD, pe baza 
materialelor informative şi de prezentare aprobate de către APDRP şi/sau MAPDR 
şi pe baza informaţiilor tehnice furnizate de către direcţiile de specialitate din 
cadrul APDRP; 

g. Primeşte, înregistrează şi se ocupă de rezolvarea scrisorilor şi a solicitărilor 
transmise prin e-mail, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

h. Primeşte, înregistrează şi repartizează petiţiile către departamentele de specialitate 
din cadrul APDRP şi, după aprobarea răspunsului de la departamentele de 
specialitate, asigură transmiterea răspunsului la petiţie; 

i. Organizează la solicitarea Directorului General conferinţe de presă, briefing-uri de 
presă, întâlniri de lucru cu reprezentanţii mass-media şi alte asemenea pentru 
diseminarea informaţiilor specifice prin mass-media; 

j. Asigură participarea şi amenajarea standului de prezentare al APDRP pentru 
expoziţii, colocvii, seminarii, târguri de investiţii şi alte evenimente publice 
organizate de către APDRP sau la care se solicită participare de către alte instituţii 
publice sau private; 

k. Menţine contact permanent cu Centrele Regionale şi Oficiile Judeţene privind 
comunicarea cu mass-media şi cu publicul larg şi privind comunicarea cu 
potenţialii beneficiari şi cu beneficiarii; 

l. Redactează şi transmite comunicate de presă, documentare de presă, invitaţii, 
informări de presă către mass-media şi instituţii publice şi private; 

m. Redactează, concepe, tehnoredactează şi transmite un buletin informativ al APDRP 
către mass-media, publicul larg, potenţialii beneficiari şi către beneficiarii 
SAPARD, FEADR şi FEP; 

n. Elaborează şi redacteză Ghidul Solicitantului în colaborare şi consultare cu 
Direcţiile de specialitate din cadrul APDRP şi în baza Fişei Măsurii din cadrul 
PNDR şi a procedurilor de lucru ale APDRP; 

o. Redactează, concepe şi tehnoredactează materiale informative şi de prezentare a 
FEADR şi a APDRP; 

p. Asigură distribuirea şi publicarea, în limita fondurilor disponibile, a materialelor de 
informare şi prezentare specifice; 

q. Asigură elaborarea şi pregătirea Cererii de proiecte pentru lansarea sesiunilor de 
primire de proiecte pentru FEADR 
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r. Asigură publicarea Cererii de proiecte pentru lansarea sesiunilor de primire de 
proiecte pentru FEADR; 

s. Asigură accesul oricărei persoane la informaţiile de interes public, conform 
legislaţiei naţionale în vigoare; 

t. Asigură administrarea editorială a site-ul oficial al Agenţiei de Plăţi pentru 
Agricultură şi Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 

u. Colaborează cu instituţii publice şi private pentru asigurarea comunicării cu mass-
media privind SAPARD şi FEADR şi privind informarea potenţialilor beneficiari şi 
a beneficiarilor SAPARD şi FEADR; 

v. Urmăreşte implementarea procedurii specifice in vederea derulării activităţilor 
specifice de relaţii publice; 

w. Întocmeşte alte materiale şi lucrări legate de activitatea specifică Agenţiei, 
repartizate de conducere şi păstrează confidenţialitatea datelor si lucrărilor. 

 
99..  Prevederile Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei de stabilire a normelor de 

aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltarea rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
(FEADR) (2006/1974/CE) – Anexa VI Informatie si publicitate referitoare la ajutorul 
FEADR [prevazute la articolul 58 alineatul (3)]; modificat prin Regulamentul (CE) nr. 
363/2009 al Comisiei din 4 mai 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 
de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 
privind sprijinul pentru dezvoltarea rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR): 

a.  Actiuni de informare pentru beneficiari potentiali si beneficiari 
i. Actiuni de informare pentru beneficiari potentiali 

1. În scopul transparentei, autoritatea de gestionare asigura difuzarea 
celor mai complete informatii cu privire la finantarile disponibile 
care rezulta din interventia comuna a Comunitatii si a statelor 
membre în cadrul programelor de dezvoltare rurala. 

2. În acest scop, autoritatea de gestionare asigura ca programul de 
dezvoltare rurala, care contine detalii cu privire la ajutoarele 
financiare ale FEADR, face obiectul unei largi publicari si este 
furnizat tuturor solicitantilor interesati.  

3. Autoritatea de gestionare furnizeaza potentialilor beneficiari 
informatii clare, detaliate si actualizate privind: 

1) procedurile administrative care trebuie urmate pentru a putea 
cere o finantare în cadrul unui program de dezvoltare rurala; 

2) descrierea procedurilor de examinare a cererilor de finantare; 
3) conditiile de eligibilitate si/sau criteriile de selectie si de 

evaluare a proiectelor care urmeaza sa fie finantate; 
4) numele persoanelor sau punctele de contact, la nivel national, 

regional sau local, care pot da explicatii cu privire la 
functionarea programelor de dezvoltare rurala, precum si la 
criteriile de selectie si de evaluare a operatiunilor. 
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4. Autoritatea de gestionare asigura ca sunt implicate în masurile de 
informare a beneficiarilor potentiali organismele care pot retransmite 
informatiile, în special: 

1) autoritatile locale si regionale; 
2) organismele profesionale; 
3) partenerii economici si sociali; 
4) organizatiile neguvernamentale, în special organismele care 

activeaza în favoarea egalitatii dintre barbati si femei, 
precum si organizatiile ecologice; 

5) centrele de informare privind Europa; 
6) reprezentantele Comisiei în statele membre; 

5. Autoritatea de gestionare informeaza beneficiarii potentiali cu 
privire la publicarea prevazuta la punctul 2.1. 

ii. Actiuni de informare destinate beneficiarilor 
1. Autoritatea de gestionare asigura ca notificarea acordarii ajutorului 

informeaza beneficiarii ca actiunea este finantata printr-un program 
cofinantat de FEADR si axa prioritara a programului de dezvoltare 
rurala în cauza. 

b.  Actiuni de informare si de publicitate destinate publicului 
i. Autoritatea de gestionare a programului de dezvoltare rurala si beneficiarii 

iau toate masurile în vederea furnizarii publicului a informatiilor si 
publicitatii privind masurile finantate în cadrul masurilor finantate în cadrul 
programului de dezvoltare rurala în conformitate cu prezentul regulament.  

ii. Responsabilitatile autoritatii de gestionare 
1. Autoritatea de gestionare informeaza publicul cu privire la aprobarea 

de catre Comisie a programului de dezvoltare rurala si a 
modificarilor acestuia, precum si la principalele realizari a punerii în 
aplicare si a încheierii acestuia. 

2. Începând cu anul 2008, autoritatea de gestionare publica, cel putin o 
data pe an, în forma electronica sau sub o alta forma, lista 
beneficiarilor care primesc un ajutor în cadrul programelor de 
dezvoltare rurala, denumirea operatiunilor si suma fondurilor 
publice alocate acestor operatiuni. 

3. Autoritatea de gestionare face uz de toate mijloacele mass-media, la 
nivelul teritorial corespunzator, pentru a asigura punerea în aplicare 
a masurilor de informare. Acestea includ, de asemenea, campanii de 
comunicare, publicarea informatiilor în forma electronica sau pe 
hârtie, precum si utilizarea oricarui alt mijloc considerat 
corespunzator. 

4. Masurile de informare a publicului includ elementele descrise la 
punctul 3.1. 

iii. Responsabilitatile beneficiarilor 
1. În cazul în care o operatiune derulata în cadrul unui program de 

dezvoltare rurala implica o investitie (de exemplu, într-o exploatatie 
agricola sau într-o întreprindere agroalimentara) de peste 50.000 
EUR, beneficiarul aplica o placuta explicativa. Se instaleaza un 
panou pe siturile infrastructurilor al caror cost total depaseste 
500.000 EUR. 
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2. Se instaleaza, de asemenea, o placuta explicativa în birourile 
grupurilor de actiune locala finantate de axa 4. 

3. Panourile si placutele contin o descriere a proiectului sau a 
operatiunii si elementele enumerate la punctul 3.1. Aceste informatii 
ocupa mai putin de 25% din panou sau placuta. 

c. Caracteristicile tehnice ale actiunilor de informare si de publicitate 
i. Slogan si logo 

1. Fiecare actiune de informare si de publicitate contine urmatoarele 
elemente: 

1) o reprezentare a steagului european care respecta normele 
grafice stabilite la punctul 4 si o explicatie a rolului jucat de 
Comunitate, prin intermediul urmatoarei mentiuni: 

i. „Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala: 
Europa investeste în zonele rurale.”; 

ii. în cazul actiunilor si masurilor finantate de axa 
Leader, se utilizeaza, de asemenea, logoul Leader. 

2. Materiale de informare si de comunicare 
1) Publicatiile (cum ar fi, brosuri, pliante, scrisori de informare) 

si afisele privind masurile sau actiunile cofinantate de 
FEADR contin o indicatie clara, pe prima pagina, a 
participarii Comunitatii, precum si emblema comunitara în 
cazul în care se foloseste, de asemenea, o emblema nationala 
sau regionala. Publicatiile contin trimiteri la organismul 
responsabil de continutul informatiei, precum si la autoritatea 
de gestionare desemnata pentru punerea în aplicare a 
pachetului de asistenta în cauza. 

2) În cazul informatiilor publicate pe cale electronica (site-uri 
Web, baze de date pentru beneficiarii potentiali) sau sub 
forma de material audiovizual, dispozitiile enuntate la prima 
liniuta se aplica prin analogie. Este important, în cadrul 
elaborarii unui plan de comunicare, sa se faca apel la noile 
tehnologii care permit transmiterea rapida si eficienta de 
informatii si sa se stabileasca un dialog cu marele public. 

3) Site-urile Web privind FEADR trebuie: 
i. sa mentioneze contributia FEADR, cel putin pe 

pagina de baza,  
ii. sa contina un hyperlink catre site-ul Web al Comisiei 

referitor la FEADR. 
 

1100..  Prevederile LEGII NR. 215 din 23 aprilie 2001 A ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 
LOCALE (conform textului actului republicat în M. Of. nr. 123/20 februarie 2007, 
Capitolul I, Dispoziţii generale, Secţiunea 1, Regimul general al autonomiei locale); 

a. Art. 19. In unitatile administrativ-teritoriale in care cetatenii apartinand 
minoritatilor nationale au o pondere de peste 20% din numarul locuitorilor 
autoritatile administratiei publice locale vor asigura folosirea, in raporturile cu 
acestia, si a limbii materne, in conformitate cu prevederile Constitutiei, ale 
prezentei legi si ale conventiilor internationale la care Romania este parte; 
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1111..  Prevederile CONSTITUŢIEI ROMÂNIEI (TITLUL III, Autorităţile publice, Capitolul 
V, SECŢIUNEA a 2-a, Administraţia publică locală, Principii de bază) 

a. Articolul 120, (1) – Administraţia publică din unităţile administrativ-teritoriale se 
întemeiază pe principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării 
serviciilor publice;  

b. Articolul 120, (2) – În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând 
unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură folosirea limbii 
minorităţii naţionale respective în scris şi oral în relaţiile cu autorităţile 
administraţiei publice locale şi cu serviciile publice deconcentrate, în condiţiile 
prevăzute de legea organică.  

 
1122..  ATRIBUŢII privind activitatea APDRP: 

a. Stabileşte cadrul procedural pentru efectuarea plăţilor pentru proiectele finanţate 
prin SAPARD, FEADR, FEP (funcţie de implementare financiară); 

i. verificarea cererilor de plată ale beneficiarilor proiectelor finanţate; 
ii. verificarea pe teren a proiectelor finanţate pentru a stabili eligibilitatea 

plăţii; 
iii. autorizarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate prin Program; 
iv. efectuarea plăţii către beneficiarii proiectelor finanţate; 
v. înregistrarea angajamentelor de plată şi a plăţilor efectuate   către 

beneficiarii proiectelor finanţate; 
vi. efectuarea de controale ale beneficiarilor proiectelor finanţate după 

efectuarea plăţii, pentru a stabili dacă eligibilitatea şi condiţiile acordării 
ajutorului financiar nerambursabil continuă să fie respectate, ori de câte ori 
se consideră necesar;  

vii. avizarea dosarelor de achiziţii ale beneficiarilor;  
viii. verificarea permanentă şi controlul modului de îndeplinire a atribuţiilor 

delegate APIA, conform prevederilor Acordului de delegare dintre cele 
doua agenţii; 

ix. efectuarea plăţilor din FEADR către APIA, conform prevederilor Acordului 
de delegare dintre cele doua agenţii. 

b. Stabileşte cadrul procedural pentru accesarea şi derularea fondurilor europene de 
către potenţialii beneficiari ai FEADR şi de către beneficiarii SAPARD (funcţie de 
implementare tehnică); 

i. primirea cererilor de finanţare întocmite de potenţialii beneficiari ai 
proiectelor finanţate prin FEADR; 

ii. verificarea cererilor de finanţare, în vederea aprobării proiectelor finanţate 
prin FEADR, în raport cu criteriile de eligibilitate stabilite prin program; 

iii. evaluarea şi scorarea proiectelor depuse pentru finanţare prin FEADR, în 
conformitate cu prevederile programului; 

iv. stabilirea obligaţiilor contractuale dintre Agenţie şi potenţialii beneficiari şi, 
totodată, aprobarea începerii derulării proiectelor finanţate prin FEADR; 

v. efectuarea verificărilor pe teren ale proiectelor care vor fi finanţate prin 
FEADR atât înainte, cât şi după aprobarea acestora; 
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vi. întreprinderea unor acţiuni privind informarea potenţialilor beneficiari 
asupra sistemului de implementare a PNDR, cu privire la procedurile de 
lucru, precum si la drepturile si obligaţiile acestora ce rezulta prin semnarea 
angajamentelor legale pentru acordarea fondurilor europene; 

vii. întreprinderea unor acţiuni privind controlul şi altele asemenea, care să 
asigure buna derulare a proiectelor finanţate prin FEADR; 

viii. raportarea progresului măsurilor care se implementează prin Program către 
organismele care asigură finanţarea programului; 

 
 
 

*** // *** 
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