
REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 679/2011 AL COMISIEI 

din 14 iulie 2011 

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) 

COMISIA EUROPEANĂ, 

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, 

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 
din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare 
rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (FEADR) ( 1 ), în special articolul 91, 

întrucât: 

(1) Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 instituie un cadru 
juridic unic pentru sprijinul acordat de Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) în 
favoarea dezvoltării rurale din întreaga Uniune. Cadrul 
juridic a fost completat prin normele de aplicare 
prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al 
Comisiei ( 2 ). Având în vedere experiența dobândită și 
problemele care au apărut în contextul implementării 
programelor de dezvoltare rurală, este necesar să se 
modifice anumite dispoziții din regulamentul respectiv 
și să se introducă norme de aplicare suplimentare. 

(2) Este posibil ca operațiunile cu privire la producția de 
energie din surse regenerabile în exploatațiile agricole în 
conformitate cu articolul 26 din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 să nu intre sub incidența articolului 42 
din tratat. Pentru a asigura respectarea normelor privind 
ajutoarele de stat în agricultură, trebuie prevăzută o 
dispoziție specifică referitoare la investițiile în producția 
de energie din surse regenerabile în exploatațiile agricole. 

(3) Articolul 27 alineatul (12) din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006 prevede că ajustarea angajamentelor în 
materie de agromediu sau de bunăstare a animalelor se 
poate face sub forma unei prelungiri a duratei angaja
mentului. Pentru a se evita suprapunerea cu următoarea 
perioadă de programare, această ajustare trebuie să fie 
limitată la sfârșitul perioadei de referință a primelor 
menționată în cererea de plată pentru 2013. 

(4) Articolul 47 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 
prevede că angajamentele de silvomediu trebuie 
asumate, în general, pentru o perioadă de cinci până la 
șapte ani. Pentru a evita suprapunerea angajamentelor 
reînnoite cu următoarea perioadă de programare, 
trebuie să se prevadă posibilitatea statelor membre de a 

permite prelungirea acestor angajamente până la sfârșitul 
perioadei de referință a primelor menționată în cererea de 
plată pentru 2013. 

(5) Articolul 62 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (CE) 
nr. 1698/2005 prevede că, la nivel decizional, partenerii 
economici și sociali, precum și alți reprezentanți ai 
societății civile din cadrul grupului de acțiune locală 
trebuie să reprezinte cel puțin 50 % din parteneriatul 
local. Statele membre trebuie să se asigure că grupurile 
de acțiune locală respectă acest procent minim și în ceea 
ce privește procedura de vot, pentru a nu permite 
sectorului public să domine procesul decizional. În 
plus, trebuie să se garanteze că promotorii de proiecte 
nu pot influența deciziile de selectare a proiectelor. Prin 
urmare, trebuie instituite garanții eficace pentru a se evita 
orice conflict de interese cu privire la evaluarea și la 
votarea propunerilor de proiecte. De asemenea, trebuie 
garantată transparența procesului decizional, conferindu- 
i-se vizibilitatea corespunzătoare. 

(6) Articolul 38 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006 prevede posibilitatea achitării unor avansuri 
pentru costurile aferente funcționării grupurilor de 
acțiune locală. S-a dovedit că, pentru a se asigura 
fluxurile de numerar necesare grupurilor de acțiune 
locală, este necesar să se prelungească posibilitatea de a 
plăti avansuri pentru acoperirea costurilor aferente 
dobândirii de competențe și acțiunilor de animare pe 
teritoriu, menționate la articolul 63 litera (c) din Regula
mentul (CE) nr. 1698/2005. 

(7) Articolul 44 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006 permite statelor membre să ia măsuri 
specifice pentru a se asigura că modificările minore ale 
situației unei exploatații nu duc la rezultate necorespun
zătoare în raport cu angajamentele asumate, în ceea ce 
privește obligația beneficiarului de a rambursa ajutorul 
primit în cazul în care un angajament nu este preluat 
de către persoana căreia i-a fost transferată o parte a 
exploatației. Pentru a se asigura certitudinea juridică, 
trebuie să se definească ce anume reprezintă o modificare 
minoră în cazurile în care suprafața exploatației este 
redusă. 

(8) Articolul 46 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 
prevede o clauză de revizuire în cazul modificării scena
riului de referință pentru anumite măsuri. De asemenea, 
trebuie prevăzută o clauză de revizuire în cazul în care 
durata noilor angajamente în materie de agromediu, de 
bunăstare a animalelor sau de silvomediu, asumate 
pentru o perioadă de cinci până la șapte ani, se 
prelungește dincolo de sfârșitul actualei perioade de 
programare, pentru a se evita neconcordanțele cu 
cadrul juridic și de politică ce urmează să fie stabilit 
pentru perioada următoare actualei perioade de 
programare.
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( 1 ) JO L 277, 21.10.2005, p. 1. 
( 2 ) JO L 368, 23.12.2006, p. 15.



(9) Pentru a clarifica aplicarea articolului 52 alineatul (1) din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, trebuie stabilită baza 
de aplicare a ratei de cofinanțare în cazul ingineriei 
financiare. 

(10) În ceea ce privește fondurile de garantare în contextul 
acțiunilor de inginerie financiară prevăzute la capitolul 
IV secțiunea 1 subsecțiunea 3 din Regulamentul (CE) 
nr. 1974/2006, trebuie furnizate detalii suplimentare cu 
privire la metoda de calculare a cheltuielilor eligibile ale 
operațiunii legate de aceste intervenții, pentru a se asigura 
utilizarea cea mai eficientă a resurselor Uniunii. 

(11) Odată cu recunoașterea particularităților dezvoltării 
rurale, legate în mod esențial de amploarea redusă a 
operațiunilor sprijinite, este necesar, pentru a maximiza 
efectul de levier al instrumentului de inginerie financiară, 
să se clarifice reutilizarea resurselor reintrate în circuitul 
operațional al ingineriei financiare în timpul perioadei de 
programare, precum și să se facă distincția între această 
reutilizare și reutilizarea după data finală de eligibilitate a 
programului de dezvoltare rurală. 

(12) Luând în considerare natura unor investiții în silvicultură 
și faptul că plățile s-ar putea efectua, în anumite cazuri, 
în funcție de suprafață, trebuie să se prevadă posibilitatea 
de a utiliza calcularea costurilor standard ca o alternativă 
la sistemul bazat pe facturi, utilizat pentru a determina 
nivelul ajutorului pentru măsura menționată la 
articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005. Prin 
urmare, articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 1974/2006 trebuie adaptat în consecință. 

(13) Articolul 54 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 
1974/2006 prevede condițiile în care contribuțiile în 
natură pot fi considerate cheltuieli eligibile. În forma sa 
actuală, articolul 54 alineatul (1) consideră contribuțiile 
în natură ca fiind eligibile numai pentru operațiunile de 
investiții. Experiența a demonstrat că această condiție este 
prea restrictivă pentru implementarea eficientă a 
măsurilor. Prin urmare, trebuie să se prevadă posibilitatea 
eligibilității contribuțiilor în natură pentru toate tipurile 
de operațiuni. 

(14) Articolul 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 
prevede o serie de norme pentru definirea cheltuielilor 
eligibile aferente operațiunilor de investiții. Pentru a 
aduce un plus de claritate implementării acestui articol, 
achiziționarea de drepturi de plată trebuie exclusă în mod 
explicit din categoria de cheltuieli eligibile. De asemenea, 
trebuie clarificat faptul că, dată fiind natura lor, inves
tițiile care înlocuiesc potențialul de producție agricolă în 
urma unor catastrofe naturale constituie cheltuieli 
eligibile. 

(15) Pentru a spori impactul avansurilor în contextul actualei 
crize financiare, ținând seama în mod corespunzător de 
rolul specific jucat de autoritățile regionale în imple
mentarea politicii de dezvoltare rurală, trebuie ca și 

autoritățile regionale să aibă posibilitatea efectuării 
plăților în avans prevăzute la articolul 56 din Regula
mentul (CE) nr. 1974/2006. 

(16) Pentru a facilita implementarea proiectelor de investiții în 
contextul actualei crize economice și financiare, plafonul 
maxim pentru plățile în avans a fost ridicat la 50 % 
pentru investiții în 2009 și 2010. Pentru a ține seama 
de efectele negative persistente ale crizei economice și 
financiare, acest plafon mai mare trebuie menținut până 
la sfârșitul perioadei de programare. Pentru a asigura 
continuitatea implementării programelor de dezvoltare 
rurală între sfârșitul anului 2010 și data intrării în 
vigoare a prezentului regulament, trebuie ca dispozițiile 
relevante să fie aplicate retroactiv de la 1 ianuarie 2011. 

(17) Pentru a ține seama de dimensiunile relativ reduse ale 
proiectelor de dezvoltare rurală și de dificultățile cu 
care se confruntă aceste proiecte în ceea ce privește 
obținerea de garanții bancare pentru plățile în avans, 
trebuie luate măsuri care să permită înlocuirea acestor 
garanții cu garanții scrise emise de autoritățile publice. 

(18) În vederea unei utilizări optime a avansurilor, stabilirea 
datei de emitere a garanțiilor trebuie lăsată la latitudinea 
agenției de plăți competente. 

(19) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 trebuie 
modificat în consecință. 

(20) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt 
conforme cu avizul Comitetului pentru dezvoltare rurală, 

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT: 

Articolul 1 

Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 se modifică după cum 
urmează: 

1. Se inserează următorul articol 16a: 

„Articolul 16a 

În scopul aplicării articolului 26 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005, în cazul în care se realizează investiții în 
producția de energie termică și/sau de energie electrică 
din surse regenerabile în exploatațiile agricole, instalațiile 
de producere a energiei din surse regenerabile sunt 
eligibile pentru ajutor numai în cazul în care capacitatea 
de producție a acestora este cel mult echivalentă cu 
consumul mediu anual combinat de energie termică și de 
electricitate în exploatația agricolă, inclusiv în gospodăria 
agricolă.
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În cazul în care, în exploatațiile agricole, se realizează 
investiții în producția de biocombustibili, în sensul 
Directivei 2009/28/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (*), instalațiile de producere a energiei din 
surse regenerabile sunt eligibile pentru ajutor numai în 
cazul în care capacitatea de producție a acestora este cel 
mult echivalentă cu consumul mediu anual de combustibili 
pentru transport în exploatația agricolă. 

___________ 
(*) JO L 140, 5.6.2009, p. 16.” 

2. La articolul 27 alineatul (12), al doilea paragraf se înlo
cuiește cu următorul text: 

„Acest ajustări se pot face, de asemenea, sub forma unei 
prelungiri a duratei angajamentului. Prelungirea nu poate 
depăși sfârșitul perioadei la care se referă cererea de plată 
pentru 2013.” 

3. Se inserează următorul articol 32a: 

„Articolul 32a 

În scopul aplicării articolului 47 din Regulamentul (CE) nr. 
1698/2005, statele membre pot permite prelungirea anga
jamentelor de silvomediu până la sfârșitul perioadei la care 
se referă cererea de plată pentru 2013.” 

4. La articolul 37 se adaugă următorul alineat: 

„(5) În scopul aplicării articolului 62 alineatul (4) din 
Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, deciziile de selectare a 
proiectelor luate de organismul decizional al grupurilor de 
acțiune locală se adoptă printr-o procedură de vot în cadrul 
căreia partenerii economici și sociali, precum și alți repre
zentanți ai societății civile, în conformitate cu articolul 62 
alineatul (1) litera (b) din regulamentul respectiv, reprezintă 
cel puțin 50 % din voturi. Referitor la procesul decizional 
privind selectarea proiectelor, trebuie respectate norme 
corespunzătoare vizând garantarea transparenței și evitarea 
conflictelor de interese.” 

5. La articolul 38, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul 
text: 

„(2) Statele membre pot plăti un avans grupurilor de 
acțiune locală, la cererea acestora. Valoarea avansului nu 
trebuie să depășească 20 % din ajutorul public legat de 
costurile menționate la articolul 63 litera (c) din Regula
mentul (CE) nr. 1698/2005, iar achitarea acestuia este 
condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a 
unei garanții echivalente care corespunde unui procent de 
110 % din valoarea avansului. Garanția se emite cel târziu 
la data încheierii strategiei de dezvoltare locală. 

Articolul 24 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 
65/2011 al Comisiei (*) nu se aplică plății menționate la 
primul paragraf. 

___________ 
(*) JO L 25, 28.1.2011, p. 8.” 

6. La articolul 44 alineatul (3) se adaugă următorul paragraf: 

„Reducerea suprafeței exploatației cu până la 10 % din 
suprafața care face obiectul angajamentului este considerată 
ca fiind o modificare minoră în scopul aplicării primului 
paragraf.” 

7. La articolul 46 se adaugă următorul paragraf: 

„Începând din 2012, se prevede o clauză de revizuire 
pentru angajamentele asumate pentru o perioadă de cinci 
până la șapte ani, în conformitate cu articolele 39, 40 și 47 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, care se prelungește 
dincolo de sfârșitul actualei perioade de programare, pentru 
a permite ajustarea angajamentelor respective la cadrul 
juridic al perioadei de programare următoare. Cu toate 
acestea, statele membre pot decide să introducă o astfel 
de clauză de revizuire încă din 2011. Al doilea paragraf 
se aplică, de asemenea, în ceea ce privește prezentul 
paragraf.” 

8. Articolul 52 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 52 

(1) În ceea ce privește acțiunile de inginerie financiară 
prevăzute la articolul 51 din prezentul regulament, se 
declară Comisiei, în conformitate cu articolul 26 
alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 
1290/2005, cheltuielile totale realizate în scopul constituirii 
fondurilor sau al contribuțiilor la fonduri. 

Cu toate acestea, în cazul plății soldului sau al încheierii 
programului de dezvoltare rurală în conformitate cu 
articolul 28 din Regulamentul (CE) nr. 1290/2005, cheltu
ielile eligibile reprezintă suma totală: 

(a) a plăților pentru investiții în întreprinderi, provenite din 
fiecare dintre fondurile în cauză sau a garanțiilor 
furnizate, inclusiv sumele angajate drept garanții de 
către fondurile de garantare; 

(b) a costurilor de gestionare eligibile. 

Rata de cofinanțare care urmează să se aplice corespunde 
ratei de cofinanțare a măsurii la care contribuie fondul. 
Dacă fondul contribuie la mai multe măsuri cu rate de 
cofinanțare diferite, aceste rate se aplică la nivelul cheltu
ielilor eligibile respective.
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Diferența între contribuția FEADR plătită efectiv în temeiul 
primului paragraf și cheltuielile eligibile prevăzute la al 
doilea paragraf literele (a) sau (b) este eliminată în cadrul 
conturilor anuale din ultimul an de implementare a 
programului. Aceste conturi includ informațiile financiare 
detaliate necesare. 

(2) Dacă FEADR cofinanțează operațiuni care cuprind 
fonduri de garantare pentru investiții rambursabile, în 
conformitate cu articolul 50 din prezentul regulament, se 
efectuează o evaluare ex ante corespunzătoare a pierderilor 
estimate, luându-se în considerare practicile actuale ale 
pieței în cazul unor operațiuni similare pentru tipul de 
investiții și pentru piața în cauză. Evaluarea pierderilor 
estimate poate fi reexaminată, dacă acest lucru este justificat 
de situații ulterioare survenite pe piață. Resursele angajate 
pentru achitarea garanțiilor trebuie să reflecte această 
evaluare. 

(3) Resursele reintrate în circuitul operațional în timpul 
perioadei de programare ca urmare a investițiilor efectuate 
de fonduri sau rămase după achitarea unei garanții sunt 
reutilizate de fond în conformitate cu acordul de 
finanțare menționat la articolul 51 alineatul (6) din 
prezentul regulament sau sunt eliminate în cadrul 
conturilor anuale. După data finală de eligibilitate a 
programului de dezvoltare rurală, resursele reintrate în 
circuitul operațional ca urmare a investițiilor efectuate de 
fonduri sau rămase după ce toate garanțiile au fost plătite 
sunt utilizate de statele membre în cauză în beneficiul 
întreprinderilor individuale. 

Dobânzile generate de plățile efectuate de programele de 
dezvoltare rurală către fonduri se utilizează în conformitate 
cu primul paragraf.” 

9. La articolul 53 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește 
cu următorul text: 

„Dacă este cazul, statele membre pot stabili nivelul 
ajutorului prevăzut la articolele 27, 31, 37-41 și 43-49 
din Regulamentul (CE) nr. 1698/2005 pe bază de costuri 
standard și de ipoteze standard privind pierderile de venit.” 

10. La articolul 54 alineatul (1), teza introductivă din primul 
paragraf se înlocuiește cu următorul text: 

„Contribuțiile în natură ale unui beneficiar public sau privat, 
și anume furnizarea de bunuri sau prestarea de servicii care 
nu fac obiectul niciunei plăți în numerar cu factură sau alt 
document cu valoare justificativă echivalentă, pot constitui 
cheltuieli eligibile, în cazul în care se îndeplinesc urmă
toarele condiții:” 

11. Articolul 55 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text: 

„(2) În cazul investițiilor agricole, achiziția de drepturi de 
producție agricolă, de drepturi de plată, de animale și de 
plante anuale, precum și plantarea acestora din urmă nu 
sunt eligibile pentru ajutoare pentru investiții. 

Investițiile privind operațiunile de simplă înlocuire nu 
constituie cheltuieli eligibile. 

Cu toate acestea, în caz de reconstituire a potențialului de 
producție agricolă distrus de catastrofe naturale, în confor
mitate cu articolul 20 litera (b) punctul (vi) din Regula
mentul (CE) nr. 1698/2005, cheltuielile pentru achizi 
ționarea de animale și pentru investițiile privind opera 
țiunile de simplă înlocuire pot fi considerate cheltuieli 
eligibile.” 

12. Articolul 56 se înlocuiește cu următorul text: 

„Articolul 56 

(1) Prin derogare de la dispozițiile articolului 24 
alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 65/2011, statele 
membre pot plăti un avans beneficiarilor ajutorului 
pentru investiții, la cererea acestora. În ceea ce privește 
beneficiarii publici, acest avans poate fi plătit administra 
țiilor și asociațiilor locale, precum și autorităților regionale 
și organismelor de drept public. 

(2) Valoarea avansului nu trebuie să depășească 50 % din 
ajutorul public pentru investiții, iar plata acestuia este 
condiționată de constituirea unei garanții bancare sau a 
unei garanții echivalente care corespunde unui procent de 
110 % din valoarea avansului. 

O instalație oferită ca garanție de o autoritate publică este 
considerată ca fiind echivalentă cu garanția menționată la 
primul paragraf, cu condiția ca autoritatea respectivă să se 
angajeze să plătească suma acoperită de garanția respectivă, 
în cazul în care nu a fost prevăzut dreptul la avansul plătit. 

(3) Garanția poate fi emisă atunci când agenția de plăți 
competentă constată că valoarea cheltuielilor reale care 
corespund ajutorului public pentru investiții depășește 
valoarea avansului.” 

Articolul 2 

Prezentul regulament intră în vigoare în a treia zi de la data 
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Articolul 1 alineatul (12) se aplică, în ceea ce privește articolul 56 alineatul (2) primul paragraf din 
Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, de la 1 ianuarie 2011. 

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele 
membre. 

Adoptat la Bruxelles, 14 iulie 2011. 

Pentru Comisie 
Președintele 

José Manuel BARROSO
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