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PROCEDURA PRIVIND AVIZAREA PROIECTELOR TEHNICE DE ÎNFIINŢARE A 

PLANTAŢIILOR POMICOLE 

În conformitate cu prevederile Art. 13 alin. 2 din Legea nr. 348/ 2003 - Legea pomiculturii şi 

ţinând cont de lansarea în cadrul PNDR 2014-2020 a Subprogramului Tematic Pomicol - Submăsura 

4.1.a ’’Investiţii şi exploataţii pomicole” se stabileşte următoarea procedură privind avizarea 

Proiectelor tehnice de înfiinţare a plantaţiilor pomicole: 

Art.1. Avizarea Proiectelor tehnice de înfiinţare a plantaţiilor pomicole se realizează de către 

Consiliul Ştiinţific al Stațiunii de Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultură Constanța, prin vot 

deschis, cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. 

Avizul va fi emis printr-o Hotărâre de Avizare cu: 

- Aviz favorabil - proiectul indeplineste conditiile de avizare şi este marcat cu stampila „vizat 

spre neschimbare”; 

- Aviz provizoriu condiţionat - proiectul trebuie revizuit - este necesară reexaminarea 

proiectului în vederea emiterii avizului final; 

- Aviz nefavorabil - proiectul nu indeplineste condiţiile de avizare. 

Notă: Avizul provizoriu conditionat este necesar pentru revizuirea si depunerea proiectului 
la reexaminare intr-un termen de maxim 45 de zile de la emitere si se eliberează 

 

atunci cand proiectul respecta conţinutul cadru, dar prezintă necorelări tehnologice, 

economice, etc. La depunerea proiectului pentru reexaminare beneficiarul va 

prezenta proiectul revizuit (specificand numarul reviziei), avizul provizoriu conditionat 

aflat in termenul de valabilitate de maxim 45 de zile de la emitere, dovada platii taxei 

de reexaminare, in cuantum de 20% din taxa de avizare. Pentru un proiect se pot 

elibera cel mult două avize provizorii condiţionate. Dacă după a doua revizie a 

proiectului, acesta nu îndeplineşte condiţiile de avizare, va fi emis avizul nefavorabil. 

Art.2. (1) Şedinţele Consiliului Ştiinţific al SCDP Constanța au loc lunar. În mod excepţional, 

pot avea loc mai multe şedinţe pe lună. 

(2) Termenul de avizare a Proiectelor tehnice de înfiinţare a plantaţiilor pomicole este 

de maxim 30 zile de la înregistrarea acestora la secretariatul SCDP Constanța. 

(3) Pentru avizarea proiectului de înfiinţare a plantaţiilor pomicole, solicitantul va 

depune la secretariatul SCDP Constanța, următoarele documente: 

- Cerere, semnată și ștampilată de solicitant, în original;  
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-  Contractul de prestări de servicii încheiat cu SCDP Constanța; 

- Documentatia de proiect in 2 (două) exemplare originale tiparite şi un 

exemplar scanat, pe suport digital; 

- Dovada achitarii taxei de avizare, în copie. 

(4) Pentru reexaminarea proiectului, solicitantul va depune la secretariatul SCDP 

Constanța, în termen de maximum 45 de zile de la emiterea Avizului provizoriu condiţionat, 

următoarele documente: 

- Cerere tip, semnată și ștampilată de solicitant, în original; 

- Avizul provizoriu condiționat, în copie, aflat în termenul devalabilitate de 45 de 

zile de la emitere; 

- Documentaţia de proiect revizuită (specificat numărul reviziei), în 2 (două) 

exemplare originale tiparite și un exemplar scanat, pe suport digital; 

- Dovada achitării taxei de reexaminare (în cuantum de 20% din taxa de 

avizare), în copie. 

Art.3. (1) Consiliul Ştiinţific al SCDP Constanța va analiza şi dezbate proiectul supus avizării 

şi va adopta prin vot Hotărârea de Avizare care va fi semnată de Preşedintele consiliului ştiinţific. 

(2) Hotărârea de Avizare va avea anexată Fişa de evaluare a proiectului, care 

cuprinde observaţiile membrilor consililului ştiinţific, şi care va fi semnată şi însuşită de beneficiarul 

proiectului. 

Ex: când într-un Proiect tehnic de înfiinţare a plantaţiei pomicole supus avizării este propus 

pentru plantare un alt soi decât cele cuprinse in categoriile autorizate şi recomandate pentru cultură 

pe fiecare zonă, pe specii, în conformitate cu Anexa nr. 2 a Normelor metodologice ale Legii nr.348/ 

2003 - Legea pomiculturii (Art. 5 Norme). 

Art.4 (1) În cazul nerespectării conţinutului cadru al proiectului tehnic de înfiinţare a plantaţiilor 

pomicole se dă aviz nefavorabil cu posibilitatea redepunerii acestuia pentru avizare. 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI ŞTIINŢIFIC 

SECRETAR ȘTIINŢIFIC 


