
 

H O T Ă R Â R E 

 
 

pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului 

general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 - 2013 

 

 

Având în vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru 

dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), ale 

Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului 

Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Consiliului (CE EURATOM) nr. 1.605/2002 privind 

Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţii Europene, cu modificările şi completările 

ulterioare, Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1310/2013 de stabilire a 

anumitor dispoziții tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR), de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului 

European şi al Consiliului în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea acestora pentru anul 2014 şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului şi a Regulamentelor (UE) nr. 1307/2013, (UE) 

nr. 1306/2013 şi (UE) nr. 1308/2013 ale Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce priveşte 

aplicarea acestora în anul 2014, precum şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2009 privind 

gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, 

Fondul european agricol de dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la 

bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a 

fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare 

desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în 

domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei 

fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, 

Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
 

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 74 din Regulamentul Consiliului (CE) 

nr.1.698/2005, 
 

  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
  

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a 

măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2007-2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 7 martie 

2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: 
 

1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

”H.G. nr.224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, 

precum şi pentru aplicarea acestuia în perioada tranzitorie până la aprobarea Programului Naţional de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020”. 
 

2. La articolul 1 alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 

”(1) Obiectul prezentei hotărâri îl constituie stabilirea cadrului general pentru aplicarea procedurilor de 

evaluare, selecţie, contractare, achiziţii, plată, control şi monitorizare, aferente proiectelor cofinanţate din 

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, denumit în continuare FEADR, prin Programul Naţional 

de Dezvoltare Rurală 2007-2013, denumit în continuare PNDR, pe întreaga perioadă de derulare a 

programului, din regiunile eligibile în cadrul Obiectivului de convergenţă, precum şi în perioada tranzitorie 

până la aprobarea PNDR 2014-2020”. 
 

 



 

3. La articolul 10, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins: 
 

”(4) Termenul de 30 septembrie 2015 nu se aplică contractelor aferente proiectelor depuse pe măsurile din 

PNDR 2007-2013, încheiate conform dispoziţiilor tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 

prevăzute în Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (UE) nr. 1310/2013.”.  
 

4. La articolul 20
1
 alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 

”(4) Încheierea contractelor de finanţare de către APDRP se poate face începând cu data aprobării PNDR sau 

de la data amendării acestuia, prin decizii ale Comisiei Europene, precum şi în condiţiile prevăzute în  

dispoziţiile tranzitorii privind sprijinul pentru dezvoltare rurală din Regulamentul Parlamentului European şi 

al Consiliului (UE) nr. 1310/2013.”. 
 
 

Art. II. - Dispoziţiile art. 10 ale Hotărârii Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general 

de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, astfel cum au fost modificate prin prezenta hotărâre, se 

aplică numai pentru contractele de finanţare încheiate după intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. 
  

   

 

 

 

PRIM  MINISTRU 
 

Victor – Viorel PONTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


