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Bucureşti,  
Nr.  58.761 din 13.06.2012  

 
A N U N Ț 

privind actualizarea Ghidului solicitantului pentru Măsura 141  „Sprijinirea fermelor agricole de 
semi-subzistență”, respectiv a Manualului de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de 

finanțare pentru măsurile  
141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” și  

142 „Înființarea grupurilor de producători” 
 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcția Generală Dezvoltare Rurală – 
Autoritatea de Management pentru PNDR vă informează că a procedat la actualizarea Ghidului 
solicitantului pentru Măsura 141  „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență”, respectiv a 
Manualului  de procedură pentru evaluarea și selectarea cererilor de finanțare pentru măsurile 141 
„Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistență” și 142 „Înființarea grupurilor de producători”. 

Actualizarea consta in completarea prevederilor Cap. 4 INFORMAŢII UTILE PENTRU 
ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE subcapitolul 4.1. Documentele necesare întocmirii 
Cererii de finanţare, respectiv: 

4. Document care atestă comercializarea unei părți din producție, eliberat conform legislației 
naționale în vigoare, după caz după cum urmează:  
a) Cantităţile valorificate de persoanele fizice sunt cantitățile comercializate și ustificate, după caz, prin:  
 certificat de producător însoţit de declaraţie pe propria răspundere de comercializare a unei 

părţi din producţie;  
 certificatul de producător, care va fi însoțit de adeverința eliberată de entitatea care a achiziționat 

produsul/produsele și de borderoul de achiziții;  
 cotă de lapte care va fi însoțită de adeverința eliberată de entitatea care a achiziționat 

produsul/produsele lactate și de borderoul de achiziții;  
 copie după Carnetul de viticultor, care va fi însoțit de adeverința eliberată de entitatea care a 

achiziționat produsul/produsele și de borderoul de achiziții;  
 adeverinţă eliberată de grupul de producători/alte forme asociative pentru membrii/nemembrii 

acestora din care să rezulte cantitatea comercializată care va fi însoțită de borderoul de achiziții;  
 pentru demonstrarea comercializării animalelor în viu adeverința eliberată de entitatea juridică care a 

achiziționat animale va fi însoțită de formularul de mișcare, eliberat de medicul veterinar de 
circumscripţie.  
ATENŢIE!  
Cantităţile valorificate, în anul 0, din Planul de afaceri pot fi, după caz, cele din:  

 declaraţia pe propria răspundere de comercializare a unei părţi din producţie (produse 
comercializate începând cu 01.07.2011) ce însoţeşte certificatul de producător (vezi, anexa 9 la 
ghid). 

 
Aceasta actualizare este la pag. 23 din ghid și în documentele procedurale. 
 
Documentele actualizate sunt disponibile la Compartimentele dezvoltare rurală județene și 

postate la următorul link: 
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=03&sub=0302&art=030202&var=030202#ghid141 
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