
 

 

LISTA DE ÎNTREBĂRI, CLARIFICĂRI ȘI RĂSPUNSURI 
la proiectul de Ghid al Solicitanților lansat în consultare publică pentru 

PROGRAM COMPETITIV DE FINANŢARE 
„Investiţii la Nivelul Comunităţilor Locale pentru Reducerea Poluării cu Nutrienţi” 

 

Nr. 

crt. 

Intrebări/solicitări de clarificări Răspunsuri 

1. Pagina 12 - Cap. 2.1.1. Domeniul de intervenție 1– 

referitor la investiții privind platformele de depozitare a 

gunoiului de grajd (se repetă aceeaşi cerință şi la pag. 15, 

la investițiile privind stațiile  de compostare), “Aplicația 

va trebui să includă şi semnăturile a cel puțin 50% dintre 

gospodăriile având animale exprimând acordul acestora 

de a depozita gunoiul de grajd în platforma comunală”. 

Intrebări:  

Procentul de 50% se referă la: numărul de gospodării din 

aria care urmează să fie deservită de către 

platformă/întreaga comuna/asociația de comune care 

solicită finanțare?  

Procentul de 50% se referă la numărul de gospodării care dețin 

animale din aria care urmează să fie deservită de către platformă. 

Aplicaţia va trebui să includă şi solicitările scrise cu semnăturile a 

cel puţin 50% dintre crescătorii de animale din zona care urmează a 

fi deservită (gospodării individuale, ferme mici și mijlocii), 

exprimând angajamentul acestora de a transporta gunoiul de grajd cu 

mijloace proprii sau de a utiliza serviciile de colectare și transport 

organizate de către unitatea administrativ-teritorială și de a depozita 

gunoiul de grajd în platforma comunală/stația de compostare. 

 

2. Formularul Notei conceptuale conține ca şi anexă 

“solicitarea gospodăriilor pentru construirea unei 

platforme de depozitare a gunoiului de grajd – doar în 

cazul Subproiectelor care asigură astfel de investiții”. 

Aceste solicitări/semnături se solicită la depunerea Notei 

conceptuale (conform formularului), sau la depunerea 

Formularului de aplicare? 
 

Aceste solicitări/semnături sunt necesare la depunerea Notei 

Conceptuale, cu scopul de a aborda încă de la această fază 

necesitatea reală de implementare a Subproiectului. 

 

Pentru claritate și evitarea de confuzii, formularul Notei 

Conceptuale se va modifica astfel:  

In loc de “solicitarea gospodăriilor pentru construirea unei 

platforme de depozitare a gunoiului de grajd – doar în cazul 

Subproiectelor care asigură astfel de investiții”, 

 

Se va formula astfel: “solicitările scrise cu semnăturile a cel puţin 

50% dintre crescătorii de animale din zona care urmează a fi 

deservită (gospodării individuale, ferme mici și mijlocii), exprimând 



 

 

angajamentul acestora de a transporta gunoiul de grajd cu mijloace 

proprii sau de a utiliza serviciile de colectare și transport organizate 

de către  unitatea administrativ-teritorială și de a depozita gunoiul de 

grajd în platforma comunală/stația de compostare – doar în cazul 

Subproiectelor care se referă la astfel de investiții”. 

3. Formularul Notei conceptuale conține ca şi anexă 

“solicitarea gospodăriilor pentru construirea unei 

platforme de depozitare a gunoiului de grajd – doar în 

cazul Subproiectelor care asigură astfel de investiții”. 

În cazul stațiilor de compostare/peletizare, aceste 

solicitări trebuie introduse ca anexă la Nota 

conceptuală/Formularul de aplicare, dat fiind că nici 

formularul Notei conceptuale, nici Formularul de aplicare 

nu prevăd astfel de anexe în cazul stațiilor de 

compostare.  

Prin modificarea descrisă mai sus se asigură realizarea acestei 

clarificări. 

 

4. Pag. 30 – cap. 3.1.3. Criterii de excludere,  Note 

conceptuale - Criteriul 7 - Se prevede ca şi criteriu de 

excludere a Notei Conceptuale “compatibilitatea naturii 

terenului cu implementarea Subproiectului” – terenul nu 

este utilizat ca păşune. Întrucât, în cea mai mare parte, 

terenurile identificate probabil au funcțiunea actuală de 

păşune, este suficientă demonstrarea inițierii scoaterii 

terenului din circuitul agricol la etapa depunerii Notei 

conceptuale? Daca da, până când trebuie finalizată 

scoaterea din circuitul agricol? (proces destul de 

îndelungat de altfel): 

a) până la  depunerea Formularului de Aplicare  

b) Până la semnarea Contractului de Finanțare 

c) Până la depunerea DTAC.  

Definirea acestui criteriu se va modifica astfel: 

„Terenul nu este situat în zone cu riscuri naturale sau antropice (nu 

este afectat de alunecări, nu este în zonă inundabilă, nu este situat în 

zonă de protecție specială, nu este un fost depozit de gunoi menajer, 

nu este situat într-un perimetru de protecție hidrogeologică, alte 

situații care fac incompatibilă construirea).” 

5. Pag. 30 - cap. 3.1.3. Criterii de excludere, Note 

conceptuale, Criteriul 6 – Compatibilitatea naturii 

terenului cu implementarea Subproiectului – dacă terenul 

este în domeniul privat al UAT, s-a demarat trecerea în 

La depunerea Notei Conceptuale, dacă terenul este în domeniul 

privat al UAT, este necesară atașarea unei Hotărâri de Consiliu 

Local pentru trecerea terenului în domeniul public, urmând ca 

procedura să fie definitivată prin HG fără a fi impus un termen. 



 

 

domeniul public, dar ea nu este finalizată. Este posibilă 

depunerea documentelor care să ateste doar inițierea 

procedurii mai sus-menționate în dosarul notei 

conceptuale? Dacă da, până când este obligat UAT să 

prezinte documentul care atestă trecerea în domeniul 

public? (acest document este o Hotărâre de Guvern).  

 

6. Pag. 21-22 Cap. 2.2 Investiții pentru reducerea poluării 

cu ape uzate. Pentru eligibilitate, ghidul prevede 

eligibilitatea pentru “comunitătile care au întreprins 

toate măsurile pentru a reduce poluarea cu nutrienți 

provenind din agricultură” […]/ Aceste măsuri care au 

fost aplicate pentru reducerea poluării sunt:  

a. Construirea de platforme comunale/individuale de 

depozitare a gunoiului de grajd 

b. Plantarea de fâşii de protecție  

c. Aplicarea bunelor practici prevăzute de Codul de 

bune practici agricole 

d. Aplicarea planurilor de măsuri privind poluarea cu 

nitrați. “ 

Intrebare: UAT trebuie să demonstreze că a realizat 

TOATE aceste măsuri (cumulativ), sau numai una/multe 

dintre ele?  

UAT trebuie să demonstreze că a realizat TOATE aceste măsuri 

(cumulativ). 

Criteriile au fost modificate, după cum urmează: 

 Să aibă un sistem autorizat de colectare și management al 

gunoiului de grajd la nivel local (platforme comunale/stație 

de compostare gunoi de grajd și echipamente de transport și 

manipulare);   

 Să fi plantat fâșii/perdele de vegetație de protecție;  

 Să aibă aprobate și implementate măsurile din  Planurile 

locale de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării 

cu nitrați din surse agricole. 

 

7. Pag. 21-22 Cap. 2.2 Investiții pentru reducerea poluării 

cu ape uzate. Pentru eligibilitate, ghidul prevede 

eligibilitatea pentru “comunitătile care au întreprins 

toate măsurile pentru a reduce poluarea cu nutrienți 

provenind din agricultură” […]/ 

Care sunt documentele pe care trebuie să le prezinte UAT 

pentru demonstrarea îndeplinirii ultimelor două criterii, 

sau ce condiții trebuie verificate ca fiind îndeplinite 

pentru ca Beneficiarul să poată să îşi asume Declaratia de 

conformitate menționată ca anexă la Nota Conceptuală in 

Criteriile au fost modificate.  

 Să aibă un sistem autorizat de colecatre și management al 

gunoiului de grajd la nivel local (platforme comunale/stație 

de compostare gunoi de grajd și echipamente de transport și 

manipulare),   

 Să fi plantat fâșii/perdele de vegetație de protecție;  

 Să aibă aprobate și implementate măsurile din  Planurile 

locale de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării 



 

 

acest sens? Ce trebuie să conțină această Declarațe de 

conformitate?  

cu nitrați din surse agricole. 

Demonstrarea îndeplinirii ultimului criteriu (astfel cum a fost 

modificat) de catre UAT se poate face atașând o copie după planul 

de măsuri valabil aprobat prin Hotărâre a Consliului Local și un 

raport întocmit de UAT privind stadiul implementării acestuia. 

Pentru declarația de conformitate va exista un model. 

8. Pag. 21-22 Cap. 2.2 Investiții pentru reducerea poluării 

cu ape uzate. Pentru eligibilitate, ghidul prevede 

eligibilitatea pentru “comunitătile care au întreprins 

toate măsurile pentru a reduce poluarea cu nutrienți 

provenind din agricultură” […]/. 

Este posibil ca primele două măsuri să fie incluse ca 

subproiecte în Nota Conceptuală – adică măsurile să 

urmeze a fi luate? 

Nu, măsurile trebuie să fi fost luate la momentul depunerii Notei 

Conceptuale. 

9. Pag. 21-22 Cap. 2.2 Investiții pentru reducerea poluării 

cu ape uzate. Pentru eligibilitate, ghidul prevede 

eligibilitatea pentru “comunitătile care au întreprins 

toate măsurile pentru a reduce poluarea cu nutrienți 

provenind din agricultură” […]/ 

Dacă un UAT intenționează construcția de sau are o 

stație de compostare a gunoiului de grajd, atunci este 

eligibil pentru acest domeniu de intervenție fără a realiza 

şi o platforma de depozitare a gunoiului de grajd?  

Se va completa la prima măsură, și va devein astfel: 

“Să aibă un sistem autorizat de colectare și management al guniului 

de grajd la nivel local (platforme comunale/stație de compostare 

gunoi de grajd și echipamente de transport și manipulare).” 

 

10. Pag. 21-22 Cap. 2.2 Investiții pentru reducerea poluării 

cu ape uzate. Pentru eligibilitate, ghidul prevede 

eligibilitatea pentru “comunitătile care au întreprins 

toate măsurile pentru a reduce poluarea cu nutrienți 

provenind din agricultură” […]/ 

Dacă se acceptă doar existența platformelor individuale, 

nu si comunale, pentru îndeplinirea primului criteriu, câte 

trebuie să existe? Prin ce documente se 

demonstrează/verifică existența acestora?  

Nu se acceptă doar existența platformelor individuale. Vezi 

raspunsul de la întrebarea nr. 6. 

 



 

 

11. Pag. 21-22 Cap. 2.2 Investiții pentru reducerea poluării 

cu ape uzate, se menționează faptul că beneficiarii nu 

sunt eligibili pentru alte surse de finanțare şi că investiția 

este necesară. Acest lucru poate înseamna că:  

 

a) Beneficiarul nu este eligibil (ca UAT) pe alt 

program de finanțare, ceea ce este foarte restrictiv; 

b) Investitia propusa nu este eligibilă prin alte 

programe de finanțare;  

c) Pentru investiția respectivă nu se solicita/nu se va 

solicita pentru finanțare în cadrul unui alt program 

de finanțare?  

d) De asemenea, in cazul in care, Beneficiarul a depus 

un proiect de investiti finantat din alte tipuri de 

fonduri (PNDR, POIM etc.), dar NU a fost selectat 

pentru a primi finantare (din varii motive: fondurile 

s-au epuizat, punctajul minim pentru care se acorda 

finantare nu a fost indeplinit, respins din motive 

administrative - nu s-au depus toate documentele 

administrative solicitate de finantator etc.), se poate 

solicita finantare din acesta sursa? 

De asemenea, pentru ca Beneficiarii să poată să îşi asume 

Declaratia de conformitate anexa la nota conceptuală, ne-

ar fi utilă clarificarea aspectelor de mai sus, precum şi 

modalitatea prin care Beneficiarii se pot asigura de 

îndeplinirea acestor condiții – mai ales că pot exista 

multiple surse de finanțare, mai mult sau mai putin 

cunoscute şi vizibile. De exemplu, se poate verifica 

complementaritatea investiției cu cele prevăzute de 

operatorul regional? 

Acest criteriu de eligibiltate se va modifica astfel: 

 

“Există un sistem de alimentare cu apă în aria de intervenție la care 

sunt racordate cel puțin 80% din numărul de gospodării.” 

 

 

12. Cap. 3, Calendarul Apelului (pag. 26) Ghidul 

Solicitantului include un calendar al apelului care arată 

data de 20.11. 2016 pentru publicarea primului apel, 

Lansarea primului apel de depunere a Notelor Conceptuale se va 

face după publicarea Legii de ratificare a Acordului de Împrumut, 



 

 

respective transmiterea notelor conceptuale până la data 

de 1.12.2016. Putem furniza, în cadrul caravanelor, date 

estimative privind lansarea primului apel?  

estimată pentru luna ianuarie 2017. 

13. Lista si formatul Anexelor la Nota Conceptuală (pag. 60-

61 şi următoarele):  

Acordurile privind angajamente financiare. În cadrul 

Formularului de Note conceptuale se solicită următoarele 

anexe:  

o Acordul de cofinanțare 

o Acordul de finanțare a cheltuielilor operaționale 

o Acordul de asigurare a sustenabilitătii 

Astfel de acorduri trebuie să aibă la bază Hotărâri de 

Cosnsiliu Local, dat fiind faptul că este vorba de o 

asumare financiară. În contextul în care, la etapa de Notă 

conceptuală se solicit doar valori estimative (şi în 

consecință, Studiul de Fezabilitate nefiind realizat, nu se 

poate vorbi de estimarea clară a costurilor de investiție şi 

operare), în ce constau aceste acorduri, de vreme ce nu 

pot  conține valori?  

Da, trebuie depuse acordurile odată cu Notele Conceptuale. Odată ce 

se formulează o idée de proiect, chiar cu valori estimative, trebuie să 

existe dovada că factorii responsabili vor fi de accord cu finanțarea 

unui asemenea proiect. Acordurile trebuie să facă referire la datele 

din Nota Conceptuală. 

14. Solicitarea gospodăriilor pentru construirea unei 

platforme de colectare (pentru acele subproiecte care 

vizează astfel de investiții) – este vorba de solicitări care 

să demonstreze nr. aferent celor 50% din gospodării? 

Acestea trebuie prezentate suplimentar fată de minuta 

consultării publice? Acordul ar trebui sa fie unul si cu 

valoare juridică (la notariat, avocat)? Ar trebui să conțină 

eventuale sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor 

acestuia?   

Vezi raspunsul de la intrebarea nr. 2. Aceste solicitări scrise cu 

semnăturile a cel puţin 50% dintre gospodăriile având animale sunt 

suplimentare documentului care face dovada consultarii publice. 

Solicitările nu trebuie înregistrate la notariat/avocat, dar trebuie 

înregistrate cu nr. de înregistrare la UAT. UAT va trebui să găsească 

instrumentele prin care va sancționa nerespectarea acordurilor 

concomitent cu neluarea de măsuri pentru bunele practici agricole 

(verificarea modului în care se depozitează gunoiul de grajd, 

respectarea calendarului de aplicare pe terenuri, etc.). 

15. Sinteza consultării publice anexă la Nota Conceptuală – 

trebuie să respecte formatul Sintezei care constituie 

Anexa 4? (ar fi utilă o clarificare, pentru ca aceasta 

sinteză apare imediat după Formularul de Aplicare tip 3, 

unde de asemenea este necesară o sinteză).  

Același format se utilizează la ambele etape. Consultarea publică 

este necesară pentru ambele etape, atât pentru Nota Conceptuală cât 

și pentru Formularul de Aplicare tip 3, care nu a avut o Notă 

Conceptuală corespondentă la care să fie atașată sinteza consultării 



 

 

publice. 

16. Conform formularului de consultare publică, aceasta se 

poate realiza în mai multe modalități (întâlnire, 

consultare online, chestionare, etc). Oricare din aceste 

modalități sunt acceptate?  

Da, sunt acceptate oricare dintre modalități dar, având în vedere că 

grupurile țintă ale consultării sunt formate cu preponderență din 

crescători de animale din zone rurale, este recomandată consultarea 

prin intâlnire, cu o dezbatere publică.  

17. În cazul mai multor investiții pentru care se solicită 

finanțare, se completează mai multe Note Conceptuale, 

câte una distinctă pentru fiecare subproiect, singurul 

element comun fiind punctul 10 din Nota Conceptuală? 

(Domenii de intervenție)? 

Se completează câte o Notă Conceptuală pentru fiecare domeniu de 

intervenție.  

18. Deşi în lista de anexe nu apare, la punctul 19. al 

Formularului Notei Conceptuale se solicită documente 

care certifică statutul legal al terenului, precum şi 

Certificatul de urbanism. Aceste documente reprezintă 

anexe obligatorii la Nota conceptuală?  

Documentele la care se face referire sunt obligatorii. Se va completa 

lista anexelor (punctul 20) din Nota Conceptuală cu Certificatul de 

Urbanism și documentele care certifică statutul legal al terenului. 

 

19. Mentionati la pag 12 din Ghid ca „aplicaţia va trebui să 

includă şi semnăturile a cel puţin 50% dintre gospodăriile 

având animale”. Sunt incluse aici si fermele mici si 

mijlocii, in contextul in care „platformele de depozitare a 

gunoiului de grajd construite la nivelul comunităţii ... 

sunt concepute pentru a depozita gunoiul de grajd 

colectat din gospodăriile şi fermele mici şi mijlocii” (pag. 

11)? 
 

Da, dar în acest scop, indiferent de numărul de animale, o fermă se 

consideră o gospodărie. Pentru claritate și evitarea de confuzii se va 

modifica exprimarea actuală și va devein astfel: 

 

“solicitările scrise cu semnăturile a cel puţin 50% dintre crescătorii 

de animale din zona care urmează a fi deservită (gospodării 

individuale, ferme mici și mijlocii), exprimând angajamentul 

acestora de a transporta gunoiul de grajd cu mijloace proprii sau de a 

utiliza serviciile de colectare și transport organizate de către  

unitatea administrativ-teritorială.” 

20. La pag 13 din Ghid mentionati ca fiind cheltuieli ale 

MMAP „servicii de consultanţă şi asistenţă tehnică pe 

durata implementării Subproiectelor (supravegherea 

şantierului, managementul contractului)”. Cine deruleaza 

procedura de contractare a acestor servicii? Cine va fi 

contractantul? 

Procedura de contractare pentru aceste servicii o derulează MMAP, 

contractantul fiind, de asemenea, MMAP. 

21. La pag 15 din ghid mentionati ca „achiziţia Da, se pot finanța astfel de echipamente. Pentru claritate și evitarea 



 

 

echipamentelor de manipulare şi operare” este cheltuială 

suportată de MMAP. Sunt finantate toate echipamentele 

care asigura desfasurarea actiunilor mentionate la pag. 19 

din Ghid, si aume: „mărunţirea gunoiului de grajd şi a 

reziduurilor agricole provenite din agricultură, aerarea 

gunoiului de grajd şi a reziduurilor agricole provenite din 

agricultură, invârtirea prismelor gunoiului de grajd şi a 

reziduurilor agricole provenite din agricultură, sortarea 

mecanică a compostului, testarea în laborator, efectuarea 

de teste pentru a identifica procentul necesar de aditivi, 

compostarea, depozitarea, manipularea şi împrăştierea pe 

teren, impachetarea compostului şi/sau peletizarea părţii 

mai mari a reziduurilor agricole provenite din 

agricultură”? 

de confuzii se va completa descrierea stației de 

compostare/peletizare cu următoarele precizări: 

 

„Setul de echipamente asociat stațiilor de compostare/peletizare 

poate cuprinde:  

• Echipamente pentru transport și manipulare precum 

încărcător, tractor, cisternă vidanjă, remorcă, maşină de 

împrăştiat gunoiul de grajd, etc.; 

• Echipamente care susţin funcţionarea staţiilor de compostare 

precum cele de mărunţire a gunoiului de grajd/ reziduurilor 

agricole provenite din culturi, cele de aerare a gunoiului de 

grajd/ reziduurilor agricole, maşini pentru învârtirea prismelor 

gunoiului de grajd, maşini pentru sortare, echipamente pentru 

ambalare sau peletizare, etc.”. 

22. La pag 18 din Ghid mentionati „Cofinanţarea 

beneficiarilor constă în plata directă a taxelor şi a 

serviciilor de consultanţă contractate de către aceștia și a 

serviciilor de consultanţă contractate de MMAP pentru 

realizarea Proiectului Tehnic, Documentaţiei Tehnice 

pentru Obţinerea Autorizaţiei de Construire (DTAC), 

Documentaţiei Tehnice pentru Organizarea Execuţiei 

Lucrărilor și a Detaliilor de Execuţie.” Cum se va face 

plata serviciilor? 

În cazul stațiilor de biogaz, prin excepție de la principiul general 

privind contractarea de către beneficiari a serviciilor de realizare a 

Proiectului Tehnic, Documentaţiei Tehnice pentru Obţinerea 

Autorizaţiei de Construire (DTAC), Documentaţiei Tehnice pentru 

Organizarea Execuţiei Lucrărilor și a Detaliilor de Execuţie, aceste 

servicii vor fi contractate de către MMAP, cumulate cu lucrările de 

construire, conform procedurii Băncii Mondiale pentru licitație și 

construire de astfel de instalații tehnologice. În acest caz, 

beneficiarii vor fi parte în Contractul de “proiectare și construire” și 

vor plăti direct Contractorului partea de costuri care revine acestor 

servicii de proiectare.  

23. La pag 21 din Ghid mentionati „Această subcomponentă 

vizează implementarea Subproiectelor propuse de 

Beneficiari în comunităţile care au întreprins toate 

măsurile pentru a reduce poluarea cu nutrienţi provenind 

din agricultură, dar unde aceasta încă este iminentă din 

pricina faptului că gospodăriile nu au fose septice 

impermeabile și, ca atare, efluenţii scurgându-se direct în 

Vezi răspunsul de la întrebarea nr.7. 

În completarea acestui răspuns, precizăm că dovada măsurilor 

intreprinse se poate face prin documente din care să rezulte că 

beneficiarul are în domeniul public/privat platforme de depozitare 

gunoi de grajd sau stație de compostare gunoi de grajd și benzi de 

vegetație de protecție de-a lungul cursurilor de apă, (registrul 

mijloacelor fixe, inventarul bunurilor, etc). 



 

 

apele subterane.”  

Cum se face dovada masurilor intreprinse pentru 

reducerea poluarii cu nutrienți provenind din agricultura? 

Cum se face dovada ca beneficiarul nu este eligibil 

pentru alte surse de finanţare? Este suficienta Declaratia 

de conformitate? Cum trebuie sa arate aceasta?  

 

24. La pag 27 din Ghid mentionati valoarea maximă a 

Subproiectelor. Aceasta valoare include si cheltuielile 

MMAP și cele ale beneficiarului? 

Da, valorile din tabel includ cheltuielile MMAP și cele ale 

beneficiarului. 

25. La pag 28 din Ghid mentionati „Nota Conceptuală nu va 

fi completată pentru Subproiectele care vizează DI2 dacă 

presupun doar achiziţionare de echipamente”. Ce 

documente se trimit in acest caz? 

În acest caz se completează numai Formularul de Aplicare tip 3, se 

sare peste etapa de Notă Conceptuală. 

 

26. Valoarea minima-maxima a subproiectului pe tip de 

investitie – in ce conditii se poate solicita valoarea 

maxima, nu exista un prag minim obligatoriu de 

realizat/anumite conditii de indeplinit pentru a solicita 

finantarea maxima? 
 

Competitia de proiecte va determina selectarea celor mai eficiente 

proiecte din punct de vedere Cost-Beneficiu, analiză care este parte 

integrantă a studiului de fezabilitate. Condițiile minimale sunt 

asigurate de respectarea descrierii investiției, a condițiilor legate de 

capacitate, calitatea soluțiilor tehnice stabilite prin studiul de 

fezabilitate, îndeplinirea criteriilor de eligibilitate, existența avizelor 

solicitate prin certificatul de urbanism, etc. 

27. Proiectele se pot depune pentru unul sau mai multe tipuri 

de investitii? (domenii combinate in cadrul aceluiasi 

proiect)? La pag 68 din Ghid exista posibilitatea de a 

selecta pentru proiect domeniul/domeniile de interventiie 

vizate pentru a fi finantate prin INPCP, in alte parti din 

Ghid nu am regasit nimic legat de posibilitatea de a 

solicita mai multe tipuri de investitii.  
 

Nu se pot combina domeniile de intervenție în aceeași Notă 

Conceptuală/Formular de Aplicare. Se depune câte o Notă 

Conceptuală/Formular de Aplicare pentru fiecare subproiect. Se va 

elimina din Nota Conceptuală și din Formularul de Aplicare 

sintagma “Domeniile de intervenție”, și va rămâne doar “domeniul 

de intervenție”. De asemenea, la cap. 3.1.2. Pregatirea Notei 

Conceptuale, se va face aceeași corecție referitor la faptul că se 

poate viza un singur domeniu de interventie in cadrul unei Note 

Conceptuale. 

28. Cred ca ar trebui incluse mai multe detalii privind 

procedura de contestatii – care este termenul in care pot 

fi depuse dupa transmiterea/publicarea rezultatelor, care 

este termenul de solutionare, cum se transmite rezultatul 

Se va completa Ghidul cu următoarele precizări: 

“Contestațiile cu privire la rezultatul selecției se trimit în scris prin 

email la adresa indicată pentru help-desk, în termen de 3 zile 



 

 

contestatiei etc. 
 

lucrătoare de la comunicarea rezultatelor prin publicare pe website. 

Termenul de soluționare este de 5 zile lucrătoare. 

Rezultatele finale după soluționarea contestațiilor se comunică în 

scris contestatarilor, prin fax sau email”. 

29. Asistenta tehnică pentru pregatirea proiectelor (NC si 

FA) – pe de o parte in Ghid se vorbeste de un Grup de 

Asistenta Tehnica, pe de alta parte sunt luati consultanți 

individuali. Grupul de Asistenta Tehnica este de fapt 

Grupul de consultanti individuali?   

Grupul de Asistenta Tehnica este format din consultanți individuali 

care vor acorda asistența tehnică la întocmirea Notei 

Conceptuale/Formularului de Aplicare. 

30. Pag 41, tabelul cu fazele procesului de selectie a FA, 

exista faza de Lansare a aplicatiei publice pentru lucrari 

si echipamente – este vorba de lansarea achizitiei sau, in 

caz contrar, despre ce aplicatie este vorba? 

Se va corecta. Este o greșeală. Este vorba de lansarea licitației 

publice. 

31. Tot in Ghid, la Aranjamente privind implementarea (P44) 

Achizitia pentru Conceptul Tehnic al instalatiilor de 

biogaz – se face trimitere la procedurile bancii – 

versiunea 2004. Daca se achizitioneaza pe AF ar trebui sa 

fie versiunea 2011 actualizata 2014. 

Se va corecta. 

32. Ghidul nu contine modelul de contract, cred ca ar trebui 

inclus în Ghid. De asemenea, pentru situatiile in care vin 

Solicitanti asocieri de UAT, as propune sa se dea un 

model recomandat de acord de asociere/acord de 

parteneriat care sa stabilească niste cerințe minimale caci 

altfel nu se stie cum vor formaliza asocierea. 

Se va completa 

33. In cazul unui UAT care este format din 3 sate  care 

produc o cantitate de 8000 de mc de gunoi de grajd, se 

pot finanta 3 platforme de gunoi (cate una pentru fiecare 

sat) cu o capacitate cuprinsa intre 1500 si 3000 mc, si o  

statie de compostare care sa colecteze și să realizeze 

compostul de pe cele trei platforme? 

În Ghidul solicitanților nu sunt prevăzute restrictii în acest sens cu 

privire la numărul de platforme pentru un UAT.  Un subproiect 

poate conține una sau mai multe tipuri de investiție din același 

domeniu de intervenție. 

34. Pentru investitiile in sistemul de canalizare se solicita Vezi răspunsul de la întrebarea nr. 8. 



 

 

intreprinderea tuturor masurilor pentru a reduce poluarea 

cu nutrienți sau dovada ca sunt in curs de indeplinire. Se 

poate considera ca dovada ca sunt in curs de indeplinire, 

accesarea de catre un UAT a tuturor masurilor finantate 

prin acest program? 

 

35. În calitate de potențiali beneficial eligibili și / sau 

solicitanți (unitatea administrativ-teritorială Ștefănești, 

județul Botoșani) în cadrul Proiectului “Controlul 

Integrat al Poluării cu Nutrienți”, dar și din dorința de a 

nu exista neclarități între ceea ce intenționăm și ceea ce 

am putea obține în cadrul programului de finanțare, vă 

rugăm să ne ajutați cu o clarificare. Așadar, potrivit 

Ghidului solicitantului există posibilitatea de a aplica 

pentru unul sau mai multe domenii de intervenție. Însă, 

intenția noastră este de a beneficia de două platforme de 

depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd (același tip 

de domeniu de intervenție) și o stație de epurare. Prin 

urmare: Ce șanse există pentru a solicita finanțare pentru 

construirea a două platforme (DI 1) și o stație de epurare 

(DI 3)? 

Ca o mențiune, considerăm construirea celor două 

platforme ca fiind imperioasă, ținând seama de contextul 

existent la nivel comunitar. 

Dacă contextul este cel descris mai jos: 

- platforma déjà construită se umple in fiecare an; 

- se dovedeste operarea in codiții de sustenabilitate a 

platformei déjà realizate (costuri/beneficii); 

- in continuare în UAT sunt necesare alte 2 platforme și se 

dovedește asta;  

- condițiile din ghid sunt îndeplinite,  

 

pentru acest context Ghidul solicitantului nu are restricții privind 

numărul de platforme sau restricții referitoare la faptul că un UAT a 

beneficiat de alte finanțări anterioare. 

36. În cazul platformei de depozitare, la pg. 46, se fac referiri 

la platformele de depozitare de la nivelul gospodariilor, 

dar din cate inteleg ele nu sunt eligibile. Va rog 

confirmati daca intelegerea mea e corecta si platforma de 

depozitare de la nivelul gospodariilor este una din 

variantele propuse de Codul de bune practici agricole, 

alternativ cu celelalte situatii mentionate la pg. 46 si toate 

sunt date ca exemplu de cum ar trebui gospodariile sa 

contribuie la strangerea gunoiului ca sa functioneze 

conceptul de platforma comunala. Din cum este formulat 

La pagina indicată se descrie, printre altele, conceptul esenţial 

aferent managementului gunoiului de grajd. In acest context sunt 

prezentate platformele individuale de la nivel de gospodării, ca o 

parte a sistemului de colectare și management al gunoiului de grajd 

la nivelul unei comunități - cealaltă parte fiind reprezentată de 

platformele comunale. 

  

 Nu este obligatoriu să existe aceste platforme individuale la nivel de 

gospodării.  



 

 

in Ghid, reiese ca ar trebui obligatoriu sa existe aceste 

platforme la nivel de gospodarii, ceea ce ar ingreuna 

identificarea unor aplicanti eligibili. 

37. Referitor la asistenta tehnica, din cum e formulat in ghid 

nu rezulta ca e gratuita pentru potentialii aplicanti - poate 

ar trebui precizat in varianta finala, mai ales ca nu este un 

concept cu care aplicantii sa fie obisnuiti. 

Asistența tehnică pentru pregătirea Notelor Conceptuale este 

prezentată ca o cheltuială pe care o face MMAP, deci nu cade în 

sarcina beneficiarului. Această asistență tehnică este contractată și 

finanțată de către MMAP. 

38. Referitor la circuitul financiar, avans/decontare, va rog 

confirmati daca intelegerea mea este corecta si ca, daca o 

parte din achizitii si o parte din cheltuieli le suporta 

Ministerul, beneficiarii nu au cum sa primeasca bani, ci 

doar sa receptioneze bunurile/lucrarile/serviciile, altele 

decat cele considerate co-finantare din partea lor, insa 

aceste aspecte ar trebui precizate clar in ghid. La 4.4 este 

descris doar managementul financiar pentru operarea 

investitiei, poate ar trebui precizat care sunt 

aranjamentele financiare in perioada implementarii 

proiectului, avand in vedere ca acest mecanism de 

finantare nu este des intalnit. 

La prezentarea fiecărui domeniu de intervenție, la subcapitolul 

“Cheltuieli aferente subproiectului” se precizează: 

“În pregătirea Subproiectelor este important să fie luată în 

considerare repartizarea cheltuielilor prezentată mai jos. Cheltuielile 

enumerate în secţiunea numită Cheltuieli ale Beneficiarilor vor fi 

suportate de către Beneficiari, fără a fi rambursate. Mai mult, 

cheltuielile prezentate în secţiunea intitulată Cheltuieli ale MMAP 

vor fi suportate de către MMAP.” 

 

De asemenea, după subcapitolul Cheltuieli ale beneficiarilor, se 

precizează:  

“Serviciile de consultanţă menţionate mai sus vor fi furnizate de 

către Consultanţii care vor fi selectaţi în urma unui proces de 

licitaţie gestionat de către Beneficiari în conformitate cu legislaţia 

română pentru astfel de tipuri de servicii.  

Cofinanţarea beneficiarilor constă în plata directă a taxelor şi a 

serviciilor de consultanţă contractate de către aceștia.” 
 

Pentru claritate și evitarea de confuzii, se vor completa aceste 

precizări și la cap. 4.4. 

39.  Pentru acordul gospodariilor pentru construirea platfomei 

de colectare ar trebui sa fie prevazut un model/cap de 

tabel ca informatiile atasate de diferiti aplicanti sa fie 

comparabile si sa fie relevante. 

Se va atașa un model de “Solicitare scrisă” pentru gospodăriile 

având animale, care va putea fi utilizat de beneficiari pentru a 

demonstra că indeplinesc condițiile de eligibilitate. 

40. Din anexa 1 din Ghid lipseste descrierea/detalierea 

investitiilor Dl4 si Dl5, poate ar trebui detaliate in 

Se va completa Ghidul cu descrierea investitiilor în canalizare (DI 3) 

și cu descrierea perdelelor de vegetaţie de protecţie (DI 4).  



 

 

varianta finala a Ghidului ca sa fie clar pentru potentialii 

aplicanti (de exemplu, ce specii sa planteze). 

 

41. Argumentele propunerii de modificare a Ghidului 

transmise de Asociația Zonelor Montane: 

Agenția Zonei Montane propune dotarea fermelor mici și 

mijlocii (gospodăriilor montane) cu platforme de gunoi 

de grajd de tip “modul” și cu bazine de purin aferente, 

finanțate în cadrul acestui program, argumentate de 

următoarele: 

1. dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate 

pesupune creșterea rațională a atractivității și dezvoltarea 

economic-socială în contextual asigurării bunăstării 

populației fără a pune în pericol existența generațiilor 

viitoare și cel mai important factor de influență în 

echilibtul economic montan îl reprezintă omul, 

producătorul agricol - crescătorul tradițional de animale; 

2. atribuțiile Asociației Zonelor Montane stabilite în HG 

1189/29.12.2014 privind organizarea și funcționarea 

Agenției Zonei Montane, cu modificările și completările 

ulterioare; 

3. particularitățile zonei montane defavorizate, făcând 

referire la colectarea, gestionarea și utilizarea eficientă a 

îngrășămintelor organice, a purinului și a bălegarului, 

provenite de la animale - în special de la bovine în 

perioada de stabulație.  

Rezumat realizat de UMP privind modificările făcute de 

solicitant direct pe proiectul de Ghid al solicitantului: 

1. Crearea unui domeniu de intervenții special pentru 

CONSTATĂRI 

1. Constatăm faptul că prin propunerea prezentată pentru zonele 

montane sunt eliminate următoarele prevederi din Ghid: 

    BENEFICIARI ELIGIBILI: 

• Disponibilitatea locației din punct de vedere logistic pentru 

implementarea Subproiectului: terenul se află în proprietate 

publică (a unității administrativ-teritoriale), proprietățile 

alăturate nefiind afectate de implementarea Subproiectului.    

   Cheltuieli ale Beneficiarilor: 

• Studii de fezabilitate legate de construirea platformelor de 

depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd, inclusiv 

echipamentul necesar manipulării și operării; 

• Documentația pentru obținerea Autorizației de Construire, așa 

cum este stabilit în Certificatul de Urbanism; 

• Taxe pentru obținerea autorizațiilor de construire și funcționare; 

• Proiect Tehnic, Documentație Tehnică pentru Obținerea 

Autorizației de Construire (DTAC), Documentație Tehnică 

pentru Organizarea Execuției Lucrărilor, Detalii de Execuție;   

• Documentație pentru obținerea Autorizației de Funcționare; 

   Cheltuieli ale MMAP: 

• Lucrări de pregătire şi amenajare a terenului; 

• Lucrări pentru protecția mediului și refacerea terenului. 

 

2. Constatăm faptul că prin propunerea prezentată pentru zonele 

montane nu se realizează un studiu de fezabilitate, nici proiect 

tehnic. 



 

 

zona montană defavorizată, care să se refere strict la 

platforme de gunoi de grajd de tip “modul” și cu bazine 

de purin aferente, pentru depozitarea temporară a 

gunoiului de grajd, inclusiv echipamente pentru 

manipularea acestora; 

2. Descrierea investiției: o construcție relativ 

simplă având o podea pătrată sau dreptunghiulară din 

beton peste care se amplasează un modul format din 3 

pereți cu înălțimea de 1,5 m. Pereții modulului pot fi 

confecționați din cherestea de lemn sau alte materiale 

ușoare și rezistente, cu grosimea de 5-6 cm, susținuți de 

stâlpi de lemn sau de metal.  Podeaua din beton și pereții 

modulului vor fi acoperiți cu folii de polietilenă de înaltă 

densitate, pentru evitarea scurgerilor de nutrienți. 

Platforma este utilizată pentru depozitarea temporară în 

condiții tehnologice și ecologice bune a gunoiului de 

grajd solid. 

a) Activitățile sunt: Colectarea gunoiului de grajd și a 

purinului din  fermele mici și mijlocii din zona montană 

defavorizată și împrăștierea pe pajiștile montane  a  

gunoiului de grajd și a purinului. 

 

3. Setul de echipamente necesare pentru efectuarea 

acestor operațiuni cuprinde: încărcător, tractor, cisternă, 

remorcă, mașină de împrăștiat gunoi de grajd, etc. 

4. BENEFICIARI ELIGIBILI: 

Unităţi adiministrativ-teritoriale sau asocieri între unităţi 

administrativ-teritoriale apropiate care confirmă: 

• Disponibilitatea și capacitatea de a implementa și 

cofinanța propunerea de Subproiect depusă (în proporţie 

3. Daca nu avem SF nu putem vorbi de o investiție nouă, deci din 

acest punct de vedere astfel de sub-proiecte ar putea fi eventual 

bunuri/echipamente independente.  

4. Daca nu avem SF, nu s-ar putea prevede finanțarea MMAP a 

utilităților si organizării de șantier, care presupun lucrări, pentru 

care trebuie Autorizație de construire, deci trebuie și SF. 

5. Dacă platforma betonată există (construită de beneficiarul final), 

nu mai există necesitate pentru organizare de șantier și utilități 

(alimentare cu energie electrică, alimentare cu apă, etc). 

 

CONCLUZII  

1. Acceptarea propunerilor zonei montane ar presupune 

modificarea de amploare a Ghidului (trebuie adoptate alte grile 

cu criterii de evaluare numai pentru ZM, fără criteriile de 

apartenenta a terenului, trebuie altă distribuție de cheltuieli, etc.). 

Practic, ar trebui un ghid separat pentru zonele montane. 

2. Chiar dacă problema de la punctul 1 de mai sus ar putea fi 

rezolvată, acceptarea propunerilor zonei montane ar conduce la 

multe alte consecințe care nu sunt acceptabile în raport cu scopul 

proiectului nostru (eliminarea instrumentelor de asigurare a 

calității în construcții - lipsa proiectului tehnic și autorizației de 

construire, lipsa instrumentelor de asigurare a respectării 

legislației de mediu - lipsa avizelor de gospodărire a apelor, 

autorizației de mediu,etc. 

3. In sfârșit, chiar dacă cele 2 probleme de mai sus ar putea fi 

rezolvate, din toate constatările de mai sus și propunerile 

formulate rezultă că terenurile pentru care s-ar propune sub-

proiecte din zonele montane nu fac parte din domeniul public 



 

 

de aproximativ 5% din valoarea sa totală, constând în 

participații în numerar pentru proiectare și alte cheltuieli 

enumerate mai jos în secțiunea numită Cheltuieli ale 

Beneficiarilor); 

• Acordul de a suporta costurile operaționale și de 

mentenanţă în timpul și minimum 5 ani după perioada de 

implementare a Subproiectului; 

• Existenţa unei probleme reale în comunitate în ceea ce 

privește cantitatea de gunoi de grajd (minim 2000m
3
/ 

an) și posibilitatea de stocare; 

• Disponibilitatea fermelor mici / mijlocii și a 

gospodăriilor cu animale de a gestiona gunoiul de grajd 

și purinul într-un mod durabil și de a îl transporta pe 

pajiștile montane.    

5. Cheltuieli ale Beneficiarilor: 

• Studii de teren; 

• Evaluarea Impactului asupra Mediului (EIM) pentru 

investițiile în platforme de depozitare temporară a 

gunoiului de grajd și bazine de colectare pentru purin;  

• Asistenţă tehnică a proiectantului pe durata 

construcţiei/ amplasării şi a perioadei de garanţie. 

6. Întroducerea unei a treia părți în proiect - 

Beneficiarul final (fermierul): 

Cheltuieli ale beneficiarului final: Construcția podelei 

pătrate sau dreptunghiulare din beton se va executa de 

către beneficiarul final, respectiv de către fermier. 

7. Cheltuieli ale MMAP:  

• Achiziția platformelor (modulelor) de depozitare şi 

aflat în administrarea comunei, fapt care ar situa aceste tipuri de 

sub-proiecte în mod determinant în afara zonei de intervenție a 

programului competitiv de finanțare. Întregul program se 

adresează în mod direct beneficiarilor care sunt UAT sau 

asociații de UAT. Gospodăriile individuale/fermierii nu pot fi 

beneficiari direcți ai acestui program de finanțare. 

 

DECIZII  

Dat fiind specificul zonei montane defavorizate din România, în 

scopul de a lărgi sfera de cuprindere în categoria de beneficiari 

eligibili pentru platforme comunale și spre aceste zone, se va 

completa Ghidul cu următoarele excepții pentru zonele montane: 

1. micșorarea capacității minime admise pentru o platformă 

comunală de depozitare și gospodărire a gunoiului de grajd de 

la 1.500 m
3
/an la 500 m

3
/an; 

2. micșorarea valorii minime orientative  pentru acest tip de 

investiţie de la 700.000 RON cu TVA inclus  la 300.000 RON 

cu TVA inclus.   



 

 

gospodărire a gunoiului de grajd și a bazinelor de 

colectare pentru purin; 

• Asigurarea utilităților necesare; 

• Achiziția echipamentelor de manipulare și operare; 

• Organizarea șantierului; 

• Instruirea personalului pentru utilizarea platformei de 

depozitare temporară şi gospodărire a gunoiului de 

grajd și a bazinului de colectare pentru purin; 

• Servicii de consultanță și asistenţă tehnică pe durata 

implementării Subproiectelor (supravegherea 

șantierului,  managementul contractului); 

• Asistenţă tehnică pentru pregătirea Notei 

Conceptuale. 

 


