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Pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de  

recunoaștere a grupurilor de producători agricoli 

------------------------------------------------------------ 

 

În temeiul art. 11 alin. (11) din Legea nr. 312/2013 privind grupurile de 

producători agricoli și asociațiile acestora (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2014, nr. 47-48, art. 90), cu modificările ulterioare, al art. 17 

prioritatea I pct. 2) lit. b) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de 

subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2017, nr. 67-71 art. 93), cu modificările ulterioare, 

Guvernul HOTĂRĂȘTE: 

 

1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor 

de producători agricoli (se anexează). 

 

2. Controlul asupra executării prezentei hotărâri se pune în sarcina 

Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. 

 

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării. 
 

 

Prim-ministru      ION CHICU 

 

Contrasemnează: 

 

Viceprim-ministru, 

ministrul finanțelor      Serghei PUȘCUȚA 

 

Ministrul agriculturii, 

dezvoltării regionale 

şi mediului       Ion Perju 
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                                                                             Aprobat 

                                                             prin Hotărârea Guvernului nr. 

 

 

REGULAMENT 

privind procedura de recunoaștere a grupurilor 

de producători agricoli 

 

Capitolul I 

DISPOZIȚII GENERALE 

 

1. Regulamentul privind procedura de recunoaștere a grupurilor de 

producători agricoli (în continuare – Regulament) stabilește: 

1) procedura de creare și funcționare a comisiei de recunoaștere a 

grupurilor de producători agricoli; 

2) procedura de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli, 

constituite conform legislației. 

 

2. În sensul prezentului Regulament se utilizează noțiunile definite în 

Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile 

acestora, Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în 

dezvoltarea agriculturii și mediului rural, precum și noțiunea:  

sistem centralizat de contabilitate – program, soft, sistem informaţional 

computerizat de ținere a evidenței contabile, sistem complex de prelucrare a 

informației  primare contabile și de raportare financiară a unei entități 

economice. 

 

3. Calitatea de grup de producători agricoli recunoscut se obține prin 

emiterea de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (în 

continuare – autoritate competentă) a avizului de recunoaștere. 

 

Capitolul II 

CONDIȚIILE DE ORGANIZARE, FUNCȚIONARE 

ȘI COMPONENȚA COMISIEI DE RECUNOAȘTERE 

A GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI AGRICOLI 

 

4. În scopul recunoașterii grupurilor de producători agricoli, autoritatea 

competentă instituie Comisia de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli 

(în continuare – Comisie de recunoaștere), formată din 7 membri, reprezentanţi 

ai autorității competente, precum și un membru observator, fără drept de vot, 

reprezentant al Agenţiei de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (în continuare 

–  Agenție), desemnaţi prin ordin al autorității competente, care activează 

conform prezentului Regulament.  
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5. Ordinul privind constituirea și componența Comisiei de recunoaștere se 

plasează pe pagina web oficială a autorității competente. 

 

6. Funcția de președinte al Comisiei de recunoaștere va fi exercitată de 

către un secretar de stat al autorității competente, desemnat prin ordin al 

conducătorului acesteia. 

 

7. Pe lângă atribuțiile de membru, președintele Comisiei de recunoaștere: 

1) convoacă și prezidează ședințele Comisiei de recunoaștere; 

2) aprobă ordinea de zi a ședințelor Comisiei de recunoaștere; 

3) semnează procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de recunoaștere. 

 

8. Calitatea de membru al Comisiei de recunoaștere încetează de drept în 

următoarele situații: 

1) imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor pe o perioadă de cel puțin 

4 luni; 

2) încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu; 

3) s-a constatat, prin act definitiv, încălcarea regimului juridic al 

conflictelor de interese, al incompatibilităților sau al restricțiilor; 

4) a fost condamnat printr-o sentinţă judecătorească, prin care s-a dispus 

aplicarea unei sancţiuni privative de libertate la data rămânerii definitive a 

sentinţei de condamnare; 

5) ca urmare a privării de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a 

exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau ca pedeapsă 

complementară, în temeiul unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care s-a 

dispus această interdicţie; 

6) în cazul în care decedează. 

 

9. Secretariatul Comisiei de recunoaștere este asigurat de persoana 

desemnată prin ordin al autorității competente. 

 

10. Comisia de recunoaștere exercită următoarele atribuții:  

1) examinează cererile de recunoaștere a grupurilor de producători 

agricoli; 

2) verifică corectitudinea informației prezentate în dosar în conformitate 

cu cerințele de recunoaștere; 

3) examinează decizia Agenției pe marginea planului de recunoaștere a 

grupului de producători agricoli;  

4) constată iregularitățile depistate în dosar și solicită înlăturarea acestora; 

5) propune autorității competente să emită avizul de recunoaștere a 

grupului de producători agricoli sau să respingă cererea de solicitare a 

recunoașterii;  
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6) examinează solicitările grupurilor de producători agricoli privind 

modificarea planului de recunoaștere; 

7) examinează raportul anual al Agenției privind implementarea planurilor 

de recunoaștere ale grupurilor de producători agricoli; 

8) examinează propunerile Agenției de revocare a avizului de 

recunoaștere, cu emiterea deciziei respective; 

9) recomandă includerea în Lista de interdicție a beneficiarilor de 

subvenții, ţinută de Agenţie, a grupurilor de producători agricoli recunoscuți, 

cărora li s-a revocat avizul de recunoaștere. 

  

11. Membrii Comisiei de recunoaștere au următoarele obligații: 

1) să participe la ședințele Comisiei de recunoaștere; 

2) să informeze președintele Comisiei de recunoaștere în cazul în care 

apare un conflict de interese în conformitate cu prevederile legislației cu privire 

la conflictul de interese; 

3) să asigure păstrarea secretului comercial; 

4) să respecte regimul altor informații cu accesibilitate limitată; 

5) să nu divulge informațiile confidențiale și datele cu caracter personal 

obținute în cadrul activității în Comisia de recunoaștere.  

 

12. Secretarul Comisiei de recunoaștere îndeplinește următoarele atribuții: 

1) recepţionează și înregistrează cererea de recunoaștere a grupului de 

producători agricoli; 

2) examinează şi verifică autenticitatea documentelor prezentate, precum 

şi corespunderea acestora cu documentele originale; 

3) notifică solicitantul în legătură cu documentele lipsă; 

4) transmite copia cererii de recunoaștere a grupului de producători 

agricoli și documentele atașate către Agenție pentru examinarea și aprobarea 

planului de recunoaștere; 

5) prezintă cererea de recunoaștere a grupului de producători agricoli 

și documentele atașate spre examinare membrilor Comisiei de recunoaștere; 

6) organizează convocarea în ședințe a Comisiei de recunoaștere; 

7) asigură Comisia de recunoaștere, la necesitate, cu informația necesară 

pentru activitate; 

8) întocmește procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de recunoaștere; 

9) asigură elaborarea avizului de recunoaștere și transmiterea acestuia 

grupului de producători agricoli contra semnătură; 

10) asigură pregătirea deciziei de respingere a cererii de recunoaștere; 

11) ține Registrul grupurilor de producători agricoli. 
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Capitolul III 

PROCEDURA DE RECUNOAŞTERE A GRUPURILOR 

DE PRODUCĂTORI AGRICOLI 

 

Secțiunea 1-a 

Recepţionarea și verificarea documentelor 

 

13. Administratorul sau reprezentantul grupului de producători agricoli 

care acționează prin procura eliberată de către administrator depune la autoritatea 

competentă cererea de recunoaștere și documentele specificate la art. 11 alin. (2) 

din Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și asociațiile 

acestora, prin care solicită recunoaşterea grupului de producători agricoli. 

 

14. Dovada recepționării cererii de către autoritatea competentă se face 

prin aplicarea ștampilei de intrare a documentelor.  

 

15. Împuternicirile altor persoane decât administratorul pentru depunerea 

cererii de recunoaștere a grupului de producători agricoli se acordă prin procură 

emisă de către administrator. 

 

16. Depunerea cererii privind recunoașterea grupului de producători 

agricoli se efectuează de către solicitant oricând, fără a exista termene-limită sau 

perioade fixe. 

 

17. În termen de 3 zile de la data depunerii cererii pentru solicitarea 

recunoaşterii, secretarul Comisiei de recunoaștere efectuează verificarea 

documentelor prezentate privind corectitudinea completării acestora. 

Documentele prezentate se numerotează şi se coase într-un singur dosar, astfel 

încât să nu fie posibilă desprinderea şi/sau înlocuirea acestora, iar pe fiecare filă 

prezentată în copie se aplică ştampila solicitantului cu menţiunea „conform 

originalului”. 

 

18. Dosarul pentru solicitarea recunoaşterii, după verificarea de către 

secretarul Comisiei de recunoaștere, se înregistrează în Registrul electronic de 

intrări, în ordinea recepţionării. 

  

19. În cazul în care, în urma verificărilor efectuate se constată că actele cu 

anexe nu corespund cerințelor prevăzute în prezentul Regulament, secretarul 

Comisiei de recunoaștere notifică solicitantul în formă scrisă, conform modelului 

din anexa nr. 1, despre motivul imposibilității examinării în continuare a cererii 

de recunoaştere și, după caz, despre acţiunile ce urmează a fi întreprinse în 

vederea întrunirii criteriilor. Grupul de producători agricoli, în termen de 
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10 zile din momentul recepționării notificării, înlătură iregularitățile respective și 

prezintă informația necesară secretarului Comisiei de recunoaștere. 

 

20. În cazul în care, în  urma verificărilor se constată că cererea de 

solicitare a recunoașterii grupului de producători corespunde cerințelor, 

secretarul transmite setul de documente spre examinare Comisiei de 

recunoaștere, iar setul de documente în copie se transmite Agenției, în vederea 

verificării și aprobării planului de recunoaștere a grupului de producători 

agricoli. 

 

Secțiunea a 2-a 

Examinarea și aprobarea planului de recunoaștere 

 

21. Pentru aprobarea planului de recunoaştere, reprezentantul Agenției 

recepționează de la secretarul Comisiei de recunoaștere, contra semnătură, un 

exemplar al dosarului, în vederea evaluării și aprobării planului de recunoaștere. 

 

22. Decizia de aprobare sau respingere a planului de recunoaştere se ia de 

către Agenţie în termen de până la 20 de zile de la data primirii acestuia. 

 

23. Pentru verificarea corespunderii condiţiilor obligatorii de recunoaștere 

descrise în art. 7 din Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli 

și asociațiile acestora, Agenția contrapune datele din documentele prezentate cu 

cele din bazele de date ale evidenţelor de stat, efectuează verificări pe teren 

pentru a constata: genul de activitate a membrilor grupului de producători 

agricoli, suprafețele de teren declarate, tipul de produse pentru care se asociază, 

cantitățile de produse agricole recoltate anterior și vânzările efectuate. Scopul 

verificărilor pe teren este constatarea îndeplinirii condițiilor de recunoaștere, care 

vor sta la baza emiterii avizului de recunoaștere. Verificările pe teren se 

documentează printr-o listă de verificări, conform anexei  nr. 2. 

 

24. Agenția examinează și evaluează planul de recunoaștere, din punctul 

de vedere al asigurării eficienţei economice şi calității tehnice a planului de 

recunoaştere, al corectitudinii estimărilor şi al planificării implementării 

măsurilor prevăzute în plan conform fișei de evaluare din anexa nr. 3. 

 

25. Dacă se constată că planul de recunoaștere şi documentele 

complementare acestuia sunt incomplete, Agenția perfectează o notificare 

conform anexei nr. 4 și solicită clarificări sau ajustări la plan, în vederea 

respectării condiţiilor de recunoaştere stabilite prin lege. În notificare se indică și 

termenul-limită de prezentare a clarificărilor și ajustărilor. În cazul în care 

solicitantul nu se conformează cerințelor, planul de recunoaştere se respinge. 
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26. În cazul în care planul de recunoaştere corespunde tuturor criteriilor de 

evaluare, Agenția emite decizia de aprobare a acestuia conform anexei nr. 5, iar 

dacă planul de recunoaştere nu corespunde tuturor criteriilor de evaluare, 

Agenția emite decizia de respingere a planului de recunoaștere. În cazul în care 

se emite decizii de aprobare, Agenția recomandă Comisiei de recunoaștere 

emiterea avizului de recunoaștere a grupului de producători agricoli pentru o 

perioadă de 5 ani. 

 

Secțiunea a 3-a 

Emiterea avizului de recunoaștere 

 

27. În termen de până la 27 de zile de la momentul recepţionării dosarului, 

Comisia de recunoaştere efectuează examinarea cererii de recunoaștere și 

propune autorității competente emiterea avizului de recunoaștere conform anexei 

nr. 6 sau respingerea acesteia. 

 

28. În avizul de recunoaștere se specifică produsul sau grupul de produse 

pentru care grupul de producători agricoli a fost recunoscut, în conformitate cu 

art. 14 din  Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli și 

asociațiile acestora. 

29. Ședințele Comisiei de recunoaștere se consideră deliberative dacă la 

ele participă mai mult de ½ din membri. 

 

30. Deciziile Comisiei de recunoaștere se adoptă cu majoritatea simplă a 

voturilor membrilor prezenți și se semnează de către președinte și secretar. În 

cazul în care nu se întruneşte majoritatea simplă de voturi (chiar dacă este 

paritate de voturi) decizia se consideră neadoptată. 

31. Avizul de recunoaștere a grupului de producători agricoli se înscrie în 

Registrul grupurilor de producători agricoli, ținut electronic de către autoritatea 

competentă. Regulile de ţinere a Registrului grupurilor de producători agricoli, 

de înscriere/radiere a datelor conţinute în acesta, precum şi modelul registrului 

vor fi aprobate prin ordin al autorității competente.  

 

32. În cazul în care se respinge cererea de recunoaștere, solicitantul poate 

depune o nouă cerere de solicitare a recunoaşterii grupului de producători 

agricoli doar după înlăturarea iregularităților constatate de către autoritatea 

competentă. 
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                                                                            Anexa nr. 1 

                                                         la Regulamentul privind procedura  

                                                              de recunoaștere a grupurilor  

                                                                   de producători agricoli 

 

Data _______  Nr. ______ 

DOSAR Nr. ___________ 

 

NOTIFICARE 

 

Ca urmare a recepţionării Dosarului nr. ________________, depus de 

către Grupul de producători agricoli_________________________________, la 

data de (ZZ/LL/AA),  Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului 

aduce la cunoştinţă  constatarea  faptului  precum  că  cererea  privind  solicitarea 

recunoaşterii/documentele aferente cererii de recunoaştere nu corespund 

prevederilor Legii nr. 312/2013 privind grupurile de producători şi asociaţiile 

acestora, motiv pentru care nu poate fi examinată în continuare din următoarele 

considerente:______________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________  

 

În scopul înlăturării circumstanțelor ce au stat la baza stopării examinării 

cererii, solicităm prezentarea următoarelor documente:  

1. 

2. 

3. 

Termenul de prezentare a informației către secretarul Comisiei de 

recunoaștere este de 10 zile din momentul recepționării notificării. 

 

 

 

 

Preşedintele Comisiei de recunoaştere, Secretar de Stat  

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

Secretarul Comisiei de recunoaştere  

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 
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                                                                             Anexa nr. 2 

                                                           la Regulamentul privind procedura  

                                                                de recunoaștere a grupurilor  

                                                                     de producători agricoli 

 

LISTA 

de verificare pe teren 

Procedura de recunoaştere a grupurilor de producători agricoli 

 

Verificarea pe teren DA NU 

Registrul proceselor verbale ale adunărilor generale    

Registrul de evidenţă a membrilor   

Registrul intrării şi ieşirii producţiei membrilor   

Existenţa unui cont bancar al grupului de producători agricoli   

Facturi din care să rezulte VPC*   

Servicii de asistenţă tehnică/prestări servicii   

Prestări servicii şi asistenţă tehnică în vederea păstrării şi 

condiţionării producţiei membrilor în:  
  

  - proprietate   

- chirie   

- comodat   

Registrul    

Registrul de inventar   

Registrul mijloacelor fixe   

Registrul de evidenţă a producţiei comercializate ce nu 

aparţine membrilor 
  

*VPC – volumul producției comercializate 

Suprafaţa verificată _________ % din totalul indicat în planul de 

recunoaştere 

Membrii grupului de producători 

agricoli verificați 

_________ % din total 

 

CONSTATĂRI/OBSERVAŢII: 

 

CONCLUZIE:  

 

Nume, prenume reprezentant Agenție  

____________________________ 

 

Semnătura_______________ 

Data ______________________ 
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                                                                                  Anexa nr. 3 

                                                              la Regulamentul privind procedura  

                                                                   de recunoaștere a grupurilor  

                                                                      de producători agricoli 

 
 

 

FIȘA 

de examinare și evaluare a planului de recunoaştere 

 
1. DATE GENERALE 

 

Denumirea Grupului de producători agricoli____________________________ 

Forma organizatorico-juridică_________________________________________ 

Numărul de identificare de stat______________________________________ 

Data înregistrării de stat___________________________________________ 

Sediul ________________________________________________________ 

Durata planului de recunoaştere _____________________________________ 

Produsul/produsele pentru care se solicită recunoaşterea____________________

_____________________________________________________________ 

 

 

 
2. EVALUAREA PLANULUI DE RECUNOAŞTERE 

 
 

Evaluarea planului de recunoaştere 

 

DA NU 

Grupul de producători agricoli deţine active în proprietate   

Grupul de producători agricoli deţine active închiriate   

Comercializarea produselor/grupului de produse pentru care 

s-a asociat grupul de producători agricoli se respectă: 
  

50% - în primul an de activitate   

60% - în al doilea an de activitate   

75% - începând cu al treilea an de activitate   

Structura grupului de producători agricoli şi a angajaţilor 

este descrisă cu indicarea funcţiilor şi responsabilităţilor 

fiecărui angajat al grupului  

  

Există sistem centralizat de contabilitate, înregistrare şi 

urmărire cantitativă, calitativă şi valorică a producţiei 

comercializate de către membrii grupului de producători 

agricoli  

  

Există un plan de recunoaştere pentru 5 ani de activitate    
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3. VALOAREA PRODUCŢIEI COMERCIALIZATE PROGNOZATE DE CĂTRE 

GRUPUL DE PRODUCĂTORI AGRICOLI 

 
Indicator, comercializarea pe 

teritoriul  Republicii Moldova/ 

pentru produsele exportate 

 

Anul I 

 

Anul II 

 

Anul III 

 

Anul IV 

 

Anul V 

      

VPC* prognozată fără TVA, lei 

În cazul produselor de origine 

vegetală, VPC minimă este de 1,0 mil. 

lei 

     

Rata aplicată la VPC, % 

(comercializarea pe teritoriul  

Republicii Moldova) 

5% 4% 3% 2% 1% 

Rata aplicată la VPC, % (pentru 

produse exportate) 

13 % 11 % 9 %  7 % 5 % 

Sprijin financiar, lei 

(Nu va depăşi valoarea de 1,5 mil. lei) 

anual 

     

*VPC – volumul producției comercializate. 

Indicator, comercializarea pe 

teritoriul  Republicii Moldova/ 

pentru produsele exportate 

 

Anul I 

 

Anul II 

 

Anul III 

 

Anul IV 

 

Anul V 

VPC* prognozată fără TVA, lei 

În cazul produselor de origine animală 

     

Rata aplicată la VPC, % 

(comercializarea pe teritoriul  

Republicii Moldova) 

7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 

Rata aplicată la VPC, % (pentru 

produse exportate) 

15 %

  

13 % 11 % 9 % 7 % 

Sprijin financiar, lei 

(Nu va depăşi valoarea de 1,5 mil. lei) 

anual 

     

*VPC – volumul producției comercializate. 

4. CONSTATĂRI/OBSERVAŢII: 

 

5. CONCLUZII: 

(a se bifa în dreptul opţiunilor DA sau NU) 

Planul de recunoaştere este aprobat 

 

DA ____               NU ____ 

Nume, prenume  reprezentant Agenție  

______________ 

Semnătura ______________ 

Data  ______________ 
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                                                                            Anexa nr. 4 

                                                            la Regulamentul privind procedura  

                                                                  de recunoaștere a grupurilor  

                                                                      de producători agricoli 

Data _______  Nr. ______ 

DOSAR nr. ___________ 

 

 

NOTIFICARE 

 

Prin prezenta, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură aduce la 

cunoştinţa Grupului de producători agricoli _________________________ că, în 

urma examinării planului de recunoaştere, parte componentă a dosarului 

nr. __________, depus la data de (ZZ/LL/AA)  ___________________, a 

constatat următoarele:  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

 

Informaţia prezentată în planul de recunoaştere de către Grupul de 

producători agricoli ___________________________________ face imposibilă 

examinarea dosarului nr. _______________(cererii şi documentelor aferente) din 

următoarele motive: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

În vederea examinării repetate a planului de recunoaştere, sunt solicitate 

următoarele clarificări/prezentarea următoarei informaţii: 

1. ___________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________ 

3. ___________________________________________________________ 

 

Director Agenție 

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

Reprezentant Agenție 

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 
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                                                                              Anexa nr. 5 

                                                               la Regulamentul privind procedura  

                                                                   de recunoaștere a grupurilor  

                                                                       de producători agricoli 

Data _______Nr. _______ 

DOSAR nr. ___________ 

 

 

 

DECIZIE 

privind aprobarea planului de recunoaștere 

 

Prin prezenta, Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură aduce la 

cunoştinţa Comisiei de recunoaștere a grupurilor de producători agricoli că, în 

urma examinării planului de recunoaştere, parte componentă a Dosarului 

nr. __________, depus de către grupul de producători agricoli____________ 

______________________ la data de (ZZ/LL/AA) _______________________,  

 

a constatat corespunderea cerințelor obligatorii, expuse în Legea nr. 312/2013 

privind grupurile de producători agricoli și asociațiile acestora. 

În vederea emiterii avizului de recunoaștere, expediem Comisiei de 

recunoaștere a grupurilor de producători agricoli avizul pozitiv privind aprobarea 

planului de recunoaștere. 

 

 

 

 

 

 

 

Director Agenție 

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 

 

Reprezentant Agenție 

 

Nume, prenume ______________________ 

Semnătura ____________________ 
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                                                                           Anexa nr. 6 

                                                           la Regulamentul privind procedura  

                                                                 de recunoaștere a grupurilor  

                                                                     de producători agricoli 

Data ________ Nr. ______ 

DOSAR Nr. ___________ 

 

 

 

AVIZ DE RECUNOAŞTERE 

 

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, 

recunoaşte Grupul de producători agricoli _______________________________

_____________________________________________________________,                                                                                                       
(denumirea Grupului de producători agricoli) 

pentru o perioadă de 5 ani, conform planului de recunoaştere aprobat în urma 

examinării dosarului nr. __________ din ________________202___, pentru 

produsul______________________________________________________, 

grupul de produse______________________________, conform art. 14 din 

Legea nr. 312/2013 privind grupurile de producători agricoli şi asociaţiile 

acestora.  

 

Grupul de producători agricoli recunoscut este eligibil pentru accesarea 

suportului financiar în temeiul Legii nr. 312/2013 privind grupurile de 

producători agricoli şi asociaţiile acestora.  

 

Avizul de recunoaştere este valabil pentru o perioadă de 5 ani. 

 

 

 

 

 

Ministru                                                           _______________________ 
                                                                    (nume/prenume) 

     

 ______________ 
                                                                         (semnătura)    

 

 

 



NOTA INFORMATIVA 
la proiectul HoOrilrii Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind 

procedura de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli 

1. Denumirea autorului si, dupa caz, a participantilor In elaborarea proiectului  

Prezentul project este elaborat de catre Ministerul Agriculturii, Dezvoltarii Regionale 

Mediului, in colaborare cu Agentia de Interventie i Piati pentru Agricultura i Proiectul 

Agricultura Competitiva (MAC-P), in temeiul art. 11 alin. (11) at Legii nr. 312/2013 

privind grupurile de producAtori agricoli si asociatiile acestora, precum si a art.17 alin. 2) 

litera b) din Legea nr. 276/2016 cu privire la principiile de subventionare in dezvoltarea 

agriculturii si mediului rural, cu modificarile ulterioare. 

2. Conditiile ce an impus elaborarea proiectului de act normativ si finalitAtile 
urmarite 

Necesitatea elaborArii si promovarii proiectului de act normativ pentru aprobarea 

Regulamentului privind procedura de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli a 

lost identificata in procesul de modificare a Legii nr. 312/2013 privind grupurile de 

producatori agricoli i asociatiile acestora, produs prin Legea nr. 92/2020. 

Pima in anul 2020,  Regulamentul privind procedura de recunoastere a grupurilor de 

producatori agricoli era aprobat prin Ordinul Ministrului. 

Luand in consideratie faptul, ca s-au produs modificari in Legea nr. 312/2013, care au lost 

aprobate la 11 iunie 2020 prin Legea nr. 92, Regulamentul privind procedura de 

recunoastere a grupurilor de producatori agricoli necesita, respectiv, ajustarea la cerintele 

actului legislativ modificat. 

Totodata remarcam ca, in procesul de avizare a proiectului de modificare a Legii nr. 
312/2013, ministerele de resort au propus aprobarea Regulamentului nominalizat prin 
hotarare de guvem, pentru a atinge un nivel mai malt de transparenta, predictibilitate si 
stabilitate in reglementare, precum i pentru asigurarea garantarii unei proceduri de 
recunoastere ireprosabile. 

Prin urmare, se propune spre examinare si aprobare Regulamentul privind procedura de 

recunoaFtere a grupurilor de producatori agricoli, care prevede urmAtoarele 
reglementari: 

- Procedura de creare si functionare a comisiei de recunoastere a grupurilor de 
producatori agricoli; 

- Procedura de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli, constituite conform 
legislatiei. 
Analiza impactului de reglementare la proiectul de act normativ cu privire la aprobarea 



Regulamentului privind procedura de recunoastere a grupurilor de producAtori agricoli a 

fost acceptatA de ea:Ere Grupul de lucru al Comisiei de stat pentru reglementarea activitatii 
de intreprinzator la sedinta din 21 iulie 2020. 

Reiesind din faptul, cä grupurile de producatori agricoli au posibilitatea de a depune 

dosare de solicitare a sprijinului financiar In termen de pina la 31 octombrie curent, 

conform Hotafirii Guvemului nr. 455/2017, se propune ca prezentul proiect de act 

normativ sA intre in vigoare la data publicarii. 

3. Deserierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au drept scop 

armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii Europene 

Proiectul nu confine norme privind armonizarea legislatiei nationale cu legislatia Uniunii 
Europene. 

4. Principalele prevederi ale proiectului si evidentierea elementelor noi 

Prezentul project de act normativ propune aprobarea Regulamentului privind procedura 
de recunoaytere a grupurilor de producatori agricoli 

Aspectul eel mai important al procedurii de recunoastere a grupurilor de producatori este 

beneficierea de catre grupurile de producAtori agricoli recunoscute a sprijinului fmanciar 

nerambursabil din partea statului pe parcursul a 5 ani din momentul recunoasterii. 

Regulamentul propus spre aprobare stabileste scopul procedurii de recunoastere, urmata 

de eliberarea avizului de recunoastere, prin care se asigura 1ndeplinirea de care 

persoanele juridice a premiselor necesare pentru activitatea acestora in calitate de grupuri 

de producatori agricoli, cu toate consecintele ce decurg. Principalele prevederi ale 

Regulamentului sunt urmatoarele: 

1  conditiile de organizare, functionare si componenta comisiei de recunoastere a 

grupurilor de producatori agricoli 

1  procedura de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli, constituite conform 

legislatiei In vigoare; 

1  continutul dosarului de recunoastere a grupurilor de producatori agricoli si etapele 

de examinare a acestuia; 

1 etapele 	de 	examinare 	a planului 	de 	recunoastere 	si 	emiterea 	avizului 	de 
recunoastere. 

Regulamentul este constituit din 3 capitole si 10 anexe, in care se regasesc modele de 

documente necesare pentru procedura de recunoastere a grupurilor de producatori 

agricoli. 

Actul normativ prevede notiunea de "sistem centralizat de contabilitate". 

5. Fundamentarea economico-financiarit 

Implementarea prevederilor proiectului se va efectua din contul alocatiilor prevazute 



pentru Fondul national de dezvoltare a agriculturii si mediului rural, in limita aprobatA in 

bugetul de stat pentru anul respectiv si cuantumul prevAzut de legislatia in domeniu. 

6. Modul de Incorporare a actului in cadrul normativ In vigoa re 

Adoptarea si punerea in aplicare a prevederilor proiectului nu impune necesitatea 
modificArii altor acte normative. 

7. Avizarea si consultarea publici a proiectului 

In scopul respectArii prevederilor Legit nr. 	239 din 	13 noiembrie 2008 privind 
transparenta in procesul decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web oficialA a 
MADRM www.madrm.aov.md, compartimentul Transparengi decizionala, directoriul 
Proiecte de documente i pe www.tiarticip.aciv.md. 

Proiectul nominalizat a fost inregistrat la Cancelaria de Stat cu numar unic de inregistrare 
592/1VIADRM/2020, flind supus procedurii de avizare si consultare publicA cu toti 

subiectii interesati. Toate avizele receptionate au fost incluse in sinteza obiectiilor si 

propunerilor aferenta proiectului, iar obiectiile si propunerile invocate de participantii la 

avizare au fost analizate de Ministerul Agriculturii, DezvoltArii Regionale si Mediului 
prin argumente de rigoare. 

Totusi, in vederea respectArii principiului transparentei in procesul decizional proiectul 

Regulamentului a fost supus reavizArii in conforrnitate cu prevederile pct. 201 	din 
Regulamentul Guvemului aprobat prin HotArirea Guvemului nr. 610/2018. 

In acest sens, toate obiectiile si propunerile receptionate au fost incluse in sinteza 

obiectiilor si propunerilor aferentA proiectului, insatite de argumentele autorului. 

8. Constatirile expertizei anticoruptie 

intru excluderea interprearilor abuzive la evaluarea corespunderii calitAtii de membru al 

Comisiei de recunoastere, se recomandA completarea exhaustiva a normei Cu situatiile 

pasibile suspendAriiiincetArii a calitAtii respective. 

Norma din proiect care prevede ca Comisia de recunoastere constatA iregulariatile 

depistate in dosar, dupa caz, poate solicita inlAturarea acestora, comport:1 un potential 

coruptibil din considerentul reglementArii confuze/permisive a atributiei Comisiei de a 

solicita inlaturarea iregulariatilor constatate in dosarul depus de solicitant la autoritatea 

competentA pentru obtinerea recunoasterii grupului de producAtori agricoli. 

Astfel, utilizarea cuvintelor „dupA caz, poate" comporta un caracter ambiguu al expunerii 

normei, care va permite interpretAri abuzive de aplicare a normei in interpretarea 

preferatA, in dependentA de interesul responsabililor de implementare si control al 
aplicArii. 



Completarea expresa a proiectului cu conditiile care impun efectuarea verificarilor pe 

teren, cu excluderea cuvintelor "la necesitate". 

Constatarile expertizei anticoruptie au fost luate in consideratie si proiectul a fost ajustat 

in vederea eliminarii factorilor de risc. 

9. Constatarile expertizei de compatibilitate 
Proiectul nu necesitd expertiza de compatibilitate. 
10. Constatarile expertizei juridice 

Proiectul tontine avizul Ministerului Justitiei pentru expertiza juridica. 
11. Constatarile alter expertize 

Ministru Ion PERJU 
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