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     ANEXA nr.11 

                        la HCJD nr.       / 2016 

 

TARIFE 

percepute de Camera Agricolă Judeţeană  

 

          -lei- 

Nr.

crt. 

SERVICII TARIF – 

 

1. Servicii si colaborări: 

- culegerea de date, completarea şi transmiterea 

chestionarelor RICA; 

- colaborări cu alte instituţii ale administraţiei publice 

centrale si locale 

 

 

 

Între 100 si 10.000 lei 

2. -  multiplicare de materiale informative (pe suport de 

hârtie sau pe suport magnetic) 

2 lei /pagina-suport hârtie 

20 lei/suport magnetic 

3. Elaborarea proiectelor de investiţii pentru accesarea 

fondurilor europene prin PNDR 2014-2020 si 

cofinanţare publică 

 

 

 

 

 

 

 

- maxim 6% din valoarea eligibilă 

a proiectului dacă se prevad 

construcţii (achiziţii complexe); 

- maxim 3% din valoarea eligibilă 

a proiectului fară 

construcţii.(achiziţii simple) 

 

 

  

4. Proiecte de sprijin financiar european pentru Submăsura 

6.1  ,,Instalarea tinerilor fermieri” 

3% din valoarea proiectului 

5. Elaborarea proiectelor de sprijin financiar european 

altele decât “Instalarea tinerilor fermineri” 

- Submăsura 6.3 “Dezvoltarea fermelor mici”; 

- Submăsura 6.2 “Sprijin pentru înfiinţarea de activităţi 

non-agricole în zonele rurale 

 

800 lei/proiect, inclusă şi cererea 

de plată pentru tranşa I 

 

 

 

 
6. Intocmirea dosarelor de plaţi pentru Măsura 141,,Sprijin 

pentru fermele agricole de semisubzistentă”: 

                        Transa  3, 4, 5. 

 

80 lei/documentaţie 

7. Întocmirea dosarelor de plată transa 2 pe măsura 112 

(pentru beneficiarii care nu au contract cu instituţia, 

pentru elaborarea proiectelor) 

400 lei/documentaţie 

8. Întocmirea documentaţiei de plată tranşa 2 pentru 

proiectele de submăsurile 6.2 şi 6.3 

200 lei/documentaţie 

9. Modificarea planului de afaceri pe măsurile 112 şi 141 

 

100 lei/documentaţie 

10. Elaborarea de acte adiţionale la contracte de finanţare 50 lei/documentaţie 
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11. Elaborarea proiectelor tehnice de înfiinţarea plantaţiilor 

pomicole, arbuşti fructiferi, sere, solarii şi alte tipuri de 

exploataţii agricole 

300 lei/documentaţie 

12. Elaborarea de planuri de afaceri, tehnlogii, devize pentru 

exploataţii agricole 

20 lei/oră 

13. Elaborarea proiectelor de Amenajamente Pastorale 9 lei/ha 

14. Organizarea de cursuri de calificare autorizate A.N.C de 

360 de ore 

200 lei/cursant 

 
15. Organizarea de cursuri de formare profesională şi 

instruire cu durata de 5 zile (45 de ore) 
100 lei/cursant 

16. Eliberarea certificatelor de calificare 20 lei/certificat 

17. Eliberare adeverinţe cursuri de calificare 5 lei/adevarinţă 
18. Eliberare duplicat certificat de calificare 50 lei/certificat 

 


