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PLAN DE ACȚIUNI 
(Model – cadru– secțiuni minime obligatorii) 

 
- Planul de acțiuni se elaborează pentru o perioadă de 3ani de către fermierii și grupurile de fermieri care aplică pentru prima dată la schemele 

de calitate. 
- Acordarea sprijinului se face sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 3ani consecutivi de la aderarea la o schemă de calitate. 
- Sprijinul public este de max. 3 000 de euro/exploataţie/an și se acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de 

fermieri/grupuri de fermieri. 
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I.Date generale 
 
- Denumirea completă a solicitantului 
 

- Forma juridică (Codul Unic de Inregistare (CUI) – Certificatul de înregistrare eliberat de Registrul Comerţului)  
- Cod fiscal 
- Adresa – sediul social/punct de lucru .......................................,...................., tel./fax: .........................., e-mail: ..................... 
- Codul CAEN (în sectorul agricol) 

 
- Numele și funcția reprezentantului legal 

 
 
 

II.Obiective 
 

o Descrierea produsului cu care solicitantul aderă la schema de calitate 
o Detalierea modului în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de plus valoare produsului agricol respectiv și la o 

mai bună integrare a solicitantului în lanţul agroalimentar 
o Descrierea etapelor  pe care solicitantul trebuie să le parcurgă în scopul aderării la schema de calitate, repartizate pe cei trei  ani 

pentru care se acordă stimulentul financiar 
o Detalierea modului în care solicitantul îndeplinește principiile și criteriile de selecție pentru care și-a acordat punctaj 

 
 
 
 

III.Etapele de realizare a obiectivelor 
 

Nr. 
crt. 

Tipurile de cheltuieli eligibile 
Valoare estimată 

- euro*/exploatație** - 
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Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 TOTAL 

1. Costuri aferente aderării la schema de calitate eligibilă       

1a. Costuri pentru inițierea certificării       

1b. Costuri pentru controlul solicitantului       

1c. Cheltuieli aferente testării în urma căreia se certifică conformitatea 
cu specificațiile de calitate 

      

1d. Costuri pentru evaluarea dosarului solicitantului       

2. Contribuţia anuală de participare în grupul asociativ care a obținut 
recunoașterea la nivelul UE pe schema de calitate 

      

3. Cheltuieli aferente controalelor necesare pentru verificarea 
respectării specificaţiilor schemei pentru verificarea specificațiilor 
de îndeplinire a conformității anuale 

      

TOTAL       
*Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca Central Europeană la adresa: http://www.ecb.int/index.html, la data întocmirii 
Planului de acțiuni. 
**În cazul grupurilor de fermieri, se va completa câte un tabel pentru fiecare exploatație a fermierilor activi care solicită finanțare. 

 
Atenție! 
Fermierii activi – membrii ai grupului –, care solicită finanțare, nu pot părăsi grupul de fermieri pe toată durata de implementare a proiectului. În caz 
contrat, sprijinul acordat exploatației membrului respectiv se va recupera. 
 
OBSERVAȚIE: 
TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția cazului în care nu poate fi recuperată în conformitate cu legislația națională privind TVA.  

 
IV.Altele (dacă este cazul) 
 

Data întocmirii Planului de acțiuni: 
................................................ 


