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PNDR 2014-2020: stadiu 

 

 consultare publica nationala incepand cu anul 2013 

 1 Iulie 2014: prima versiune oficiala trimisa la CE 

 Decembrie 2014: versiune revizuita transmisa la CE 

 25.03.2015 – lansare oficiala 3 submasuri: 4.1, 6.1, 19.1 

 29.04.2015 – a treia versiune oficiala trimisa la CE 

 11 Mai 2015: Primire Scrisoare de conformitate de la CE 

 Iunie 2015: Incepere lansari alte masuri/submasuri 

 Iunie-Iulie 2015: Estimare: aprobarea oficiala de catre CE 
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Terminologie (1)   

 

 

 Spatiul rural - totalitatea comunelor (2861), la nivel de unitate 

administrativ teritoriala, impreuna cu satele componente. Nota: 

aria de aplicabilitate a PNDR difera in functie de sub/masura. 

Submasura 4.1 se aplica pe tot teritoriul Romaniei. 

 

 Procesarea: operatiune efectuata asupra unui produs agricol 

care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol 

(Anexa I Tratatul UE/Anexa 4 la Ghid), cu exceptia activitatilor 

desfasurate in exploatatiile agricole in vederea pregatirii unui 

produs de origine animala sau vegetala pentru prima vanzare.  
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Terminologie (2)   

 Lant alimentar integrat (la nivel de ferma) combinarea in cadrul 

aceluiasi proiect a investitiilor in productia agricola primara cu 

procesarea in cadrul fermei (obligatoriu) si/sau comercializarea 

productiei obtinute 

 

 Proiect colectiv: realizat de catre cooperative/grupuri de 

producatori pentru finantarea unor facilitati comune, mai eficiente si 

profitabile precum echipamente, infrastructura etc. 

 

 Tanar fermier (sM 4.1): persoana cu varsta sub 40 de ani la data 

depunerii CF, detine competente/calificari profesionale adecvate si 

se stabileste pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef al 

respectivei exploatatii (cu maxim 5 ani inainte de depunerea CF) 
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Terminologie  (4) 

Proiect integrat 

Combinarea a cel putin 2 operatiuni din cadrul a cel putin 2 masuri 

diferite (una dintre ele fiind M04), care asigura accesul la finantare a 

aceluiasi beneficiar: 

 

- se poate prezenta in aceeasi cerere de finantare 

- se respecta regulile specifice fiecarei submasuri 

- poate fi evaluat ca atare in cadrul unei singure sesiuni 

- diferitele operatiuni pot incepe simultan 

- conditiile de eligibilitate ale operatiunilor trebuie sa fie indeplinite pana la 

incheierea contractului de finantare, chiar daca punerea in  aplicare a unora 

dintre operatiuni este programata ulterior 

- se aplica rata specifica a contributiei aferenta masurii/tipului de operatiune 

dominante valoric 
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Terminologie  (5) 

 

Productie Standard (PS)/Standard Output (SO): 

exprima dimensiunea economica a unei exploatatii exprimata 

in euro, calculata pe baza unor coeficienti ai “productiei 

standard” (valoarea productiei corespunzatoare situatiei medii 

intr-o regiune data, pentru fiecare caracteristica agricola, ex: 

euro/ha sau euro/cap animal). 

 

Coeficientii au fost calculati  de catre INS ca medie a anilor 

2008-2012 si aprobati de EUROSTAT (Anexa la PNDR). 
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Terminologie  (6) 

 

 Ferma mica: dimensiunea economica: 8.000 – 11.999 Euro PS 

 Ferma medie: dimensiunea economica: 12.000 – 250.000 Euro PS 

 Ferma mare: dimensiunea economica mai mare de  250.000 Euro PS 

 

 Ferma de familie reprezinta exploatatia apartinand unei intreprinderi 

familiale sau persoanei juridice ai carei asociati sunt exclusiv membri 

ai aceleasi familii (sotul/sotia si rudele pana la gradul III inclusiv), care 

produce pentru consumul propriu si comercializeaza surplusul (OG 

43/2013). Dimensiunea economica: intre 8.000 si 250.000 Euro PS.  

(in cadrul fiecarei sesiuni de proiecte va exista o alocare speciala) 
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Beneficiari eligibili 

Fermieri (cu excepția persoanelor fizice neautorizate) care 

desfasoara o activitate agricola-productie de produse agricole, 

inclusiv recoltarea: 

 PFA, II, IF 

 SNC, SCS, SA, SCA, SRL, SC cu capital privat (L15/1990) 

 Institute de cercetare-dezvoltare, precum si centrele, statiunile si unitatile 

de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol cu personalitate juridica, de 

drept public sau privat 

 societate agricola (L36/1991) 

 societate cooperativa agricola (L1/2005) 

 cooperativa agricola (L566/2004, art. 6, lit.e) 

 grup de producatori (OG 37/2005) 
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Calculul dimensiunii economice conform 

Ghidului (pag. 7) 

Nu sunt eligibili fermierii care DETIN exploatatii agricole cu o 

dimensiune economica mai mica de 8.000 euro PS! 

 Mod de calcul: 

 Proiect de modernizare: calcul pe baza inregistrarilor de la 

APIA/ANSVSA/Registrul agricol din anul anterior depunerii CF 

 Proiect cu activitati agricole complet noi: calcul ca rezultat al 

realizarii investitiei, prevazuta in Studiul de fezabilitate 

 

Modernizarea – cuprinde lucrările de construcţii şi instalaţii privind 

retehnologizarea, reutilarea și refacerea sau extinderea construcţiilor aferente 

unităţilor în funcţiune şi cu autorizaţii de funcţionare valabile, fără modificarea 

destinaţiei iniţiale (achizitii masini si utilaje agricole???) 
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Dimensiuni fizice ale fermelor 

in functie de dimensiunea economica 
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Denumire cultura  

Valoare 

Prod. 

Standard 

Valoare Productie Standard 

Totala (€) 

(€/ha) 8.000 12.000 50.000 250.000 

Legume proaspete, 

pepeni şi căpşuni - în 

câmp 

7.113,49 
1,125 

ha 

1,687 

ha 

7,029 

ha 

35,144 

ha 

Legume proaspete, 

pepeni galbeni şi căpşuni 

– in aer liber, în grădini 

pt. comercializare 

7.914,85 
1,011 

ha 

1,516 

ha 

6,317 

ha 

31,586 

ha 

Legume proaspete, 

pepeni galbeni şi căpşuni 

- în spatii protejate 

37.209,23 
0,215 

ha 

0,323 

ha 

1,344 

ha 

6,719 

ha 



Dimensiuni fizice ale fermelor 

in functie de dimensiunea economica 
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Denumire cultura  

Valoare 

Prod. 

Standard 

Valoare Productie Standard Totala 

(€) 

(€/ha) 8.000 12.000 50.000 250.000 

Mazăre boabe, fasole 

boabe, lupin dulce 
488,31 

16,383 

ha 

24,575 

ha 

102,394 

ha 

511,970 

ha 

Linte, naut, 

măzăriche 
387,25 

20,658 

ha 

30,988 

ha 

129,116 

ha 

645,578 

ha 

Cartofi 3.120,62 
2,564 

ha 

3,845 

ha 

16,022 

ha 

80,112 

ha 



Operatiuni eligibile generale (1) 

 Investitii in infiintarea, extinderea si/ sau modernizarea fermelor 

vegetale, inclusiv capacitati de stocare, conditionare, sortare, 

ambalare a productiei vegetale pentru cresterea valorii adaugate 

a produselor; 

 Infiintare si/ sau modernizarea cailor de acces in cadrul fermei, 

inclusiv utilitati si racordari 

 Investitii in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru 

irigatii in cadrul fermei, inclusiv facilitati de stocare a apei la 

nivel de ferma, cu conditia ca acestea sa reprezinte o componenta 

secundara intr‐un proiect de investitii la nivel de ferma 

 Investitii necorporale: achizitionarea sau dezvoltarea de software 

si achizitionarea de brevete, licente, drepturi de autor, marci  
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Operatiuni eligibile generale (2) 

-energie regenerabila- 

 Investitii in producerea si utilizarea energiei din surse 

regenerabile, cu exceptia biomasei (solara, eoliana, cea 

produsa cu ajutorul pompelor de caldura, geotermala) in 

cadrul fermei, ca si componenta secundara in cadrul unui 

proiect de investitii, iar energia obtinuta va fi destinata 

exclusiv consumului propriu 

 Investitii in instalatii pentru producerea de energie electrica 

si/sau termica, prin utilizarea biomasei (din deseuri/produse 

secundare rezultate din propria activitate agricola), ca si 

componenta secundara in cadrul unui proiect de investitii, iar 

energia obtinuta va fi destinata exclusiv consumului propriu; 

se va utiliza un procent minim de energie termica de 10%  
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Operatiuni eligibile generale (3) 

-procesare- 

 

 Materia prima procesata va fi produs agricol (conform Anexei I la 

Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat 

 

 Investitii in procesarea produselor agricole la nivel de ferma, 

precum si investitii in vederea comercializarii (precum magazinele 

la poarta fermei sau auto/rulotele alimentare), prin care vor fi 

comercializate exclusiv propriile produse agricole.  

 

 Investitiile de procesare la nivelul fermei vor fi realizate doar 

impreuna cu investitiile in modernizarea/dezvoltarea fermei, ca o 

componenta secundara.  
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Cheltuieli eligibile specifice (1) 

 

 in cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile urmatoarele investitii: 

 infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor 

produse; 

 etichetarea (crearea conceptului care intra pe cheltuiala necorporala). 

 

 achizitionarea, inclusiv prin leasing, de masini/utilaje si echipamente noi, 

in limita valorii de piata a bunului respectiv (doar leasing financiar); 

 

 achizitionarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, 

frigorifice, inclusiv remorci si semiremorci specializate in scopul 

comercializarii produselor agricole in cadrul unui lant alimentar integrat, 

respectiv autocisterne si autoizoterme  
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Cheltuieli eligibile specifice (2) 

-costuri generale- 

 cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt cheltuieli 

pentru consultanta, proiectare, monitorizare si management, inclusiv 

onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de 

mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind 

obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare implementarii 

proiectelor, prevazute in legislatia nationala. 

 

 Costurile generale ale proiectului trebuie sa se incadreze in 

maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile pentru proiectele 

care prevad constructii ‐ montaj si in maxim 5% pentru proiectele 

care prevad investitii in achizitii simple. Procentul ce poate fi acordat 

se stabileste in functie de tipul si de complexitatea proiectului. 
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Cheltuieli neeligibile (pag. 14-15 Ghid) 

 Achizitia de cladiri sau terenuri; 

 Constructia si modernizarea locuintelor; 

 Achizitia de drepturi de productie agricola, de drepturi la 

plata, plante anuale si plantarea acestora  

 Cheltuielile pentru culturi energetice din specii forestiere cu 

ciclu scurt de productie; 

 Cheltuielile cu intretinerea culturilor agricole; 

 Achizitia de cap tractor. 

 Bunuri folosite 

 Mijloace transport persoane/uz personal 
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Cheltuieli neeligibile (pag. 14-15 Ghid) 

 Cheltuieli efectuate inainte de semnarea contractului de 

finantare, cu exceptia cheltuielilor generale (consultanta, 

proiectare, cost avize/autorizatii) 

 

 Atentie: 

 “Clarificare AFIR privind aplicarea procedurii de 

achizitie pentru serviciile achizitionate in vederea 

depunerii CF PNDR 2014-2020”: “...in momentul depunerii 

CF nu va fi luata in calcul achizitionarea serviciilor de 

proiectare. Acestea se vor achizitiona ulterior, conform 

procedurilor de lucru pentru PNDR 2014-2020, prin procedura 

on-line” 
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Conditii de eligibilitate (1) 

 

 Solicitantul nu se afla in una din categoriile de 

solicitanti/beneficiari restrictionati de la finantare  

 Exploatatia trebuie sa aiba cel putin 8.000 Euro PS 

 Solicitantul trebuie sa asigure cofinantarea investitiei 

(“Declaratia” se depune odata cu CF; extras de cont si/sau 

contract de credit intre selectare si contractare-maxim 90 zile) 

 Investitia va respecta cerintele privind conformarea cu 

standardele impuse de legislatia nationala si europeana; 

 Investitia va fi in acord cu potentialul agricol al UAT-ului 

(investitiile in zone cu potential scazut sunt eligibile, dar nu se 

puncteaza; spatiile protejate sunt asimilate zonelor cu potential 

ridicat) 
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Conditii de eligibilitate (2) 

 Investitia trebuie sa isi demonstreze viabilitatea economica 

prin documentatia tehnico-economica: 

 rezultat pozitiv din exploatare sau venituri cel putin egale cu 

cheltuielile-pt. PFA, II, IF/formular 200, la sfarsitul anului anterior 

depunerii, exceptand anul infiintarii, anii calamitati sau solicitantii 

care nu au inregistrat venituri din exploatare 

 incadrare in limitele indicatorilor economico-financiari;  

 

 Sprijinul nu se acorda daca profitul mediu (net!!!) pe 

ultimii 3 ani fiscali depaseste de 4 ori valoarea sprijinului 

solicitat (cu exceptia PFA, II, IF si a celor infiintati cu cel mult 

doi ani fiscali inainte de depunerea cererii de finantare) 
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Conditii de eligibilitate (3) 

 

 In cazul procesarii la nivelul fermei atat materia prima procesata 

(provenita exclusiv din ferma proprie) cat si rezultatul procesarii trebuie 

sa fie precizate in Anexa I la Tratatul UE. Investitia in procesare trebuie 

sa fie investitie secundara (sa insoteasca o investitie in cadrul fermei si 

sa fie minoritara valoric) 

 

 Investitiile in infiintarea si/sau modernizarea instalatiilor pentru 

irigatii si in producerea energiei din surse regenerabile sunt eligibile 

doar impreuna cu investitii in modernizarea/dezvoltarea fermei 

(dezvoltarea productiei agricole primare), ca investitii secundare 

(minoritare valoric). 
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Conditii de eligibilitate (4) 

 Daca beneficiarul depune in acelasi timp (aceeasi sesiune) 

mai multe proiecte, in cadrul aceleiasi sub-masuri, care 

formeaza impreuna un flux de productie si/sau procesare 

unitar (flux tehnologic), proiectele sunt neeligile (Clarificare 

nr.1/04.2015) 

 

 Beneficiarul poate depune un alt proiect pentru o investitie 

alaturata (?) care face parte din acelasi flux 

tehnologic/modernizare numai dupa finalizarea proiectului 

depus anterior (pag. 26 Ghid).  
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Conditii de eligibilitate (5) 

 

 Solicitantii ai caror asociati/actionari majoritari au aceasta 

calitate in doua sau mai multe intreprinderi nu pot solicita 

sprijinul financiar nerambursabil, in acelasi timp, in cadrul 

aceleiasi sub-masuri, pentru acelasi tip de investitie.  

 

 Solicitantii care s‐au angajat prin declaratie la depunerea CF 

ca vor depune dovada cofinantarii la contractare sau ca vor 

depune proiectul tehnic si nu prezinta documentele la data 

prevazuta in Notificarea privind selectia, nu vor mai putea 

accesa programul timp de 1 an de la data notificarii. 
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Fundamentare buget indicativ in CF 

 

Conform instructiuni din Anexa 2-Studiu de fezabilitate (pag. 5) 

 

 Pentru bunuri din BD cu preturi (site AFIR): se printeaza si se 

ataseaza la CF 

 

 Pentru alte bunuri precum si pentru servicii: se ataseaza 3 

oferte (pentru bunuri/servicii cu valoare mai mare de 15.000 

euro sau o oferta pentru bunuri/servicii cu valoare mai mica 

de 15.000 euro) 

 

 Pentru lucrari, proiectantul declara sursa de preturi 
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Principii de selectie (1) 

1. Principiul dimensiunii exploatatiei care vizeaza 

exploatatiile de dimensiuni medii 

 

 Exploatatia agricola avand dimensiunea economica 

intre  12000 - 250000 SO (valoarea productiei 

standard): 

 12.000 - ≤50.000 15 p. 

 >50.000 - ≤100.000 13 p. 

 >100.000 - ≤ 250.000 11 p. 

Pentru punctare se va lua in considerare dimensiunea economica pe 

care o va atinge ferma la sfarsitul proiectului 
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Principii de selectie (2) 

2. Principiul sectorului prioritar vegetal (in aceasta categorie vor fi incluse si 

ciupercariile din spatiile climatizate) 

 

 legumicultura in spatii protejate, inclusiv producere de material saditor 

 samanta    15 p. 

 productie inclusiv de material saditor 14 p.  

 plante oleaginoase si proteice 13 p. 

 cereale si cartofi   11 p. 

 

Pentru punctare se va lua in considerare cultura majoritara din punct de vedere al 

dimensiunii economice previzionate.  
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Principii de selectie (3) 

3. Principiul lanturilor alimentare integrate, respectiv 

integrarea productiei agricole primare cu procesarea si/sau 

comercializarea 

  

 productie agricola primara – procesare – comercializare  20 p. 

 productie agricola primara – procesare   18 p. 

 integrarea productie, procesare si comercializare  

prin membrii din cadrul OIPA    16 p. 

 integrare productie si procesare prin membrii  

din cadrul OIPA     14 p. 

 

- crit. 1 si 3 – doar pentru modernizari de ferme 

- lantul productie primara – comercializare nu se puncteaza 

 
28 



Principii de selectie (4) 

4. Principiul asocierii fermierilor, care detin exploatii de dimensiuni 

mici si/sau medii, in cadrul cooperativelor sau a grupurilor de 

producatori (solicitantii sunt grupuri de producatori si cooperative) 

 

 grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din fermieri cu 

exploatatii avand dimensiunea sub 12.000 SO  20 p. 

 grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din fermieri cu 

exploatatii de dimensiuni cuprinse intre  

12.000 -≤  50.000 SO     18 p. 

 grupuri de producatori sau cooperative formate predominant din fermieri cu 

exploatatii de dimensiuni cuprinse intre  

50.000 -≤  100.000 SO     16 p 

 

Predominant: cel putin jumatate din totalul dimensiunii economice a solicitantului 
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Principii de selectie (5) 

 

5. Principiul potentialului agricol al zonei care vizeaza zonele 

cu potential determinate in baza studiilor de specialitate 

(conform notei de bonitare ICPA, Anexa 5) 

 

 Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol 

ridicat   10 p. 

 Proiectul este implementat intr-o zona cu potential agricol 

mediu   9 p. 

 

Spatiile protejate sunt asimilate zonelor cu potential ridicat 
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Principii de selectie (6) 

 

6. Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol al 

managerului exploatatiei agricole 

 

 studii superioare    10 p. 

 studii liceale sau postliceale   8 p. 

 scoli profesionale sau formare profesionala  

care confera un nivel minim de calificare 

in domeniu agricol (360 ore)  6 p. 
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Principii de selectie (7) 

 

7. Principiul economiei de apa pentru proiectele care prevad 

investitii de modernizare a sistemelor de irigatii la nivel de 

ferma 

 

Proiectele care prevad investitii de modernizare a sistemelor de 

irigatii la nivel de ferma asigura in urma unei evaluari ex-ante 

posibile economii de apa de: 

 

 peste 20%   5 p. 

 >10%- ≤20%   3 p. 
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Principii de selectie (8) 

8. Principiul soiurilor autohtone 

Solicitantul demonstreaza ca obtine / detine / dezvolta la nivelul 

exploatatiei agricole si prevede in cadrul documentatiei tehnico-

economice ca va pastra si dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe 

toata durata de implementare a proiectului. max 5 p. 

 

Atentie! Punctajul se va acorda proportional in functie de ponderea nucleului 

soiurilor autohtone exprimate in SO din total dimensiune economica a 

exploatatiei.  

 

Soiurile autohtone se regasesc in Catalogul oficial al soiurilor de plante 

de cultura din România publicat de Institutul de Stat pentru Testarea si 

Inregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat anual.  

Acest criteriu se aplica doar in cazul modernizarilor exploatatiilor agricole. 
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Sume si rate de sprijin (1) 

I. Ferme sub 500.000 euro PS 

Rata de 50% din valoarea eligibila, fara a depasi: 

 Achizitii simple 

 500.000 E sau 

 100.000 E pentru fermele mici 

 Achizitii complexe (cu constructii-montaj) 

 1.500.000 E pentru legume in sere, sau 

 1.000.000 E (altele) sau 

 200.000 E pentru fermele mici 

 Proiecte ce prevad crearea de lanturi alimentare integrate la nivelul 

exploatatiei agricole 

  2.000.000 E sau 

 400.000 E pentru fermele mici 
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Sume si rate de sprijin (2) 

I. Ferme sub 500.000 euro PS 

 Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, insa rata 

maxima a sprijinului combinat nu poate depasi: 

 90 % (ferme mici si medii – pana la 250.000 E PS) sau 

 70% (ferme intre 250.000 si 500.000 E PS), 

 in cazurile: 

 tineri fermieri cu varsta sub 40 de ani la data depunerii CF sau care s-au instalat in 

ultimii 5 ani anterior depunerii CF precum si pt. tinerii instalati prin 6.1 sau prin 

M112 si se incadreaza in max. 5 ani anteriori solicitarii sprijinului   

 proiecte integrate; 

 operatiuni sprijinite prin SM16.1 in cadrul Parteneriatului European pt.  Inovare,  

(NU se aplica solicitantilor sM 4.1!); 

 investitii legate de art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica); 

 zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice  
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Sume si rate de sprijin (3) 

II. Ferme peste 500.000 euro PS 

 

 Rata de 30% din valoarea eligibila, fara a depasi: 

 500.000 E pentru achizitii simple (bunuri fara montaj) 

 1.500.000 E pentru achizitii complexe (legume in sere), sau 

 1.000.000 E pentru achizitii complexe (altele)  sau 

 2.000.000 E  pentru crearea de lanturi alimentare integrate la nivel de ferma 

  

 Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora, cu 20%, insa rata 

maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 50% pentru: 

 proiecte integrate 

 operatiuni sprijinite prin SM16.1 in cadrul Parteneriatului European pt.  Inovare 

(NU se acorda solicitantilor msM 4.1!) 

 zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice  
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Sume si rate de sprijin (4) 

III. Cooperative si grupuri de producatori 

 Rata de 50% din valoarea eligibila, fara a depasi 2.000.000 E, indiferent de 

tipul investitiei 

 

 Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20%, insa rata 

maxima a sprijinului combinat nu poate depasi 90%: 

 

 Proiecte colective sau integrate; 

 Operatiuni sprijinite prin SM16.1 in cadrul Parteneriatul European pt.  Inovare; 

(NU se acorda solicitantilor sM 4.1!) 

 Investitii legate de art. 28 (Agromediu) si art. 29 (Agricultura ecologica); 

 Zone care se confrunta cu constrangeri naturale si cu alte constrangeri specifice  
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Sume si rate de sprijin (5) 

-prevedere generala- 

 

 În cazul proiectelor care includ activităţi de procesare la nivelul 

fermei, ratele sprijinului aplicabile acţiunilor privind procesarea 

şi comercializarea produselor din Anexa I la Tratatul UE vor 

respecta intensităţile ajutorului  specifice sM 4.2, respectiv: 

 50% în cazul solicitanţilor IMM sau 

 40% în cazul celorlalte intreprinderi. 

  

 Aceste procente nu se majorează în nici unul din cele trei cazuri 

(I, II sau III) 

 In acest caz se va completa Buget şi Plan financiar suplimentar. 
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Documente utile pentru elaborarea proiectului  

(site AFIR: www.apdrp.ro) 

 Legislatie aplicabila (ex. HG 226/06.04.2015) 

 Ghidul solicitantului si anexe 

 Procedurile de evaluare 

 Fisele de evaluare 

 Clarificari 

 

 Spete de comunicare (doar pentru informare): 

nu sunt opozabile Ghidului si procedurilor; 

informatiile trebuie reverificate! 
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Multumesc pentru atentie 

Constantin LEONTE 

General Manager 
  

Tel/Fax:      +4.021-3260171/81 

Mobil:         +4.0744.705.024 / +4.0754.227.000 

Mobil:         +4.0723.396.206 / +4.0722.133.967 

WEB:            www.terranostraconsulting.ro 

email:           c.leonte@terranostraconsulting.ro   
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