
ANEXA 11   

Lista ACTE NORMATIVE utile specifice submăsurii 4.1a ”Investiții în exploatații pomicole” 

REGLEMENTĂRI COMUNITARE: 

1. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 

decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale 

privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul 

european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 

Consiliului; 

2. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 480/2014 AL COMISIEI din 3 martie 2014 de completare a 

Regulamentului (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor 

dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 

coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 

regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 

maritime; 

3. REGULAMENTUL nr. 215/2014 DE STABILIRE A NORMELOR DE APLICARE a Regulamentului (UE) nr. 

1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor dispoziţii comune privind 

Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 

agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de 

stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 

european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, în ceea ce priveşte 

metodologiile privind sprijinul pentru obiectivele legate de schimbările climatice, stabilirea obiectivelor 

de etapă şi a ţintelor în cadrul de performanţă şi nomenclatura categoriilor de intervenţie pentru 

fondurile structurale şi de investiţii europene; 

4. REGULAMENTUL (UE) NR. 1305/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 

5. REGULAMENTUL DELEGAT (UE) NR. 807/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) 

nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de introducere a unor dispoziţii 

tranzitorii; 

6. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a 

normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 



privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală 

(FEADR); 

7. REGULAMENTUL (UE) NR. 1306/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 17 

decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare 

a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 

1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului; 

8. Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al 

Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește Sistemul Integrat de Administrare și Control 

și condițiile pentru refuzarea sau retragerea plăților și pentru sancțiunile administrative aplicabile în 

cazul plăților directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală și al ecocondiționalității 

9. REGULAMENTUL (UE) nr. 908/2014 din 6 august 2014 de stabilire a normelor de aplicare a 

Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte 

agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea conturilor, normele referitoare la 

controale, valorile mobiliare şi transparenţa; 

10. REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 809/2014 AL COMISIEI din 17 iulie 2014 de stabilire 

a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi eco - 

condiţionalitatea; 

11. REGULAMENTUL (UE) NR. 1307/2013 AL PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL din 17 decembrie 

2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în 

cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a 

Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului; 

 



LEGISLAȚIE NAȚIONALĂ: 

12. Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020; 

13. Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală și de la bugetul de stat, cu completarile si modificarile ulterioare; 

14. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în 

agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile 

agricole şi alte forme de asociere în agricultură; 

15. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 103/2008 privind înfiinţarea organizaţiilor interprofesionale 

pentru produsele agroalimentare, cu modificările și completările ulterioare, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 29/2009; 

16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către 

persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

17. Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile 

reglementate din România 

18. Legea nr. 31/1990, legea societăților comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

19. Legea nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți 

comerciale; 

20. Legea nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, cu modificările și 

completările ulterioare; 

21. Legea nr. 1/2005 privind organizarea şi funcționarea cooperației, cu modificările și completările 

ulterioare;   

22. Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor de producători, 

pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată prin Legea nr. 338/2005, cu modificările și 

completările ulterioare;     

23. Legea nr. 566/2004 a cooperaţiei agricole, cu modificările și completările ulterioare;     

24. Codul Fiscal, aprobat cu modificări și completări prin Legea nr. 571/2003, cu modificările și completările 

ulterioare; 

25. Ordinul Ministerul Mediului și Pădurilor nr. 135/2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a 

evaluării impactului asupra mediului pentru proiecte publice şi private; 

26. Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private 

asupra mediului, cu modificările și completările ulterioare; 

27. Hotărârea Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții și lucrări de investiții, cu modificările și completările ulterioare;  



28. Ordinul MMGA nr. 662/2006, privind aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și 

autorizațiilor de gospodărirea apelor; 

29. Ordinul MMDD/MADR nr. 1552/743/2008, pentru aprobarea listei localităților pe județe, unde există 

surse de nitrați din activități agricole; 

30. Hotărârea Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători 

recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume; 

31. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a 

persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi 

la autorizarea funcţionării persoanelor juridice , cu modificările şi completările ulterioare; 

32. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și 

completările ulterioare;  

33. Legea nr. 50/1991, privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

34. Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență; 

35. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind revenirea, constatarea și sancționarea 

neregulilor la obținerea și utilizarea fondurilor europene 

36. Ordonanța Guvernului nr. 20/2013 privind reglementarea unor măsuri necesare derulării proiectelor cu 

finanţare nerambursabilă din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală și Programul operațional pentru 

pescuit, aprobată cu modificări prin Legea nr. 332/2013; 

37. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi susţinerea 

fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 289/2013, cu modificările și completările ulterioare; 

38. Hotărârea Guvernului nr. 682/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2013 privind unele măsuri pentru dezvoltarea şi 

susţinerea fermelor de familie şi facilitarea accesului la finanţare al fermierilor; 

39. Ordonanţa de Urgenţă nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene 

nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime 

integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru 

perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din 

domeniul garantării 

40. Legea nr. 348/2003 a pomiculturii , cu modificările și completările ulterioare 

41. Ordin nr. 149/2004 privind aprobarea formularelor tip privind autorizarea plantării și defrișării 

plantațiilor pomicole, cu modificările și completările ulterioare 

42. Legea nr.266/2002 republicata privind producerea,controlul calităţii, comercializarea şi folosirea 

seminţelor şi materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante agricole. 

http://www.incs.ro/ordine2006/lege%20republicata%20266.htm


 


