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Către: AM PNDR 

În atenția: dlui. Ministru Petre Daea 

 

Stimate domnule Ministru, 

 

AMCOR, în calitate de membru cu drepturi depline în CM PNDR, prin prezenta adresă își exprimă 

punctul de vedere cu privire la perioada de evaluare/selecție privind submăsura 16.4 și transmite 

următoarele observații:  

Conform art.6 Atribuțiile Comitetului de Monitorizare,  

- pct. h ”examinează toate aspectele care influențează evoluția programului, inclusiv cele 

privind cadrul de performanță” și  

- pct. p ”poate adresa observații Autorității de Management în ceea ce privește 

implementarea și evaluarea programului incluzând acțiuni legate de reducerea sarcinii 

administrative pentru beneficiari și monitorizează acțiunile întreprinse ca urmare a 

observațiilor sale”.  

Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) anunță lansarea, în perioada 27 august 2021-

28 februarie 2022, a primei sesiuni din 2021 de depunere a Cererilor de finanţare pentru submăsura 

16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în sectorul agricol” și submăsura 16.4a „Sprijin acordat pentru cooperare orizontală 

şi verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în sectorul pomicol” din Programul Național 

de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2020). 

Pe data de 25.02.2022 de prelungește TERMENUL LIMITĂ de depunere a Cererilor de finanțare 

pentru sM 16.4 și sM 16.4a a fost prelungit până la 31.03.2022, ora 16:00. 

Ca atare, a trecut mai bine de 1 an de la lansarea sesiunii și nu există nici un raport de selecție pe 

nici una dintre cele 2 componente.  

Mai mult, fără să uităm scopul acestor submăsuri, trebuie să înțelegem de fapt și momentul la care 

ele au cu adevărat contribuție privind cooperarea pe lanțul scurt, adică în perioada de recoltare 

legume-fructe.  

Suntem în octombrie 2022 și considerăm că acest an este unul care, din păcate este ratat de către 

membrii parteneriatelor, deoarece este foarte puțin probabil să mai existe produse legumicole și 

pomicole pe stoc, produse perisabile ce mai pot fi valorificate prin contribuția proiectelor depuse.  
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Vă rugăm să demarați în procedură de urgență finalizarea acestor etape birocratice de evaluare, 

selecție, publice și total neproductive sau lipsite de eficiența membrilor din acordurile de 

parteneriat, cel puțin pentru anul 2022. 

Vă rugăm să înțelegeți că, din momentul în care calendarul unui proiect nu mai respectă calendarul 

agricol, întreg proiectul este dat peste cap, în loc de implementare se vor întocmi noi documente 

de modificare activități, bugete, organizarea unor alte formule de proiect, toate datorate lipsei de 

înțelegere a proiectelor din perspectiva scopului propus, nu doar din perspectiva unei proceduri 

lipsite de obiective.  

Readaptarea proiectelor va fi tot sarcina AFIR de reevaluare, fapt ce înseamnă efort dublu pentru 

efect diminuat, ceea ce este neperformant și necesită, din nou timp pentru refacerea lor. Vom intra 

dintr-un blocaj în altul.  

De asemenea, din perspectivă profesională, AMCOR dorește să aveți în vedere un grup de lucru 

sub umbrela CM PNDR, chiar consultativ, în care să analizăm împreună și procedurile de lucru, 

de implementare, fișe de proceduri, deoarece, suntem în deplină cunoaștere a etapelor post 

contractare și a dificultăților de implementare datorate complexității acestor proceduri, de multe 

ori extrem de stufoase și lipsite de esență din perspectiva obiectivelor și criteriilor propuse.  

Aceste elemente îngreunează dinamica unui proiect.  

De asemenea, vă supunem analizei unele elemente din Manualul de procedură, Cod manual : M01-

02, versiunea 17, pag 50: 

- pct .b. ”în cazul beneficiarilor privați ai submăsurilor de investiții și submăsurilor forfetare 

(sM.6.1;6.2 si 6.3) doar în cadrul aceluiași UAT (comună/oraș), ex: pentru măsurile la care 

condiția de eligibilitate privind localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare în 

spațiul rural amplasamentul declarat de beneficiar la depunerea cererii de finanțare. 

Facem precizarea că în baza acestui punct se creează constrângeri pentru o mare masă de proiecte 

ce au următoarele situații: 

- Programul Leader, conform ghidului condiție de eligibilitate la nivelul GAL, nu de UAT 

- Beneficiari care au puncte de lucru în mai multe UAT nu pot desfășura activitatea la nivelul 

beneficiarului, având aceleași criterii de eligibilitate, aceeași piață, aceleași condiții de 

eligibilitate.  

- În cadrul proiectelor ce au la bază doar achiziții de echipamente fără montaj, mobile, este 

asimilată în mod forțat sintagma amplasamentul proiectului cu locația în care se 

depozitează nu și să desfășoare activități, de exemplu cele care sunt recreaționale, 

distractive, turistice, trasee, activități desfășurate la domiciliul clienților, servicii, conexe, 

activități mesteșugărești etc.  

- Proiecte ce conțin echipamente care desfășoară activități în afara sediului/punctului de 

lucru și au în vedere contracte cu clienți din alte UAT din spațiul rural, pentru care, la un 

moment dat în perioada de implementare pot declara noi puncte de lucru, riscă să piardă 

contracte sau să se inițieze în procedura de recuperare sprijin nerambursabil.  
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În Manualul de procedură, schimbarea amplasamentului face trimitere la proiecte de C+M, 

cheltuieli sau reglementări ce țin de categoriile de C+M.  

Vă rugăm să revedeți condițiile din Manualul de procedură, ținând cont de contextul economic, și 

modul în care beneficiarul urmărește oportunitățile de piață în conformitate cu ghidul, nu cu 

constrângerile ce apar în Manual.  

Vă  rugăm să diferențiați amplasamentul de locul de desfășurare al unei activități, nefiind același 

lucru, doar întâmplător.  

Vă rugăm să analizați comparativ din perspectiva dezvoltării, nu din perspectiva constrângerilor.  

 

În speranța unei soluționări favorabile a aspectelor prezentate, vă asigurăm de întreaga noastră 

considerație și vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru discuții cu privire la subiectele abordate în 

cadrul acestei scrisori.   

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Agricultură (CPA) 

Cristian Găină 

Coordonator CPA AMCOR 

   

mailto:office@amcor.ro
http://www.amcor.ro/

