
MINISTERUL AGRICULTURII 
1 INDUSTRIE! ALIMENTARE 
AL REPUBLICII MOLDOVA 

MINISTRY OF AGRICULTURE AND 
FOOD INDUSTRY OF THE 
REPUBLIC OF MOLDOVA 

ORDINUL 
mun. Chisinau 

It Ynal ")  vz- 
7 

cu privire In aprobarea 
procedura de recunoastere 
a grupurilor de producatori 
(in redactie nota) 

In temeiul Legii nr. 312 din 20 decembrie 2013 „Cu privire la grupurile de 
producatori i asociatiile acestora", 

ORDON: 

1. Se aprobA Regulamentul privind procedura de recunoa5tere a grupurilor de 
producatori in redactie nouA (conform anexei). 

2. Se constituie Comisia de recunoa5tere a grupurilor de producatori in urmatoarea 
componentA: 

lurie USURELU - viceministru al agriculturii 5i industriei alimentare, pre5edinte 
al Comisiei de recunoa5tere; 

Oberman Diana - sef al Directiei aria monitorizare 5i evaluare a politicilor, 
secretar a Comisiei de recunoa5tere; 

$arban Vasile - sef al Directiei politici de productie gi reglementari de calitate a 
produselor vegetale; 

Nistorica Tatiana - sef al Directiei politici de productie i reglementari de calitate 
a produselor animale; 

Mamaliga Ion - seal Directiei juridice 5i armonizarea legislatiei; 

Pinzari Ala - sef al Directiei finante 5i buget; 

Dascaliuc Liliana - $ef al Directiei politici 5i reglementari in sectorul vitivinicol; 



Galina Petrache- Director adjunct Agentia pentru Intervenfii 5i plati in 
Agricultura. 

3. Se stabile5te cA, in caz de eliberare din functie a unor membri ai Comisiei de 
recunoa5tere, functille for vor fi exercitate de persoanele nou-confirmate in 
posturile respective, MA emiterea unui nou ordin 

4. Se abrogA Ordinul Ministrului nr. 76 din 28 aprilie 2015 „Cu privire la 
aprobarea procedurilor de recunoa5tere a grupurilor de producAtori"( Monitorul 

• Oficial al Republicii Moldova, 2015, nr. 224-233, art.1433) i pct. 5 din Ordinul 
Ministrului nr. 183 din 25.09.2015 cu privire la modificarea unor Ordine ale 
Ministerului ( Monitorul Oficial al Republicii Moldova 2015, nr. 281-290, art. 
2059). 

5.Prezentul Ordin se publica in Monitorul ficial al Re • ublicii Moldova. 

Viceministru June U$URELU 
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Anexa la Ordinului Ministrului 
nr.  '11  	din  t7 inn&  )nt̂ 4.  

REGULAMENT 
privind procedura de recunoastere a grupurilor de producatori 

Capitolul I 
DISPOZITII GENERALE. NOTIUNI DE BAZA 

1. Prezentul regulament stabilegte: 

1) regulile aplicabile pentru recunoasterea persoanelor juridice, constituite conform 
legislatiei in vigoare, drept grupuri de producatori agricoli; 

2) conditille de creare i functionare a comisiei de recunoastere a grupurilor de 
producAtori; 

3) continutul dosarului de reeunoastere a grupurilor de producMori si etapele de 
extuninare a acestuia; 

4) controlul, monitorizarea fl  evidenta privind mentinerea conditiilor de recunoastere a 
grupurilor de producAtori; 

5) imprejurarile in care avizul de grup recunoscut este retras si radierea din registru 

2. In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urrnatoarele 
semnificatii: 

Agentia de Intervenfie vi Plait pentru Agricultura (in continuare, A.83/1) — institutie 
publica la autogestiune, instituitA pe linga Ministend Agrieulturii i Industriei Alimentare, 
responsabila de gestionarea eficienta a Fonduliti national de dezvottare a agriculturii 
mediului rural, inclusiv a surselor financiare provenite de la partenerii de dezvoltare, 
gestionarea resurselor financiare destinate sustinerii grupurilor de producAtori; 

at de recunoastere — document elibemt de autoritatea competent& care certified 
indeptinirea de cAtre persoana juridica a conditiilor de recunoastere in calitate de grup de 
producatori si care asigurit titularului toate drepturile conferite de Legea nr.312 din 
20.12.2013 privind grupurile de producatori agricoli gi asociatiile acestora; 

Autoritate competentd — Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare, organ al 
administratiei publice centrale, responsabil de promovarea politicii de slat in domeniul 
dezvoltarii sectorului agroindustrial, sporirea competitivitatii si productivitatii sectorului 
imbunAtittirea calitAtii vietii in mediul rural 

decizie de retragere a avizului de recunoaytere — document eliberat de autoritatea 
competent& cc are ca scop revocarea avizului de recunoastere; 

grup de producatori (OP)— grup de producatori agricoli in sensul Legii nr. 312 din 20 
decembrie 2013 privind grupurile de producatori agricoli. tin producAtor agricol poate fl 
membru doar al until grup de producAtori; 

plan de recunoaftere — un complex de activitAti structurate si detaliate de masuri 
investitionale, pe care persoana juridica se obliga sa le implementeze in vederea obfinerii 
avizului de recunoastere ca grup de producatori; 

produaltor agricol — persoana fizica care practica activitatea de intreprinzAtor sau 
persoana juridica (societate comerciatA, indiferent de tipul de proprietate si forma juridica de 
organizare), inregistrata in modul stabilit, care desfasoara activitate agricola pe teritoriul Arii 
si ale carei activitati principale sum productia, cresterea sau cultivarea de produse agricole, 
inclusiv recoltarea acestora, de asemenea cresterea, mulsul, procesare si detinerea de animate 
In scopuri agricole; 



procedura de recunoagere - totalitatea actiunilor gi a masurilor necesare pentru 
dobandirea de catre persoana juridica a statutului de grup de producatori; 

valoarea productiei comercializa(e - valoarea fara TVA a productiei comercializate de 
cAtre membrii grupului de producatori prin intermediul acestuia. 

3. Calitatea de grup de producatori agricoli se obtine prin emiterea de catre autoritatea 
competenta a unui aviz de recunoastere. 

4. Procedure de rectuwastere, unnata de eliberarea avizului de rectmoastere, are drept 
scop asigurarea Indeplinirii de catre persoanele juridice a premiselor necesare pentru 
activitatea lor In calitate de grupuri de producatori, cu toate consecintele ce decurg de aid. 
PS recunoa,stere se atestft cA persoana juridica indeplineste conditille cerute de lege privind 
constituirea sa i obiectul de activitate, precum i ca detine capacitatea tehnico-profesionala 
pentru realizarea obiectivelor propuse. 

5. Grupurile de producatori se organizeaza i functionean in conformitate cu 
urmatoarele objective: 

1) consolidarea cooperarii/asocierii intre producatorii agricoli pe anumite produse 
omogene In vederea majorarii cantithtii acestom si asigurarii realizAril produselor pe pietele 
locale gi exteme; 

2) reducerea costurilor de productie si stabilizarea preturilor la producator; 
3) promovarea tehnologiilor de cultivate, dar si practicilor de gestiune durabila a 

mediului, cum at Li protejarea calitfttii apelor, solului i mentinerea biodiversitatii ariei de 
operare; 

4) depozitarea, sortarea, ambalarea i comercializarea produselor pentru membrii 
grupurilor de producatori; 

5) planificarett productiei si ajustarea acesteia in Dingle de cerintele pietei; 
6) negocierea unor preturi avantajoase pentru produsele membrilor; 
7) cresterea veniturilor obtinute din activitAtile agricole; 
8) investitii comune in infrastructurft, tehnologii in vederea cresterii durabile a 

performantei economice si asigurarii competitivitAtii In agriculturft; 
9) sporirea exportului de produse agricole i agroalimentare. 

Capitolul II 
ROLUL SI FUNCTIILE AUTORITATILOR IMPLICATE 

IN PROCESUL DE RECUNOA$TERE A GRUPUIFtILOR DE PRODUCATORI 

6. Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare este autoritatea competenta pentru 
recunoasterea i monitorizarea activitatilor grupurilor de producatori. Ministerul Agriculturii 

Industriei Alimentare este responsabil de: 
1) elaborarea, asigurarea implementarii, monitorizarea i evaluarea politicilor In 

domeniul sustinerii producatorilor agricoli; 
2) luarea deciziilor de acordare, precum si de retragere a recunoasterii grupurilor de 

producatori; 
3) tinerea evidentei grupurilor de producatori recunoscute; 
4) asigurarea, prin intermediului Agentiei de Interventie i PIai pentru Agricultura, a 

alocarii suportului financiar pentru sustinerea crearii grupurilor de producatori. 
7. Agentia de Interventie si PRIV pentru Agricultura este responsabila de gestionarea 

resurselor financiare destinate sustinerii grupurilor de producatori si are urmatoarele atributii: 
1) aprobarea planurilor de recunoagtere a grupului de producatori; 
2) asigurarea derularii corecte i legate a operatillor de gestionare a fondurilor destinate 

sustinerii grupurilor de producatori; 



3) elaborarea manualelor de proceduri ai metodologii in vederea implementarii legate a 
atributiilor fiinctionale pentru GP ai prezentarea lor spre aprobare Ministerului; 

4) acceptarea sau respingerea solicitarilor de plata depuse de catre grupurile de 
producatori pentru masurile de sprijin prevazute la art. 18 din Legea nr. 312 din 210.12.2013 
privind grupurile de producatori agncoli i asociatiile acestora; 

5) efectuarea verificArilor/inspectiilor pe teren ale proiectelor care vor beneficia de 
sprijin fmanciar, atat inainte cat ai dupd aprobarea acestora; 

6) monitorizeaza respectarii de catre grupurile de producatori a criteriilor de eligibilitate 
ai a conditiilor contractuale de acordare a ajutorului financiar nerambursabil; 

7) intocmirea orciinelor de plata i prezentarea acestora la unitAtile teritoriale ale 
Trezoreriei de Stat pentru acordarea sprijinului fmanciar nerambursabil GP. 

Capitolul III 
COMISIA DE RECUNOA$TERE A GRUPURILOR DE PRODUCATORI 

8. Pentni asigurarea indeplinirii atributiilor cc ;in de recunoaaterea GP, in cadrul MA1A 
este creata o comisie de recunoaatere (in continuare Comisie), formed din 7 membri, 
reprezentanti ai directiilor ministerului, precum ai tin membru observator, fdra drept de vot, 
reprezentant al AIPA, desernnati prin Ordinul Ministrului di care vu activa conform 
prezentului Regulament, dupa cum urmeaza: 

1) Preaedintele comisiei 	Viceministru al agriculturii i industriei alimentare 

2) Membrul comisiei 	Se al Directiei politici de productie, procesare di 
reglementari de calitate a produselor vegetale 

3) Membrul 	 Sef al Directiei politici de productie, procesare 
reglementari de calitate a produselor animate 

4) Membrul 	 $ef al Directiei politici di reglement(ui in sectorul 
vitivinicol 

5) Membrul 	 $ef al Directiei analiza, monitorizare di evaluare a 
politicilor 

6) Membrul 	 $ef al Directiei juridice di amionizarea legislatiei 

7) Membrul 
	 $ef al Directiei tinante di politici bugetare 

8) Membru Observator 
	Director adjunct AIPA 

9. Secretariatul Comisiei este asigurat de catre o persoand, desernnata prin ordin al 

ministrului. 
10. Secretarul Comisiei are urmatoarele atributii: 

1) sã receptioneze i sa inregistreze dosarele prezentate; 
2) sa examineze si sa verifice autenticitatea documentelor prezentate i corespunderea 

acestora cu documentele originale; 
3) sa notifice solicitantul in legatura cu documentele lipsa; 
4) sa pregdteasca documentele pentru a ti prezentate spre examinare Comisiei; 
5) tinerea procesului-verbal al aedintei Comisiei; 
6) sä Una evidenta/pastreze dosarele fizice supuse pentru recunoadtere. 

CAPITOLUL IV 
CONDITIILE $1 PROCEDURA DE RECUNOA$TERE A 

GRUPUIRILOR DE PRODUCATORI 
11. Pentru a obtine recunoaaterea. grupul de producatori trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditin 



1) sa fie inregistrat legal in una din formele juridice de organizare, conform legislatiei in 
vigoare; 

2) sa fie constituit din minimum 5 membri, producatori agricoli, dintre care niciunul nu 
poate detine mat mutt de 20% din voturi la adunarea generala; 

3) detine un sistem centralizat de contabilitate, facturare, inregistrare si urmarire 
cantitativa, calitativa si valorica a productiei membrilor sal, comercializata prin intermediul 
grupului de producatori. 

4) in actele de constituire si statutul grupului vor fi prevazute: 
a) conditiile de primire de noi membri in cadrul grupului si de iesire a membrilor 

din cadrul grupului; 
b) conditia de apartenenta doar la un singur grup de producatori pentru acelasi 

produs sau grup de produse omogene; 
c) conditiile de oferire de catre membrii grupului de producatori a informatiilor 

privind volumul vanzarilor i preturile de comercializare a produselor pentru care s-a 
constituit grupul respectiv si care nu au fost comercializate prin intermediul grupului; 

d) angajamentul membrilor asociati de a comercializa prin intermediul grupului 
de producatori produsul sau grupul de produse omogene, proprii, dupa cum unneaza: 

- 50% — in primul an de activitate; 

- 60% — in at doilea an de activitate; 

- 75% — In at treilea si in urrnatorii ani de activitate. 

Capitolul V 
COMPONENTA DOSARULU1 DE 

RECUNOASTERE A GRUPURILOR DE PRODUCATOR1 
12. in vederea recunoasterii, grupul de producatori va depune la MAJA un dosar de 

aplicare prin care va solicita recunoasterea. 
13. Dosarul depus la MA1A pentru obtinerea recunoasterii grupului de producatori, va 

contine urmatoarele: 

I) cererea prin care solicita recunoasterea conform modelului din Anexa nr. 1; 

2) copia de pa actele de constituire; 

3) copia de pe decizia adunarii generate a grupului sau a organului Imputemicit de 
aceasta, In care se mentioneaza acordul membrilor grupului privind efectuarea demersurilor 
legale in vederea rectmoasterii ca grup de producatori; 

4) planul de recunoastere, conform modelului din Anexa nr. 2, care trebuie sa contina: 

a) descrierea situatiei persoanei juridice in cauza privind infrastructura, numand de 
membri si datele de identificare ale acestora, informatii cu privire la productia membrilor 
grupului i comercializarea acesteia; 

b) informatii privind implementarea sistemului centralizat de facturare, inregistrare si 
unnarire cantitativa, calitativa i valorica a productiei realizate de membrii grupului de 
producatori; 

c) planul estimativ de recunoastere, valabil pentru o perioada de 5 ani; 
d) descrierea masurilor eligibile spre care vor ft orientate resursele fmanciare ca ajutor 

din partea statului, conform prevederilor art. 18 alin. (9) al Legii iv. 312 din 20.12.2013 
privind grupurile de producatori agricoli i asociatiile acestora. 

5) dovada detinerii legate in proprietate, arenda sau gestiune a terenurilor agricole de 
cane fiecare membru al grupului; 



6) declaratia pe propria rdspundere a fiecarui membru al grupului din care sã rezulte ca. 
nu anal-tine unui alt grup de producAtori penny aceiasi categoric de produse pentru care se 
solicitä recunoasterea, conform modelului din Anexa nr. 3; 

7) copia raportului financiar pentru anul precedent celui de gestiune; 
14. VoJamul vAnzArilor membrilor grupului de producAtori cdtre grup vor fi calculate 

In expresie cantitativd si valoried. Vanzarile catre grup trebuie sä fie efectuate nu mai tdrziu 
de 31 octombrie a anului in curs. 

15. Volumul vanzdrilor grupului de producatori vor fi calculate in expresie cantitativA 

si valoricd. 

Capitolul VI 
ETAPELE DE EXAMINARE A DOSARULU1 

Segiunea I. Receptia si examinarea fl examinarea dosarului Is nivelul MAIA: 
16. Administratorul sau persoana imputemicita cu drept de reprezentare a grupului va 

depune, in cloud copii, dosarul de aplicare privind recunoasterea grupului de producatori la 
MA1A. Dovada imputernicirilor acordate altor persoane decal administratorul, se face prin 
procura. emisd de cdtre grupul de producAtori. 

17. Depunerea dosarului privind rectinoasterca se poate face de cdtre solicitant oricand, 
neexistand termene limitA sau perioade the. 

18. In termen de 5 zile lucrAtoare de la data depunerii cererii pentru solicitarea 
recunoasterii, secretarul Comisiei va efectua examinarea si verificarea autenticitgii 
documentelor prezentate i corespunderea acestora cu documentele originate, precum si 
prezenta la dosar a tuturor documentelor obligatorii, conform fisei de verificare a 
documentelor (punctul 5 de la Anexa nr. I. Lista documentelor anexate cererii de solicitare a 

recunoasterii). 
19. In cazul in care, in urma verificArilor efectuate, se constata cä actele cu anexele 

corespund cerintelor prevazute de prezentul Regulament, ceea cc face imposibild procesarea 
in continuare a cererii pentru solicitarea recunoasterii, dosarul va fi restituit solicitantului, Cu 
indicarea, clupd caz, a actiunilor ce urmeaza a fi intreprinse de grupul de produckori in 
vederea intrunirii criteriilor. La solicitare, secretatul va el ibera solicitantului expunerea in 
scris a motivelor restituirii dosarului (Anexa nr.4). Dosarul se va considera receptionat din 
data inlaturdrii neajunsurilor. Secretarul va elibera solicitantului recunoasterii o dovadd a 
receptiondrii dosarului. Dovada receptiondrii dosarului se face prin aplicarea stampilei de 
receptie pe al doilea exemplar al cererii. 

20. Documentele obligatorii si cele solicitate suplimentar, inclusiv fisa de verificare 
(punctul 5 de la Anexa nr. 1. Lista documentelor anexate cererii de solicitare a recunoasterii), 
1ntocmitA pentru fiecare dosar, vor fl numerotate si cusute intr-un singur dosar, astfel Meat sa 
nu se permitA desprinderea si/sau inlocuirea acestora, jar pe fiecare fill, prezentata in copie, 
va fi aplicatd stampila solicitantului cu mentiunea „conform originalului". 

21. Cererile pentru solicitarea recunoasterii, cu documentele obligatorii si cele solicitate 
suplimentar. in cazul in care sunt complete, dupd verificarea autenticittitii documentelor 
anexate, de care secretarul comisiei, se inregistreazd in Registrul manual de intrdri, in 

ordinea receptionarii. 
22. Dacd in urma verificarii se constata ca dosarul este complet, jar documentele 

prezentate corespund cerintelor, secretarul va transmite dosarul spre examinare Comisiei de 
recunoastere, jar a doua copie este expediata AIPA in vederea verificdrii si aprobArii planului 
de recunoastere a grupului de producatori agricoli. 



Sectlunea 2. Evaluarea ni aprobarea planului de reeunoaqtere de entre AMA 
23. Pentru aprobarea planului de recunoagtere, AIPA va receptiona de la secretarul 

comisiei o copie a dosarului in vederea evaluarii si aprobarii planului de recunoagtere. 
24. Decizia de aprobare sau respingere a planului de recunoagtere se ia de catre Agentie 

in termen de pana la 15 de zile de la data primirii acestuia. 
25. Pentru aceasta vor fi efectuate verificari a corespunderii conditiilor obligatorii, care 

sunt descrise la Capitolul IV din prezentul regulament, inclusiv vor fi contrapuse datele din 
documentele prezentate cu cele din bazele de date ale evidentelor de stat, jar la necesitate vor 
fi efectuate controale la fata locului. Controalele la fata locului vor fi documentate printr-o 
lista de control (Anexa nr.7). 

26. AIPA va evalua planul de recunoagtere (Anexa nr.8), din punctul de vedere al 
asigurarii eficientei economice gi calitatea tehnica a planului de recunoagtere, al corectitudinii 
estimarilor gi planificarii implementarii masurilor prevazute in plan. 

27. Daca se constata ca planul de recunoagtere si documentele complementare acestuia 
stint incomplete, AIPA va perfecta o notificare (Anexa nr.9) i va solicita clarificari sau 
ajustari la plan in vederea respectarii conditiilor de recunoa.gtere stabilite prin lege. In 
procesul verbal va fi indicat i termenul limita de prezentare a clarificafilor gi ajustarilor. In 
cazul in care solicitantul nu se conformeaza cerintelor AIPA, planul de recunoagtere se 

respinge.. 
28. In cazul in care planul de recunoagtere corespunde tuturor criteifilor de evaluare, 

AIPA emite aviz pozitiv de aprobare a acestuia (Anexa nr.10), iar in cazul in care planul de 
recunoagtere nu corespunde tuturor criteriilor de evaluare, AIPA emite aviz negativ de 
recunoagtere a acestuia, ceea ce semnifica respingerea planului de recunoagtere. In functie 
de caz, AIPA poate recomanda Comisiei de recunoagtere emiterea avizului de recunoagtere 
a grupului de producatori pentru o perioada de pana la 5 ani. 

CAl'ITOLUL VII 
EMITEREA AVIZULU1 DE RECUNOA$TERE 

29. in termen de pana la 30 zile lucratoare din momentul receptionarii dosarului Comisia 
de recunoagtere va efectua controlul administrativ, care presupune verificarea corectitudinii 
completitudinii datelor prezentate de grupul de producatori, completand o lista de control 
adrninistrativ (Anexa nr. 5). 

30. In cazul dosarelor ce contin iregularitati Comisia intocmeste o notificare (Anexa nr. 
6) cu justificarea a refuzului de a supune in continuare grupul de producatori procedurii de 
exarninare, informand solicitantul prin scrisoare recomandata gi oferindu-i termen 
suplimentar pentru inlaturarea iregularitatilor. In cazul in care solicitantul se conformeaza 
cerintelor Comisiei i inlatura neajunsurile constatate, Comisia va face o verificare 
suplimentara a dosarului. 

31. Urmare a evaluarii si exarninarii dosarului de aplicare si avizului AIPA de aprobare 
sau respingere a planului de recunoagtere eliberat de care AIPA, MAIA fie accepta 
recunoagterea acesteia in calitate de grup de producatori, cu emiterea avizului de recunoagtere 
(Anexa nr. Ii), fie respinge cererea de recunoastere (Anexa nr. 12), cu inforrnarea 
solicitantului in termen de peal la 30 de zile asupra motivelor respingerii. Comisia de 
recunoastere poate, tinand cont de recomandarile AIPA, emite un aviz de recunoagtere pentru 
o perioadd de pana la 5 ani. 

32. Drept motiv de respingere a cererii de recunoagtere servesc urmatoarele situatii: 



1) solicitantul nu Sc incadreaza in condifiile de constituire prevazute de lege; 
2) actele de constituire nu cuprind toate prevederile obligatorii pentru 

constituirea grupului de producatori conform legii; 
3) planul de recunoastere este respins. 

33. Decizia de respingere a cererii de recunoastere poate fi contestata in instanta de 
judecata in conformitate Cu procedura stabilita prin Legea contenciosului administrativ nr. 
793-XIV din 10 februarie 2000. 

34. Un solicitant poate depune dosarul spre examinare on de cafe on considera 
necesar. 

CAPITOLUL VIII. 
REGISTRUL GRUPURFLOR DE PRODUCATORI 

35. Din momentul primirii avizului de recunoastere, grupul de producatori recunoscut 
se inscrie, pentru evidenta, in mod obligatoriu, in Registrul grupurilor de producatori (Anexa 

nr. 13). 
36. Registrul grupurilor de producatori este tinut si publicat pe pagina web MAIA, in 

conformitate cu prevederile Legii cu privire la registre si a Legii nr.312 din 20.decembrie 
2013 privind grupurile de producatori agricoli si asociatiile acestora. 

37. Tinerea registrului de catre MAIA se asigura de catre secretarul Comisiei. 
38. Registrul grupurilor de producatori se numeroteaza, se snuruieste si se semneaza de 

Gate Viceministrul MAIA, presedintele Comisiet de Recunoastere. Pe ultima pagina a 
registrului se face inscrierea "in registrul de rata stint numerotate 	file" (numiirul se scrie in 

there). 
39. MAIA va asigura inscrierea in ordine cronologica in baza cererilor depuse a 

fiecarui GP si va elibera extrase din registru in conformitate cu cerintele legislatief 
40. MAIA va asigura pastrarea separata pentru fiecare grup de producatori a tuturor 

documentelor primite de la acestia care au servit drept ternei pentru introducerea inscrierilor 
in sistemul registrului pe un termen de cel putin 5 ani, jar ulterior va proceda conform 
legislatiei in vigoare. 

Capitolul IX 
CONTROLUL, MONITORIZAREA $1 EVIDENTA PRIVIND REALIZAREA 

CONDITIILOR DE RECUNOA$TERE A GRUPURILOR DE PRODUCATORI 
41. Controlul mentinerii conditthor de recunoastere a grupurilor de producatori are toe 

pe intreg parcursul implementarii planurilor de rectumastere si consta in verificarea 
documentara si prin inspectii de teren a mentinerii conditiilor care au dus la emiterea avizului 
de recunoastre. precum si prin prezentarea de catre grupul de producatori a rapoartelor anuale 
privind realizarea planului de recunoastere (Anexa nr.14): 

42. Raportul anual privind realizarea planului de recunoastere, se prezinta de catre 
grupul de producatori catre AIPA, nu mai tfirziu de 15 noiembrie a anului in curs, si va 
cuprinde perioada 01 noiembrie an precedent-31 octombrie an curent; 

43. Mentinerea statutului de recunoastere a grupului de producatori se va efectua in 
baza Planului de recunoastere aprobat de autoritatea competenta a carui implementare va fi 
verificata si a rapoartelor financiare remise de grupul de producatori catre AIPA. Contralul 
mentinerii statutului de grup recunoscut se va realiza de catre o echipa formata din 
reprezentantii AIPA i MAIA. 

44. Demararea controlului respectarii si implementaiii planului de recunoastere va fi 
anuntat cu 10 zile inainte, sau inopinat in baza analizei de rise, astfel Meat grupul de 
producatori sa fie supus controlului de cel putin o data pe perioada recunoasterii. 



45. Fiecare control se va finaliza cu completarea urtei fie privind controlul realizat 
(Anexa nr.15), care va fi semnat£t in cloutt exemplare, in baza careia va fi intocmit un raport 
narativ privind inspectia in teren. 

46. Reprezentantul grupului de producatori semneaza raportul in vederea atestarii 
prezentei sale in cadrul controlului si, dupa caz, poate adauga observatii si remarci. Un 
exemplar al raportului va fi remis reprezentantului grupului de producatori. 

47. Periodicitatea verificarilor efectuate de care autoritatea competenta in vederea 
constataxii mentinerii i respectarii condipilor de recunoagtere nu va fi mai mare decal o data 
in cursul unui an calendaristic, cu exceptia cazurilor de sesizare a autoritAtii competente 
asupra unor actiuni ilegale admise in activitatea grupului de producatori. 

48. Pe perioada implementarii planului de rectumastere, grupul de producatori va fi 
supus Monitorizarii si Evalthuii in vederea colectarii indicatorilor relevanti conform 
programelor nationale si strategiilor sectoriale. Astfel in ban indicatorilor de performanta 
rezultatelor atinse va fi organizata monitorizarea si evaluarea implementruii Planurilor de 
recunoa,stere. 

49. Autoritatea Competent responsabilA de politicile agrieole, impreuna Cu Agentia, 
responsabila de gestionarea resurselor fmanciare, vor asigura monitorizarea i evaluarea 
performantelor grupurilor de producatori recunoscute. 

50. Monitorizarea implementarii planurilor de recunoastere se va face de reprezentantii 
MA1A si A1PA cu scopul estimarii progresului realizat de fiecare grup de producatori 
recunoscut, gradul de atingere a scopurilor propuse, revizuire,a indicatorilor financiari. 
Procedura de monitorizare se va face Cu scopul colectarii indicatorilor ti ajustarii politicilor si 
suportului din panes statutului pentru grupurile de producatori. 

51. Ftapoartele de monitorizare vor fi intocmite anual, iar constatarile si recomandarile 
vor fi prezentate parPlor interesate. 

52. Evaluarea implementluii planului de recunoastere se va face de Autoritatea 
competent la mijlocul perioadei de implementare a acestuia, adica dupa 2,5 ani din data 
prirnirit avizului de recunoastere si in anul 5, adica la finele perioadei de implementare a 
planului de recunoastere. Evaluarea are drept scop analizarea eficacitatii si eficientei 
suportului programelor nationale, intemationale acordate GP recunoscute, indicatorilor 
financiari conform planului de recunoastere, i rezultatelor atinse conform indicatorilor 
stabiliti. 

53. Evaluarea performantei grupului de producatori recunoscute se va face prin 
analizarea rezultatelor atinse i compararea acestora cu indicatorii de referirtta. 

54. Grupul de producatori este obligat sa mentina, pe toata perioada de recunoagtere, 
volumul minim de vanzari care grup, care vor fi calculate in expresie eantitativti i valorica. 
Vanzarile care grup trebuie s fie efeetuate nu mai tarziu de 31 octombrie a anului in curs. 

Capitolul X 
RETRAGEREA AVIZULUI DE GRUP RECUNOSCUT $1 

RADIEREA DIN REGISTRU 
55. Autoritatea compthenta poate retrage avizul de recunoastere a unui grup de 

producatori in umthtoarele cazuri, conform art. 20 thin (4) din Legea nr. 312 din 20 
decembrie 2013 privind grupurile de producthori agricoli gi asociatiile acestora: 

1) depunerea Cu buna 'Uinta a unor acte ce nu corespund realitthii (false) in vederea 
re-cunoasterii ca grup de producthori si/sau obtinerii sprijinului fmanciar; 

2) utilizarea sprijinului financiar acordat contra: destinatiei prevAzute in planul de 
recunoastere; 

3) evitarea comercializarii productiei unuia dintre membri prin intermediul grupului de 
productitori conform proportiilor stabilite prin lege; 



4) neprezentarea rapoartelor anuale privind realizarea planului de recunoastere; 
5) nerealizarea planului de recunoastere pe o perioada de 2 semestre consecutive, 

exceptAnd situatia in care pierderile au fost cauzate de calarnititti naturale confirmate in 
modul stabilit; 

6) crearea de impedimente la efectuarea verificArilor in vederea constatarii respectArii 
conditiilor de recunoastere si a veridicitatii informatiilor din cererea de acordare a sprijinului 
financiar; 

7) reducere numandui de membri al grupului de producAtori sub minimul previlzut de 
lege si, respectiv, nerespectarea conditiei privind numArul minim de membri tvvriati si/sau 
majorarea cotei de 20% voturi la adunarea generala, 

56. InditeArlie stipulate la pct.55, subpct.1), 2) si 6), servesc drept temei pentru 
retragerea avizului de recunoastere si includerea grupului de producAtori in Lists de 
interdictie a producAtorilor agricoli cu restituirea mijloacelor financiare alocate (subventii, 
compensatii etc.). 

57. in cazul cind in umm depistfullor incAlarilor prevazute de legislatie, grupului de 
producatori i-a fost retras avizul de recunoastere, acesta va fi radiat din Registrul grupurilor 
de producAtori. 



1. DATE despre SOLICITANT (Grupul de produeatori) 

1.1. Denumirea Grupului de Product-don 

Forma organizatorico-juridica 

Nuniftrul de identificare de stat 
Data inregistritrii de stat 	  

Sediul juridic 

Telefon fix/mobil 

  

Fax 	 E-mail 

      

      

1.2. Numele si prenumele administratorului 
Nume fl 
Prenume 
Adresa Telefon 
fix/mobil 

1.3. Date de identificare ale administratorului 
Data nasterii 	 Cod de identitate 

Act de identitate Sena Nr. 	 Eliberat la data de: 
De: 

••••-•rw''' 

Anexa nr. 1 

CERERE DE SOLICITARE A RECUNOASTERII 

2. Fondatorii Grupului de produatori: 

2.1 DATE despre FONDATORI 
2.1.1. Denumirea Fondatorului 

Forma organizatorico-juridica 

Numfmil de inregistrare si/sau codul fiscal 	  
Data 	 inregistrarii 	 de 	 slat 

Sediul 
	

juridic 

Telefon fix/mobil 
	

Fax 	 E-mail 

Cota pane definutA in GP (%) 	 

2.1.2 Numele i prenumele administratorului 
Nume si 
Prenume 



de: 	  
2.2. DATE despre FONDATORI 
2.2.1. Denumirea Fondatorului 

Fax 	 E-mail Telefon fix/mobil 

Adresa Telefon 

Sediul juridic 

Fax 	 E-mail Telefon fix/mobil 

fix/mobil 

Adresa 	  
fix/mobil 	 Fax 	 E-mail 

2.1.3. Date de identificare ale administratorului 
Data nasterii 	 Cod de identitate 

Act de identitate Seria Nr. 	 Eliberat la data de: 	  

Forma orgaruzatonco-jundica. 

NumiLml de inregistrare si/sau codul fiscal 	  
Data 	 inregistritrii 	 de 	 stat 

juridic 

Cota parte detinuth in GP (%) 	 

2.2.2. Numele si prenumele administratorului 
Nume 
Prenume 

2.2.3. Date de identificare ale administratorului 
Data nasterii 	 Cod de identitate 

Act de identitate Seria Nr. 	 Eliberat la data de: 	  
de: 

Telefon 

Fax 	 E-mail 

23. DATE despre FONDATORI 
2.3.1. Denumirea Fondatorului 

Forma organizatorico-juridia 

Numttrul de inregistrare si/sau codul fiscal 	  
Data 	 inregistrtuii 	 de 	 stat 

Cota parte detinuta in GP (%) 	 

2.3.2. Numele i prenumele administratorului 



Sediul juridic 

Telefon Adresa 	  
fix/mobil 	 Fax 	 E-mail 

2.3.3. Date de 'dealtScare ale administratorului 
Data nasterii 	 Cod de identitate 

Eliberat la data de: Act de identitate Serie Nr. 	 
de: 

Sediul juridic 

Fax 	 E-mail Telefon fix/mobil 

Adresa Telefon 

Eliberat la data de: Act de identitate Seria Nr. 
de: 

Nume si 
Prenume 

Fax 	 E-mail 

2.4. DATE despre FONDATORI 
2.4.1. Denumirea Foudatorului 

Forma organizatonco-jundica 

Nutmtrul de mregistrare si/sau codul fiscal 	  
Data 	 inregistrarii 	 de 	 stat 

Cote parte detinuttl in GP (%) 	 

2A.2.Numele si prenumele administratorului 
Nume 
Prenume 

2.4.3. Date de identifleare ale administratorului 
Data nasterii 	 Cod de identitate 

fix/mobil 

2.5. DATE despre FONDATORI 
2.5.1.Denumirea Fondatorului 

Forma orgamzatonco-jundtcri 

Numkul de inregistrare si/sau codul fiscal 	  
Data 	 tnregistrarii 	 de 	 stat 

Telefon fix/mobil 	 Fax 	 E-mail 



Cota parte detinuta in GP (%) 

2.5.2. Numele si prenumele administratorului 
Nume 
Prenume 
Adresa 
	 Telefon 

fix/mobil 
	

Fax 	 E-mail 

2.5.3. Date de identificare ale administratorului 
Data nasterii 	 Cod de identitate 

Act de identitate Seria Nr. 	 Elibemt la data de: 	  
de: 	  

3.Produsul sac gams de produse omogene pentru care s-a constituit Grupul de 
Producitori 

3.1. Volumul productiei per membm si cumulativ per grup de producatori, anul precedent de 
gesttune 

N r.  

Categoria 
produsului / 

grup de produse 
omogene 

Descrierea 
produsului 
(soi, rasa, 

etc.) 

Total pc 
grup, (kg, 

tone, capete, 
etc.) 

Productia fiecarui 
producatori, anul 

membru al grupului 
(kg, 

de 
tone, 

capete, etc.) 

1 2 3 4 5 

1 Cattle 

2 Plante 
oleaginoase 

3 

Legume, 
inclusiv cartofi 
si sfecla de 
zahar 

4 

Fructe, inclusiv 
struguri de 
masa si 
pornusoare 

5 
Porcine, came 
de porc 

6 
Pasari, came de 
plight oua 

7 Bovine, came 
de bovine 

8 

Ovine, caprine, 
came si lapte 
de ovine, 
caprine, Ulna 

9 
Miere de albine 
si produse 
apicole 



10 
Lapte si 
produse lactate 

11 

Plante 
medicinale i 
eter 
oleaginoase 

12 
Seminte ;i 
material 
saditor, flori 

3.2. Vanzari prin intermediul grupului de producatori, anul precedent de gestiune 

Nr. 

Categoria 
produsului / 

grup de 
produse 

omo gene 

Soiul 
. produsulut 

Vanzari per fiecare membru al grupului de producator, 
anul 	(tone) 

Tot al 
pe 

grup 

% 
din 

Total 
1 2 3 4 5 

4. Bunurile imobile ale membrilor Grupului de producitori 

4.1. Suprafata terenurilor 

Suprafata terenurilor membrilor grupului de produca ori, ha 

Total pe 
grup, ha 2 3 4 5 

Terenuri in 
proprietate, 
ha 
Destinatia 
terenurilor 
Terenuri 
aren date, ha 
Destinatia 
terenurilor 

4.2. Suprafata spatiilor de productie 

Spatii de Suprafata spatiilor de productie a membrilor grupului de pmducatori, tone metrice 

  



productie Total pe 
grup, tone 

metrice 
1 2 3 4 5 

Depozit 

Frigider 

Casa de 
ambalare 
(linii de 
sortare, 
calib rare, 
spidare, etc.) 

Uscatorie 

Linii de 
proces are 

Sere 

Solarii 

Tuneluri 

Sisteme de 
irigare 

Ferme 

5. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE LA CEREREA DE SOLICITARE A 
RECUNO 'TERI! 

Lista documentelor 

it. 
document; 

data 
emiterii; nr. 

pagini 

d S emnate 
solicit:an 

Confirmat prin 
serrmatura 

functionarului care 
inregistreaza 

cererea 
5.1 Copia legafizata a extrasului din Registrul de stat 
al persoanelor juridice a grupului de producatori 
5.2 Copia 	statutului 	contractului 	de asociere si 
semnate de fondatori si autentificate notarial 
5.3 Copia deciziei adunarii generale a grupului sau a 
organului imputernicit de acesta, in care sa fie 
mentionat 	acordul 	membrilor 	grupului 	privind 
efectuarea 	demersurilor 	legale 	in 	vederea 
recunoasteni in calitate de grup de producatori 
5.4 Planul de recunoastere elaborat pentru o perioadA 
de eel pun 5 ani 
5.4 Dovada detinerii legale in proprietate, arenda sau 
gestiune a insobilelor de catre fiecare membru a 
Gmpului de Producatori sau Grup de Producatori 
5.5 	Declaratia 	pe 	propria 	raspundere 	privind 



veridicitatea datelor si a documentelor prezentate, 
inclusiv angajamentul de a nu apartine unui alt grup 
de producatori pentru aceia.si categorie de produse 
pentru care sA solicite recunoasterea 
5.6 Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public 
national siisau local 
5.7 Copia raportului fumnciar pe anul precedent celui 
de gestiune. 
5.8. Facturile privind vanzarile pentru fiecare 
membru al Grupului de ProducAtori si cele ale 
vanzarilor in comun 



Anexa nr. 2 

PLANUL DE RECUNOMTERE A GRUPURILOR DE PRODUCATORI 

Prezentarea general* a grupului de producatori 
- 	Denumirea completa a grupului de producatori; 
- Forma organizatoricoduridical a grupului de producatori; 

Numele, prenumele administratorului sau a persoanelor cu drept de reprezentare a 
grupului, conform actelor de constituire; 

• Adresa juridica a grupului de producatori; 
Datele de contact, telefon, e-mail; 
Durata planului de recunoastere; 

• Etapele de implementare a planului; 
- Lista produselor sau a grupelor de produse pentru care GP solicita recunoaserea. 

Denumirea GP 
Forma organizatorico-juridica 
Data fondarii 

Fondatorii 

Amplasarta afacerii 
Activitatea de ban 
Filiale 
Apartenenta la organizajii profesionale 

Prezentarea detaliata a grupului de produaltori 

A. Date despre fondatori 

Nr. 
Denumirea $i forma 

organizatorica- 
juridic(' 

Codul fiscal 
Valoarea 
cotelor 

detinute, lei 

Cote 
e d &alit, % 

Numele $i prenumele 
admInistratorului 

1 

2 

3 

4 

5 

Activele grupului de producatori 

I 	Activele fize i cimulante aflate in proprietatea grupului de producAtori 

Nr. Valoarea activelor pe categoril 
Descrierea scurtil a activului 

(Amplasarea, modelul, 
producatorul, capacitates) 

Valoarea contabilii a activelor 
conform datelor contabilitatii, 

(Brit TVA) 

Total pe grup % do Total 
I Terenuri 



2 Plant* multianuale 

3 Sisteme de irigare 

4 
Cladiri 	si 	constructii 
speciale 

5 Masini si utilaje 

6 Mijloace de transport 

7 Instrument; inventar 

.... 

Allele 

Total active in proprietate 

2. Activele Sze si circulante inchiriate de grupul de producatori 

Nr. Valoarea activelor pe categoril 
Descrierea scurta a activului 

(Arnplasarea, modeltd, 
produclitorul, capacitates) 

Valoarea contabilii a activelor 
conform datelor contabilitlitii, 

(Cara TVA) 

Total pe grup % din Total 

1 Terenuri 
2 Plant* multianuale 

3 Sisteme de irigare 

4 
Cladiri 	si 	constructii 
spectate 

5 Masini si utilaje 

6 Mijloace de transport 

7 Instrumente, invent& 

• •" 

Altele 

Total active inchiriate 

3. AIM active si bunuri care se folosesc in activitatea de baza a grupului de producAtori. 
Se vor descrie activele si bunurile care se folosesc in activitatea de baza a grupului de 
producAtori, dar nu au fost mentionate la punctele I si 2. 

C. 	Descrierea detaliatA a activitAtilor grupului de producatori 

Activitatea de bazA a grupului de producatori: 

Descrierea activitatii de baza 
Descrierea procesului de producere 
Tehnologia 
Organizarea procesului de productie 
Fazele tehnologice si cerintele 



respective 
Sisteme de calitate implementate, 
preconizate 
Produse 
Servicii 
Piete de desfacere 
Clientii 
Rapoartele financiare pentru ultimii 
2-3 ani, dada exista 
Consengerile existente 

Modul de comercializare a produselor obtinute ai principalele piete de desfacere a produselor 
pina la aderarea la grupul de producAtori Cm cazul grupurilor nou create, pentru grupurile care 
activeaza se va descrie situatia existentA inainte de depunerea planului de recunoaatere) 

Mr . Categoria produsulul 

Indicator de productie $i vAnzari pe flecare membru at grupului de produclitor 

Total pe 
grup 

°A din 
Total 

Fondator Fondator Fondator Fondator Fondator 
nr. I na.a nr 3 nr. 4 ota 

1 
2 
3 
4 
5 

D. Managementul i angajatii 

Va fi prezentatA structura actuala dupa functii, eventual vor fi prezentate modificfuile 
necesare dupa efectuarea investitiei, cu anexarea organigramei. 

Va fi prezentath descrierea succintA a personalului angajat, inclusiv a conducAtorilor ai a 
angajatilor cu indicarea fimctiilor indeplinite i responsabilitatile flecrirui angajat al grupului, 
experienta, capacitatile fl  cunoatintele relevante, un rezumat al realizArilor ce pot demonstra 
capacitatea lor de a face fair' rolului atribuit. 

Nr. Numele si preuumele Pumps 
Atributille si 

responsabilitAtile 
Angajat 
de nazi 

Angajat 
seemlier 

1 

2 

3 

4 

Sistemul centralizat de facturare, inregistrare si urmArire cantitativa, ealitativa si 
valorica a productiei comercializate de membrii grupului de producatori 

I. Denumirea SOFT-ului sau SIM sau contabil (licenta, descriere); 



2. Descrierea functiilor SOFT-ului pentru ce tin modalitatile de asigurare a cerintelor de 
facturare, inregistrare i urmarire cantitativa, calitativii i valorica a productiei 
comercializate de membrii grupului de producAtori. 

Planul estimativ de recunoastere 

Va fi prezentat modul i etapele necesare implementArii planului estimativ de recunoastere, 
valabil pentru o perioadA de 5 ani. 

Planul estimative de remmoastere incepe din ziva urmatoare emiterii avizului de recunoastere 
si are ca obiectiv obtinerea statutului de grup de producatori i cuprinde urmatoarele: 

1. Descrierea situatiei persoanei juridice in cauza, in special detalii despre membri, 
productia acestora, valoarea productiei comercializate si a modalitatii de 
comercializare, infrastructure detinuta de membri in cazul in care aceasta este 
destinata utilizArii de cAtre grupul de producAtori; 

2. Estimarea anualA (trimestriall) a valorii productiei comercializate pentru intreaga 
perioadA de implementare a planului de recunoastere; 

3. Data propusa pentru inceperea punerii in aplicare a planului i durata estimate pentru 
implementarta acestuia; 

4. MAsurile ce vor fi implementate in vederea obtinerii recunoasterii ca grup de 
producatori, care vor cuprinde actiunile si termenele in cadrul unui plan anual 
(trimestrial) de executie. 

5. Masurile de investitii eligibile pentru acordarea sprijinului financier in cadrul planului 
de recunoastere care vor fi descrise la capitolul MAsurile si etapele de implementare a 
planului de recunoastere. 

6. Planul de implementare i costurile estimative: 

Nr. Masurile (acliunile) 
preconizate 

Timpul 
desfisurfirii 

Responsabilii 
(Numele, 
Functia) 

Costurile 
(dap* eat), lei 

1.  
2.  
3.  

Masurile ti etapele de implementare a planului de recunoastere 

Conform prevederilor pt. 2, articolul 18 al Legii Ni. 312 din 20.12.2013, grupurile de 
producatori recunoscute care nu au datorii la bugetul public national pot beneficia de sprijin 
financier din partea Fondului de sustinere a producatorilor agricoli, aprobat anual prin legea 
bugetului de stet, pre-cum si din alte surse provenite de la partenerii de dezvoltare. 

Sprijinul financier poate fi solicitat pentru compensarea partialA a cheltuielilor administrative, 
de promovare si a costurilor investitionale ale grupului. 

1. Descrierea mAsurilor pentru compensarea cheltuielilor administrative ale grupului 

Grupurile de producAtori pot beneficia de sprijin financier, in conformitate cu planul de 
re,cunoastere, pentru implementarea urmatoarelor masuri: 

a) realizarea materialelor publicitare in vederea promovArii imaginii grupului si a 
produselor acestuia; 

b) irnplementarea sistemelor de siguranta si securitate alimentara, utilizarea practicilor 
a tehnicilor de productie fl  gestiune a deseurilor care sã nu dauneze mediului 
inconjurAtor, precum si de mentinerea si/sau promovarea biodiversitatii; 



c) calificarea personalului Cu privire la standardizarea productiei, aplicarea sistemelor de 
siguranta si securitate alimentara, promovarea utilizarii practicilor de cultivate, a 
tehnicilor de productie si gestiune a deseurilor care sa nu dauneze mecliului 
inconjurator, marketingul produselor agricole, intocmirea de studii de plata; 

d) promovarea denumirilor/marcilor grupurilor de producatori. 

La acest compartiment vor fi descrise detaliat masurile administrative care vor fi realizate de 
cAtre grupul de producatori Cu indicarea costurilor estimate pentru implementarea lot, care 
vor fi reflectate in tabelft: 

Masudle (actiunile) preconizate And 
I 

Anul II Anul III Anul 
IV 

Anal V 

Cheltuieli pentru masura 1 
Cheltuieli pentru masura 2 
Cheltuieli pentru masura 3 
Total cheltuieli 
Sprijinul fmanciar se acordft, la cererea grupului de producatori recunoscut, din partea 
Agentiei si se calculeaza reiesind din valoarea productiei comercializate anual de catre grupul 
de produca'tori, conform actelor confirmative, dupa cum urmeaza: 

Indicator Anal 
I 

Anul II Anul III Anal 
IV 

Anal V 

VPC prognozatft lira TVA, tel 

In cazul produselor de origine vegetala, 
VPC minima este de 1,0 mm. Lei 
Rata aplicata la VPC, % 5% 4% 3% 2% 1% 
Sprijin financiar, tel 
(Nu va depasi valoarea de 1,5 mm n Lei) 
anual 

2. Descrierea masurilor pentru compensarea costurilor investitionale ale grupului 

Conform prevederilor pt. 6, articolul 18 at Legii Nr. 312 din 20.12.2013, pentru investitiile 
efectuate in infrastructura necesara realizarii scopurilor statutare ale grupului de producatori, 
conform planului de recunoastere, voltunul sprijinului fmanciar nu va fi mai ink de 50% din 
valoarea investitiei. 

La acest compartiment vor fi descrise detaliat masurile pentru implementarea investitillor 
grupului, necesitatile actuale, oportunitatea investitiilor preconizate, tinihd cont de 
obiectivele propuse. Vor fi descrise investitille necesare pentru implementarea masurilor 
pentru atingerea obiectivelor propuse (suma total, inclusiv pe categorii: eligibile si 
neeligibile): 

Mantra preconizati Anul 
I 

And 
H 

Anul 
III 

Anul 
IV 

Anul V 

Costuri eligibile: 
Cheltuieli pentru 
Cheltuieli pentru 
Cheltuieli pentru 



Total costurile eligibile 
Costuri neeligibile: 

Cheltuieli pentru 
Cheltuieli pentru 
Cheltuieli pentru 

Total costurile neeligibile 

Total costuri pentru masura 

Pentru fiecare masura vor fi detaliate costurile de realizare, atit cele eligibile en i cele 
neeligibile, care vor fi grupate intr-o tabela centralizatoare: 

Costurile investitionale preconizate Anul 
I 

Anul 
II 

Anul 
III 

Anul 
IV 

Anul 
V 

Total 	costuri 	investitionale 
misura 1 

pentru 

Inclusiv: 	eligibile 
neeligibile 

Total 	costuri 	investitionale 
masura 2 

pentru 

Inclusiv: 	eligibile 
neeligibile 

Total 	costuri 	investitionale 
misura 3 

pentru 

Inclusiv: 	eligibile 
Neeligibile 

Total costuri investitionale 
Inclusiv: 	eligibile 

neeligibile 

3. Descrierea masurilor neeligibile 

La acest compartiment vor fi descrise detaliat masurile necesare pentru implementarea 
investitiilor grupului, care nu stint eligibile pentru sprijinul fmanciar din partea AIPA, i vor 
fi finantate integral din contul surselor proprii sau imprumutate de catre grupurile de 
producitori. 



Anexa nr. 3 
DECLARATIA PE PROPRIA  

RASPUNDERE A ORUPULUI DE PRODUCATORI  

privind veridicitatea datelor 'I documentelor prezentate pentru proeedura de 
recunoaatere 

Prin prezenta, Grupul de producatori 	  

prin administratorul 	  si membrii fondatori 
ai Grupului de producatori, fiind constienti de toate consecintele care pot surveni si sub 
sanctiunea prevederilor legislatiei in vigoare a Republici Moldova, inclusiv a Codului Penal 
la capitolul falsul in declaratii si/sau acte, 

DECLARAM PE PROPR1A RASPUNDERE 

1) bate informatiile prezentate in dosarul de aplicare i documentele anexate stint 
inscrise corect si corespund reaIitAii, fapt care poate ft demonstrat; 

2) Ne astuntun angajamentul sA implementfun planul de recunoastere pe parcursul a 5 aui 
consecutivi; 

3) Declaram ca membrii Grupului de Producatori nu apartin altui grup de producatori 
pentru aceiasi categorie de produse pentru care se solicith recunoasterea; 

4) La data sermarii prezentei Declaratii, atat Grupul nostru precum si flecare membru in 
parte nu este inclus in lista de interdictie a Agentiei pentru Interventii i Plati in 
Agricultura; 

5) Declaram ca organizatiile pe care le reprezentam nu au datorii la bugetele publice 
locale si nationale si nu au credite neperformante fa ta de institutiile financiare bancare 

nebancare; 
6) Declaram ea Grupul de producatori define un sistem centralizat de contabilitate, 

facturare, inregistrare i umulrire cantitativa, calitativa si valorica a producjiei 
membrilor care se comercializata prin intermediul grupului de producatori; 

7) Ne exprimam acordul privind accesarea datelor cu caracter personal de cane Agentia 
de Interventie i Plati pentru Agricultura in vederea evaluarii planului de 
recunoastere; 

8) Declaram acordul privind realizarea inspectiilor, vizitelor de monitorizare i evaluare 
a activitlifii Grupului de Producatori pe o perioada de 5 ani din data primirii 
recunoa.sterii de catre Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare si Agentici de 
Interventie si Plati pentru AgriculturA; 

9) Declarant angajarnentul Grupului de Producatori privind asumarea responsabilitatii in 
cazul nerespectruii prevederilor legislative privind activitatea Grupurilor de 
Producatori i suntem gate sa suportam toate consecinjele, inclusiv de raspundere 
conform prevederilor legislatiei In vigoare si de restituire in marime deplina a 
resurselor ftnanciare primite sub forma compensatii, granturi, sau subventii din partea 
statului. 



Numele, 	prenumele 	administratorului Semnatura 	  

Data 	  

SUBSEMNAT: 

Fondator I: 

Nume, prenume 	 Semnatura 	  

Denumirea intreprinderii  	L.$. 

Data inregistrarii 	  

Fondator 2: 

Nume, prenume 	 Semnatura 	  

Denumirea intreprinderii  	L.S. 

Data inregistrarii 	  

Fondator 3: 

Nume, prenume 	  

Denumirea intreprinderii 	  

Data inregistrarii 	  

Seronatura 

 

L.S. 

 

Fondator 4: 

Nume, prenume 

       

Semnatura 

 

         

Denumirea intreprinderii 

Data inregistrarii 	 

     

L.S. 

 

      

Fondator 5: 

Nume, prenume 	 

Denumirea Intreprinderii 

     

Semnitura 

 

       

       

       

Data Inregistrazii 	  

    

          



Fondator 6: 

Nume, prenume 	 Semnatura 

Denumirea Intreprinderii  	L.$. 

Data inregistrarii 	  

Fondator 7: 

Nume, prentune 	 Semnatura 

Denumirea intreprinderii  	L.S. 

Data inregistrarii 	  



Anew nr. 4 

Data 	 Nr. 

DOSAR Nr. 

NOTIFICARE 

Prin prezenta, Ministerul Agriculturii i Industriei Alimentare educe la cunostima 
Grupului de Producatori 	 , cA unnare a receptionarii 
dosarului Nr. 	, depus pe data de (ZZ/LL/AA) 	 S-a 
constatat ca Cerere,a privind recunoasterea / documentele aferente cererii de 
recunoastere nu corespund prevederilor Legii privind grupurile de producatori 
asocialiilor acestora nr. 312, din 20 decembrie 2013 si Manualului de proceduri 
privind recurioasterea GP, etc. 

Informatia prezentata in dosar face imposibila receptionarea dosarului (cererii si 
documentelor aferente) in vederea examinarii ulterioare pentru recunoasterea grupului 
de producatori 	 in temeiul legii sus-numite. 

In vederea receptionarii repetate a dosarului, sunt solicitate urmatoarele acte: 

1)  
2)  
3)  

Presedintele comisiei de recunoastere, Viceministrul MAIA 

Nume, prenume 	  
Semnatura 

Elabo rat de: Secretarul comisiei de recunoaltere in cadrul MAIA 

Nume, prenume 	  
Semndtura 



Anexa nit 5 

LISTA DE CONTROL ADMINISTRATIV 

1. DATE GENERALE 

Denumirea Grupului de Producatori 

Forma organizatoricoduridial 

Numarul de identificare de stat 	  
Data inregistrarii de stat 	  
Sediul 	  
Produsul / produsele pentru care se solicit§ recunoasterea 

2. VER1FICAREA INFORMA1TEI 

Lista documentelor DA NU 

2.1 Cererea de recunoastere 
- 	grupul 	de 	producatori 	intnmeste 	conditia 	de 

constituire 	din minim 5 membri, producatori 
agricoli; 

- 	fiecare membm nu define mai mull de 20% din 
voturi la adunarea generalt 

2.2 Copia legalizata a extrasului din Registrul de stat at 
persoanelor juridice a grupului de producatori 
2.3 Copia statutului si contractului de asociere semnate 
de fondatori si autentificate notarial 
- 	angajamentul membrilor grupului de producatori de 

a comercializa tin produs sau gam?' de produse 
omogene, 	conform 	prevederilor 	legate: 	50% in 
primul an de activitate; 60% - al doilea an de 
activitate; 75% in al treilea an de activitate. 

2.4 Copia deciziei adunarii generale a grupului sau a 
organului imputernicit de acesta, In care sa fie mentionat 
acordul 	membrilor 	grupului 	privind 	efectuarea 
demersurilor legale In vederea recunoasterii in calitate de 
grup de producatori 
2.5 Planul de recunoastere elaborat pentru o perioada de 
cel putin 5 ani , care contine: 

- 	descrierea situatiei persoanei juridice in cauzli. privind 
infrastructura, numarul de membri si datele de 
identificare ale acestora, informatii Cu privire la 
productia membrilor grupului si comercializarea 
acesteia; 

- 	sistem centralizat de facturare, inregistrare si unnarire 
cantitativa, calitativa si valorica a productiei realizate 
de membrii grupului de producatori; 



- 	planul estimativ de recunoastere, valabil pentru o 
perioadA de 5 aril; 

- 	masurile eligibile spre care vor fi orientate resursele 
financiare ca ajutor din partea statului, conform 
prevederilor art. 18 alin. (9) al Legii tr. 312. 

2.6 Dovada detinerii legate In proprietate, arendA sau 
gestiune a imobilelor de catre fiecare membru a Grupului 
de Producatori sau Crisp de Producatori 
2.7 Declaratia pe propria ritspundere privind veridicitatea 
datelor 	si 	a 	documentelor 	prezentate, 	inclusiv 
angajamentul 	de 	a nu apartine 	unui 	alt grup de 
producAtori pentru aceiasi categorie de produse pentru 
care sA solicite recunoasterea 
2.8 Certificat privind lipsa datoriilor la bugetul public 
national sau local, sau in cazul existernei datoriilor, 
planul de esalonare a acestom 
2.9 	Copia raportului financier pe anul precedent celui de 
gestiune sau, dupa caz, copia declaratiei pe venit a 
fondatorilor, pentru grupurile de producAtori, infiintate 
dupli anul 2014. 
(!) Grupwile de producatori inregistrate in anul depunerii 
cererii de solicitare a recunoasterii, sunt obligate sa 
prezente copiile rapoartelor financiare pentru fiecare 
membru fondator si / sau declaratiile pe venit. 

3. CONSTATARVOBSERVATII: 

4: CONCLUZIE 

(a se We in dreptul opfiundor DA sau NU) 

Lista 	de 	control 	este 	completa 	conform 
solicitarii 

DA NU 

Planul de recunoastere poate fi remis catre 
AIPA pentru examin are 

DA NU 

Nume, prenume 

Prefedinte al Comisiei de recunoavere 

Semnatura 

Data 

Nume, prenunte 

Membru al Comisiei de recunoavere 

Semnatura 

Data 



Nume, prenume 

Membru al Comisiei de recunoaytere 

Setnnatura 

Data 

Nume, prenume 

Membru al Comistei de recunoaytere 

Semnittura 

Data 

Nume, prenume 

Membru al Comisiei de recunoastere 

SemnAtura 

Data 

Nume, prenume 

Membru al Comisiei de recunoastere 

SemnAtura 

Data 

• -I 



Anexa nr. 6 
Data 	 Nr. 

DOSAR Nr. 

Prin prezenta, Ministerul 
Grupului de Producatori 
dosarului Nr. 	 
constat 

NOTIIFCARE 

Agriculturii si Industriei Alimentare a.duce 
	 , ca urmare 
depus pe data de (zzilliaa) 	  

la cunostinta 
a examinant 

s-au 
urrnatoarele: 

Informatia prezentata de GP 	 face imposibila examinarea 
dosarului Nr. 	 (cererii i documentelor aferente) i inaintarea Planului 
de recunoastere cane Agentie in confonnitate Cu legislatia in vigoare. 

in vederea examinant repetate a dosarului, sunt solicitate unnatoarele clarificAri sau 
adaptari la dosar: 

1)  
2)  
3)  

Presedinte al comisiei de recunoastere, Viceministrul MAMA 

Nume, prenume 	  
Semnittura 

Elaborat de: secretar al comisiei de evaluare in cadrul 

Nume, prenume 	  
Semnatura 



Anexa nr. 7 
LISTA DE CONTROL 
INSPECTIE PE TEREN 

DE RECUNOA TERE A GRUPURILOR DE PRODUCATORI 

Inspectie pe teren DA NU 

Registrul proeeselor verbale ale adunArilor generale 
Registrul de evidentA a membrilor 
Registrul intrarilor si iesirii productiei membrilor 
Existenta unui cont bancar al GP 
Facturi din care sli rezulte VPC 
Servicii de asistenta tehnica / prestari servicii 
PrestAri servicii si asistenta tehnicA in vederea pastriirii ai 
conditionarii productiei membrilor in: 

- proprietare 
- chide 
- comodat 

Registrul jurnal 
Registrul de inventar 
Registrul mijloacelor fixe 
Registrul de evidentA a productiei comercializate cc nu 
aparcine membrilor 

Suprafata inspeetata % din total indicat in planul de 
recunoa.stere 

Membri ai GP controlati % din total 

CONSTATARI/OBSERVATII: 

CONCLUZIE: 

Nume, premune reprezentant AIPA 

Semnatura 
Data 



Anew nr. 8 

EVALU ARE PLAN DE RECUNOA$TEFtE 

I. DATE GENERALE 

Denumirea Grupului de Producatori 

Forma organizatorico-juridiat 

Numarul de identificare de stat 	  
Data inregistrarii de stat 	  
Sediul 	  
Durata planului de rectmoastere 	  
Produsul / produsele pentru care se solicitA recurioasterea 

2. EVALUARE PLAN DE RECUNOA$TERE 

Evaluarea planului de recunoagtere DA NU 

GP define active in proprietate 
GP detine active inchinate 
Comercializarea produselor / gamei de produse omogene 
pentru care s-a asociat GP s-a respectat: 
50% in primul an de activitate 
60% - al doilea an de activitate 
75% incepand cu al treilea an de activitate 
Structura GP ai angajatilor este descrisA Cu indicarea 
functiilor si responsabilitatilor fiecarui angaiat al grupului 
Exista sistem centrafizat de facturare, inregistrare ai 
urtnarire cantitativa, calitativa ai valorica a productiei 
comercializate de membrii GP 
Exist* un plan de recunoaatere pentru 5 ani de activitate 

3. VALOAREA PRODUCTIEI COMERC1ALIZATE PROGNOZATE DE GP 

Indicator Anal 
I 

Anul 
II 

Anul 
HI 

Anul 
IV 

Anal 
V 

VPC prognozata fara TVA, lei 

In cazul produselor de engine vegetal& 
'/PC minima este de 1,0 mln.lei 
Rata aplicata la VPC, % 5% 4% 3% 2% 1% 
Sprijin financiar, lei 
(Nu va depaai valoarea de 1,5 min. Lei) 
anual 

4. CONSTATARI/OBSERVATII: 



5. CONCLUZII: 

(a se bifa In dreptul optiunilor DA sau NU) 

Planul de reetmoaatere este aprobat DA 	 NU 

Nume, prenume 

Reprezentant AIPA 

SemnAtura 

Data 



Anexa nr. 9 
Data 	 Nr. 

DOSAR Nr. 
NOTIFICARE 

Prin prezenta, Agentia de Interventie ai Plan pentru Agricultura aduce la cunoatinta 
Grupului de Producatori 	 , CA urinate a examinant 
planului de recunoaatere, parte componenta a dosarului Nr. 	 depths pe 
data de (zz/11/aa) 	  s-au constat urmatoarele: 

Informatia prezentata in planul de recunoaatere de GP 	 face 
imposibila examinarea dosarului Nr. 	 (cererii ai documentelor aferente) 
din 	 unnatoarele 	 motive: 

in vederea examinArit repetate a planului de recunoaatere, sunt solicitate urmatoarele 
clarificari / prezentarea urrnatoarei informant: 

1)  
2)  
3)  

Director AIPA 

Nume, prenume 	  
Semnatura 

Elabo rat tie: reprezentant AIPA 

Nume, prenume 	  
Semnatura 



Anexa nr 10 
Data 	 Nr. 

DOSAR Nr. 

AVIZ PRIVIND APROBAREA 
PLANULUI DE RECUNOASTERE 

Prin prezenta, Agentia de Interventie i Plati pentru Agricultura aduce la cunostinta 
Comisiei de recunoastere a grupurilor de producatori ca, urmare a evaluarii planului 
de recunoastere, parte componenta a dosarului Nr. 	, depus depus de 
Gnmul de Producatori 	  pe data de (ZZ/LL/AA) 
	 s-a constat ca acesta corespunde cerintelor obligatorii, expuse 
in prezentul regulament, precum i in Legea nr.312 din 20.12.2010 privind grupurile 
de producatori agricoli i asociatiile acestora. 

In vederea emiterii avizului de recunoastere, remitem Comisiei de recunoastere a 
grupurilor de producatori prezentul aviz pozitiv privind aprobarea planului de 
recunoastere. 

Director A1PA 

Nume, prenume 	  
Semnatura 

Elaborat de: reprezentant A1PA 

Name, prenume 	  
Semnatura 



Anexa nr. 11 
Data 	 Nr. 

DOSAR Nr. 

AVIZ DE RECUNOA$TERE 

Prin prezenta, Ministerul Agriculturii si Industriei Alimentare aduce la cunostinta 
recunoasterea Grupului de Producatori 	  pe o perioada 

de 	ani conform planului de recunoastere elaborat si inaintat, urmare a exatninftrii 

dosarului Nr. 	 data 	  

Astfel, Grupul de producatori 	  este eligibil pentru 
accesarea suportului financiar in temeiul Legii privind grupurile de producatori si 
asociatiilor acestora nr. 312, din 20 decembrie 2013. 

Presedintele comisiei de recunoastere, Viceministrul MAIA 

Semnatura 

Elaborat de: secretarul comisiei de recunoastere, MAIA 
Semnatura 



Anexa nr. 12 
Data 	 Nr. 	  

DOSAR Nr. 

DECIDE PRIVIND RESPINGEREA CERERII DE RECUNOMTERE 

PS prezenta, Ministerul Agrieulturii i bsdustriei Alimentare aduce la cunostinta 
unnare a examinArii dosarului Nr. 	 depust de Grupul de Producitori 
	  s-a adoptat decizia privind respingetta cererii de 
tecunoastere. 

Motivele care au stat la baza adoptarii prezentei decizii vli vor fi comunicate in termen 
de 30 de zile. 

Preseclintele comisiei de recunoastere, Viceministrul MAIA 

Semnatura 

Elaborat de: secretarul comisiei de recunoastere, MAR 
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Anexa nr.14 

RAPORT ANUAL PRIVIND REALIZAREA PLANULUI DE RECUNOA$TERE 

I. INDICATORI GENERALI 
Nr. 
ord. 

Prezentare Situalia la 
data 

recurusalterii 

Situatia Is 
data 

raportArii 

Note 

1 Denumire-a GdP 

2 Forma organizatorico-juridicA 

3 Fondatori 

4 Amplasarea afacerii 

5 Administrator 

6 Mod comercializare a produselor 
in indicatori cantitativ si valorici 

7 Sistem centralizat de facturare 

8 Realizarea Masurii I din Planul de 
recunoastere 

9 Realizarea MAsurii 2 din Planul de 
recunoastere 

10 Realizarea MAsurii 3 din Planul de 
recunoastere 

*Fiecare dintre datele prezentate vo fi insotite de documente confirmative 

2. INDICATOR! CANTITATIVI $1 VALORICI Al PRODUCTIEI COMERCIALIZATE 

VPC prognozata 
Mtn TVA, lei 

Cantitatea 
productiei 

comercializata, 
tone 

Situatia Is 
data 

recunoatterii 

Situatia 
Is data 

raportarii 

Membrul I 
Membrul II 
Membrul III 
Membrul IV 
Membrul V 
TOTAL 

*Fiecare dintre datele prezentate vor fi insotite de documente confirmative 

Declarafia pe propria raspundere a administratorului grupului de producatori, privind 
• veridicitatea datelor i documentelor prezentate in cadrul raportarii anuale. 



Prin 	prezenta, 	Administratorul 	Grupului 	de 	producAtori 

find constienti de toate consecintele care pot surveni si sub sanctunea prevederilor legislate' in 
vigoare a Republici Moldova, inclusiv a Codului Penal la capitolul falsul In declaratii si/sau acte, 
declara pe propria Mspundere ca mate informatiile prezentate in cadrul raportArii anuale sunt 
inscrise corect si corespund realitatii, fapt care poate fi demonstrat. 

Administrator 



Anexa nr. 15 

FIn DE CONTROL 

Inspeetie pe teren DA NU MENTIUNI 

Extrasul 	din 	Registrul 	de 	stat 	al 
persoanelor juridice 
Activele fixe gi circulante, proprietate a 
GdP 
Activele fixe gi circulante, Inchiriate de 
GdP 
Registrul 	intririlor 	gi 	iegirii 	pnnductiei 
merabrilor 
Respectarea mAsurilor pentru compensarea 
cheltuielilor administrative ale grupu lu i 
Ftespectarea masurilor pentru compensarea 
costurilor investitionale ale grupului 

Nume, prenume reprezentant AlPA 

• Semnatura 
Data 
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