
ANEXA 0 — Criterii de selecție pentru submăsura 4.1a “Investiții în exploatații 
pomicole” 

 

 

COMPONENTA 1) Înființare/extindere/modernizare plantație pomicolă inclusiv condiționare și 
marketing (ca și componentă secundară) 

 
Nr crt. 

 
Principii 

 
Criterii 

Punctaj 
maximum 

100 p 
1 Principiul dimensiunii (ferme mici și 

medii la momentul solicitării 
sprijinului)* 
Dimensiunea           economică          a 
exploatației agricole, se va calcula în 
baza suprafeței identificate în APIA și 
a previziunilor din punct de vedere al 
culturilor  din documentația  tehnico- 
economică a proiectului, ca urmare a 
realizării investițiilor propuse prin 
proiect. 

 
*În  cazul  formelor  asociative  se  va 
avea  în  vedere  numărul  de  membri 
care  se încadrează  în ferme  mici  și 
medii. 
Punctajul  se  acordă  proporțional  cu 
numărul  de  membri  care  se 
încadrează cu exploatațiile agricole 
gestionate  în  intervalul  de 
dimensiune economică aferent 
criteriului de selecție 1.1 si 1.2. 
În  cazul   formelor   asociative, 
punctajul  se va acorda proporțional, 
în funcție de numărul de membri (în 
cazul cooperativelor în funcție de 
numărul membrilor acționari) care se 
încadrează  în  fiecare  categorie  de 
mai sus. 

Dimensiunea   fermei   solicitantului 
la momentul solicitării sprijinului 
este ferma mica/medie: 

 
1.1  Solicitantul       deține       în 
proprietate și/sau folosință o 
exploatație   agricolă   cu 
dimensiunea economică de 12.000- 
250.000  SOC  producție  standard, 
la  data  depunerii  cererii  de 
finanțare; 

 
1.2  Solicitantul       deține       în 
proprietate și/ sau folosință o 
exploatație   agricolă   cu 
dimensiunea economică de 4.000 – 
11.999  SOC  (producție  standard), 
la data depunerii Cererii de 
finanțare. 

Max. 5 p 
 
 
 
 
 
 
3 p 

 
 
 
 
 
 
5p. 

2. Principiul  maturității  proiectului  în 
sensul documentației aduse la 
depunere și a sustenabilității 
proiectului  din  perspectiva 
aspectelor  de  mediu  și 
managementul riscului 

 

 
 
 
2.1  Proiecte  însoțite  la  data 
depunerii Cererii de Finanțare de 
documentul final emis de ANPM 

 
2.1.1 Acord de mediu 
2.1.2 Decizia etapei de încadrare 
2.1.3 Clasarea notificării 

 
 
2.2    Proiecte    care    promovează 
investiții     ce    permit    aplicarea 

Max 20 p 
 
 
Max 12 p 

 
 
 
 
12 p 
10 p 
6 p 

 
 
Max 8 p 

 

 



  măsurilor  de protecție  a mediului, 
inclusiv scăderea consumului de 
energie și a emisiilor GES (ex. 
producere și utilizare energie 
regenerabilă   pentru   consum 
propriu, îmbunătățirea eficienței 
energetice), investiții corporale și 
necorporale  legate  de  dotări 
tehnice  care  presupun  soluții 
digitale pentru optimizarea 
operațiunilor  sau de agricultură  de 
precizie 

 
a. minim 10% din valoarea eligibilă 
a proiectului 
b. minim 5% din valoarea eligibilă a 
proiectului 

 
Punctajul aferent criteriului 2.2 
poate fi cumulat cu cel aferent 
criteriului 2.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 p 

 
5 p. 

3. Principiul  maturității   solicitantului 
în  sensul  vechimii  în  desfășurarea 
activității și vechimea întreprinderii 

3.1 Proiecte  depuse  de solicitanții 
cu  vechimea  întreprinderii  active* 
de minim 3 ani 

 
a)        în   desfășurarea    activității 
vizate prin proiect** 
b)    în     domeniul     agro- 
alimentar** 

 
Punctajul acordat la punctele a și b 
este cumulativ. 

 
*entitatea    care,   din   punct   de 
vedere economic, este activă în 
perioada analizată(minimum  ultimii 
3 ani înainte de depunerea  cererii 
de finanțare), realizează bunuri sau 
servicii, înregistrează cheltuieli 
respectiv are cifră de afaceri, 
venituri din comercializarea 
producției membrilor și întocmește 
bilanț  contabil.  În  cazul 
solicitanților  înființați în baza OUG 
44/2008     trebuie     să     prezinte 
Declarație  privind  veniturile 
realizate (ANAF) sau Declarația 
privind veniturile din activitățile 
agricole impuse pe norme de venit 
(Declarația 221); 

 
**În cazul formelor asociative 
vechimea  întreprinderii  trebuie  să 
fie  în  domeniul  agroalimentar 
inclusiv activități conexe (servicii, 
comercializare),     punctajul    fiind 

Max 10 
 
 
 
 
7 p 

 
3 p 

 



  acordat  cumulativ  pentru criteriile 
de selecție a) și b). 

 

4. Principiul      asocierii      (investițiile 
realizate de organizațiile de 
producători,  grupurile  de 
producători, cooperative și de 
membrii lor) 

 
 
Investiția  este  realizată  de  un  grup 
sau   organizație   de  producători,   o 
cooperativă sau de membrii lor. 
Principiul    de    selecție    se    aplică 
categoriilor  de  solicitanți  prevăzute 
la lit. a) şi b). 

 

 
 
 
a) Grup sau organizație de 
producători, cooperativă; 

 
b) Membru al unui grup de 
producători recunoscut, al unei 
cooperative  sau al unei organizații 
de producători. 

 
Înainte de efectuarea  ultimei plăți 
se va verifica  dacă în ultimele  12 
luni înainte de depunerea ultimei 
cereri de plată beneficiarul a 
comercializat prin intermediul unui 
grup de producători,  organizații de 
producători  sau  cooperative 
minimum  50%  din  producția 
proprie. 

Max 10 p 
 
 
10 p 

 
 
7 p 

5. Principiul  proprietății  (exploatațiile 
agricole  care  dețin  în  proprietate 
sau administrare, în cazul entităților 
publice cu personalitate juridică, 
terenurile și plantațiile pomicole 
supuse  reconversiei  și/sau  terenul 
pe   care   se   face   înființarea   de 
plantații pomicole) 

 
Punctajul se calculează în funcție de 
proporția de teren în proprietate din 
total teren pe care se realizează 
investiţia      (înființarea      plantație 
şi/sau reconversia). 

 
Principiul    de    selecție    se    aplică 
tuturor categoriilor de solicitanți. 

Solicitantul   deține  în  proprietate 
sau  administrare  (în  cazul 
entităților publice cu personalitate 
juridică) terenul și plantațiile 
pomicole   supuse   reconversiei   şi/ 
sau terenul  pe care se face 
înființarea de plantații pomicole 

 
Max. 10 p 

 



6. Principiul   nivelului   de   calificare* 
(studii superioare în domeniul 
proiectului,   studii   medii   în 
domeniul proiectului) 
În  cazul  subpunctelor   a)  b)  c)  și 
punctul 6.2 Administratorul/ 
Managerul/angajatul cu studii 
superioare trebuie să dețină studii în 
domeniul proiectului. 
Atenție!     În     situația     în     care 

Administratorul/Managerul/ 
angajatul cu studii superioare este 
absolventul  unei  forme  de 
învățământ  din sistemul  național  de 
educație sau al unei forme de 
învățământ echivalente (echivalare 
efectuată de Ministerul Educației), în 
domeniul activității propuse prin 
proiect, se va prezenta diploma/ 
documentul care să ateste absolvirea 
formei  de învățământ 
corespunzătoare. 
Se acceptă și adeverința de absolvire 
a studiilor în domeniu, până la 
eliberarea documentului doveditor. 

 
Principiul    de    selecție    se    aplică 
tuturor categoriilor de solicitanți. 
Pentru  PFA,  II,  IF  se  acordă  pentru 
titularul/reprezentantul    IF,   pentru 
societăți     comerciale     se    acordă 
punctaj pentru administrator.  Pentru 
formele asociative se acordă punctaj 
pentru    administrator/manager     iar 
pentru  institutele   de  cercetare   se 
acordă pentru manager. 
Managerul/Angajatul        cu       studii 
superioare  trebuie  să fie angajat  cu 
normă întreagă. 

6.1.       Administratorul/Managerul 
exploatației deține calificare în 
raport cu activitatea prevăzută prin 
proiect, astfel: 

 
a) studii superioare 
b) studii superioare an terminal sau 
studii superioare absolvite fără 
diplomă de licență 
c) studii liceale sau postliceale 

Max. 10 p 
 
 
 
 
 
10 p 
8 p 

 
 
6 p 

 
6.2. Angajat cu studii superioare în 
domeniul proiectului 

 
4 p 

 
Criteriile 6.1 și 6.2 nu se cumulează. 

7. Principiul vârstei (tinerii de până la 
40 ani, inclusiv). 
Vor primi punctaj solicitanții care nu 
au   împlinit   41   de   ani   la   data 
depunerii cererii de finanțare. 
Principiul    de    selecție    se    aplică 
tuturor categoriilor de solicitanți. 
Pentru  PFA,  II,  IF  se  acordă  pentru 
titularul/reprezentantul    IF,   pentru 
societăți     comerciale     se    acordă 
punctaj pentru administrator.  Pentru 
formele asociative se acordă punctaj 
pentru    administrator/manager     iar 
pentru  institutele   de  cercetare   se 
acordă pentru manager. 

Administratorul/Managerul 
exploatației  are  maximum  40  de 
ani,      inclusiv,  la  momentul 
depunerii cererii de finanțare. 

Max. 5 p 

 



8. Principiul       înființării       și      sau 
reconversiei  (investiții  care 
presupun  înființare  inclusiv 
pepiniere și/sau reconversie) 
8.1 Punctajul se acordă proporțional, 
în funcție de proporția dimensiunii 
economice a plantațiilor pomicole 
prevăzute prin proiect, supuse 
reconversiei, în total dimensiune 
economică a plantațiilor pomicole 
propuse prin proiect. 

 
 
Punctajul  se  acorda  atât 
solicitanților   care   își  propun 
defrișare  prin  proiect,  cât  și  celor 
care au realizat defrișarea cu maxim 
3  ani  înaintea  solicitării  sprijinului 
sau care au terenul în pregătire  (se 
va depune autorizația  de defrișare), 
în vederea înființării unei plantații 
pomicole. 

 
A nu se confunda cu conversia din 
agricultura  convenţională  în 
agricultura ecologică! 

 
Punctajul se acordă în baza 
informațiilor  din  studiul  de 
fezabilitate, însotit de Proiectul de 
înfiinţare a plantaţiei pomicole (şi 
avizat de Institutul de Cercetare- 
Dezvoltare pentru Pomicultură sau de 
staţiunile de cercetare – dezvoltare 
pomicole din zonă. 
Criteriul  de  selecție  8.2  se  aplică 
tuturor categoriilor de solicitanți. 

 
 
8.1 Solicitantul  accesează  sprijinul 
pentru reconversia plantațiilor 
pomicole; 

 
8.2  Solicitantul accesează sprijinul 
pentru înființarea plantaţiilor 
pomicole 

 
 
 
 
Criteriile  8.1  și  8.2  nu  se 
cumulează. 

Max. 10 p 
 
10 p. 

 
 
 
 
5 p. 

9. Principiul  accesului  la  finantare  în 
sensul     prioritizării     solicitantilor 
care nu au beneficiat de fonduri 
europene pentru dezvoltarea 
exploatației    în   PNDR   2014-2020 
prin 4.1a și 19.2. 

 
Punctajul va fi acordat pentru 
solicitanții  care  nu  au  obținut 
finanțare (nu au avut un proiect 
selectat) prin sM 4.1a și a investițiilor 
similare prin intermediul sM 19.2. 

Solicitanții care nu au beneficiat de 
finanțare din fonduri europene 
pentru    dezvoltarea    exploatației 
prin   sM   4.1a   și   a   investițiilor 
similare  4.1a  prin  intermediul  sM 
19.2. 

10 p 

 

 



10. Principiul economiei  de apă pentru 
proiectele care prevăd investiții de 
modernizare a sistemelor de irigații 
la nivel de fermă, prin prioritizarea 
investițiilor      care      conduc      la 
economii cât mai mari de apă. 
Atenție!     Instalațiile     de     irigații 
utilizate  trebuie  se  fie  Instalații  de 
irigare     localizată     (irigare     prin 
picurare). 
Principiul    de   selecție    se   aplică 
tuturor categoriilor de solicitanți. 

Proiectele care prevăd investiții de 
modernizare a sistemelor de irigații 
la nivel  de fermă  asigură  în urma 
unei evaluări ex-ante posibile 
economii de apa  >20% 

10 p 

 Total 100 p 

 

 

COMPONENTA    11     Înființare/extindere/modernizare   pepinieră,    inclusiv    condiționare    și 
marketing (ca și componentă secundară) 

 
Nr crt. 

 
Principii 

 
Criterii 

Punctaj 
maximum 
100 p 

1 Principiul  dimensiunii  (ferme  mici  și 
medii la momentul solicitării 
sprijinului)* 

 
Dimensiunea  economică  a exploatației 
agricole,  se    va    calcula    în    baza 
suprafeței identificate în APIA și a 
previziunilor din punct de vedere al 
culturilor din documentația tehnico- 
economică  a proiectului,  ca  urmare  a 
realizării investițiilor propuse prin 
proiect. 

 
*În cazul formelor asociative se va avea 
în vedere  numărul  de membri  care se 
încadrează în ferme mici și medii. 
Punctajul   se  acordă   proporțional   cu 
numărul de membri care se încadrează 
cu  exploatațiile  agricole  gestionate  în 
intervalul   de   dimensiune   economică 
aferent  criteriului  de  selecție  1.1  si 
1.2. 
În cazul formelor  asociative,  punctajul 
se va acorda proporțional, în funcție de 
numărul de membri (în cazul 
cooperativelor în funcție de numărul 
membrilor acționari) care se încadrează 
în fiecare categorie de mai sus. 

Dimensiunea fermei solicitantului 
la momentul solicitării sprijinului 
este ferma mica/medie: 

 
1.1  Solicitantul      deține      în 
proprietate și/sau folosință o 
exploatație agricolă cu 
dimensiunea      economică      de 
12.000-250.000 SOC producție 
standard,  la    data    depunerii 
cererii de finanțare; 

 
1.2     Solicitantul deține în 
proprietate și/ sau folosință o 
exploatație agricolă cu 
dimensiunea economică de 4.000 
–  11.999      SOC      (producție 
standard),  la    data    depunerii 
Cererii de finanțare. 

Max. 5 p 
 
 
 
 
 
 
 
3 p 

 
 
 
 
 
 
 
5p. 

 



    
2. Principiul   maturității   proiectului   în 

sensul documentației  aduse la 
depunere și a sustenabilității 
proiectului din perspectiva aspectelor 
de mediu și managementul riscului 

 
 
 
2.1   Proiecte însoțite la data 
depunerii Cererii de Finanțare de 
documentul final emis de ANPM 

 
2.1.1 Acord de mediu 
2.1.2 Decizia etapei de încadrare 
2.1.3 Clasarea notificării 

 
 
 
2.2 Proiecte care promovează 
investiții   ce permit aplicarea 
măsurilor  de  protecție  a 
mediului, inclusiv scăderea 
consumului  de energie  și a 
emisiilor GES (ex. producere și 
utilizare energie regenerabilă 
pentru consum propriu, 
îmbunătățirea eficienței 
energetice),   investiții  corporale 
și necorporale legate de dotări 
tehnice care presupun soluții 
digitale pentru optimizarea 
operațiunilor  sau  de  agricultura 
de precizie 

 
a.  minim  10%  din  valoarea 
eligibilă a proiectului 
b. minim 5% din valoarea eligibilă 
a proiectului 

 
 
Punctajul aferent criteriului 2.2 
poate fi cumulat cu cel aferent 
criteriului 2.1 

Max 20 p 
 
 
 
Max 12 p 

 
 
 
12 p 
10 p 
6 p 

 
 
 
Max 8 p 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 p 

 
 
5 p. 

3. Principiul maturității solicitantului în 
sensul vechimii în desfășurarea 
activității si vechimea întreprinderii 

3.1      Proiecte      depuse      de 
solicitanții cu vechimea 
întreprinderii  active* de minim 3 
ani 
a)  în desfășurarea  activității 
vizate prin proiect** 
b)        în        domeniul        agro- 
alimentar** 

 
 
Punctajul acordat la punctele a și 
b este cumulativ. 

Max. 10 
 
 
 
7 p 

 
 
 
3 p 

 



 

  *entitatea   care,   din  punct   de 
vedere  economic,  este activă  în 
perioada analizată(minimum 
ultimii  3  ani  înainte  de 
depunerea  cererii  de finanțare), 
realizează bunuri sau servicii, 
înregistrează cheltuieli respectiv 
are cifră de afaceri, venituri din 
comercializarea producției 
membrilor și întocmește bilanț 
contabil. În cazul solicitanților 
înființați în baza OUG 44/2008 
trebuie să prezinte   Declarație 
privind   veniturile   realizate 
(ANAF) sau Declarația privind 
veniturile din activitățile agricole 
impuse pe norme de venit 
(Declarația 221); 

 
**În cazul formelor asociative 
vechimea   întreprinderii   trebuie 
să fie în domeniul agroalimentar 
inclusiv    activități    conexe 
(servicii, comercializare), 
punctajul fiind acordat cumulativ 
pentru criteriile de selecție a) și 
b). 

 

4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Principiul       asocierii       (investițiile 
realizate de organizațiile de 
producători,  grupurile de producători 
cooperative și de membrii lor) 

 
 
 
Investiția este realizată de un grup sau 
organizație       de      producători,       o 
cooperativă sau de membrii lor. 
Principiul     de    selecție     se    aplică 
categoriilor  de solicitanți  prevăzute  la 
lit. a) şi b). 

 
 
 
a) Grup sau organizație de 
producători, cooperativă; 

 
b) Membru al unui grup de 
producători recunoscut, al unei 
cooperative  sau  al  unei 
organizații de producători. 

 
Înainte   de   efectuarea   ultimei 
plăți   se   va   verifica   dacă   în 
ultimele 12 luni înainte de 
depunerea ultimei cereri de plată 
beneficiarul  a comercializat  prin 
intermediul unui grup de 
producători, organizații de 
producători sau cooperative 
minimum 50% din producția 
proprie. 

Max 20 p 
 
 
20 p 

 
 
 

10 p 



5. Principiul   proprietății   (exploatațiile 
agricole care dețin în proprietate sau 
administrare, în cazul entităților 
publice cu personalitate juridică, 
terenurile  și  plantațiile  pomicole 
supuse reconversiei  și/sau terenul pe 
care se face înființarea de plantații 
pomicole) 

 
Punctajul se calculează în funcție de 
proporția de teren în proprietate din 
total teren pe care se realizează 
investiţia (înființare pepiniere). 

 
Principiul  de selecție  se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanți. 

Solicitantul  deține în proprietate 
sau administrare (în cazul 
entităților  publice  cu 
personalitate    juridică)    terenul 
pe care se face înființarea de 
pepiniere 

 
10 p 

6. Principiul nivelului de calificare* (studii 
superioare    în   domeniul   proiectului, 
studii medii în domeniul proiectului) 
În cazul subpunctelor a) b) c) și punctul 
6.2 Administratorul/Managerul/ 
angajatul  cu studii  superioare  trebuie 
să  dețină   studii  în  domeniul 
proiectului. 
Atenție!      În      situația      în      care 

Administratorul/ Managerul/ angajatul 
cu  studii  superioare  este  absolventul 
unei forme de învățământ din sistemul 
național de educație sau al unei forme 
de învățământ  echivalente  (echivalare 
efectuată de Ministerul Educației), în 
domeniul  activității  propuse  prin 
proiect, se va prezenta diploma/ 
documentul care să ateste absolvirea 
formei de învățământ corespunzătoare. 
Se acceptă și adeverința de absolvire a 
studiilor     în     domeniu,     până     la 

6.1   Administratorul/   Managerul 
exploatației deține calificare în 
raport cu activitatea prevăzută 
prin proiect, astfel: 

 
a) studii superioare 
b) studii  superioare  an terminal 
sau  studii   superioare   absolvite 
fără diplomă de licență 
c) studii liceale sau postliceale 

Max. 10 p 
 
 
 
 
 
 
10 p 

8 p 
 
 
 

6 p 

 
6.2 Angajat  cu studii  superioare 
în domeniul proiectului 

 
4 p 

 



 eliberarea documentului doveditor. 
 
 
Principiul  de selecție  se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanți. 
Pentru PFA, II, IF se acordă pentru 
titularul/ reprezentantul IF, pentru 
societăți comerciale  se acordă punctaj 
pentru administrator. Pentru formele 
asociative se acordă punctaj pentru 
administrator/manager iar pentru 
institutele   de   cercetare   se   acordă 
pentru manager. 
Managerul/      Angajatul      cu      studii 
superioare trebuie să fie angajat cu 
normă întreagă. 

 
Criteriile 6.1 și 6.2 nu se cumulează. 

7. Principiul  vârstei  (tinerii  de  până  la 
40 ani, inclusiv). 
Vor  primi  punctaj  solicitanții  care  nu 
au împlinit 41 de ani la data depunerii 
cererii de finanțare. 
Principiul  de selecție  se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanți. 
Pentru PFA, II, IF se acordă pentru 
titularul/ reprezentantul IF, pentru 
societăți comerciale  se acordă punctaj 
pentru administrator. Pentru formele 
asociative se acordă punctaj pentru 
administrator/manager iar pentru 
institutele   de   cercetare   se   acordă 
pentru manager. 

Administratorul/Managerul 
exploatației  are maximum  40 de 
ani,    inclusiv, la momentul 
depunerii cererii de finanțare. 

Max.   5p 

8. Principiul        înființării        și       sau 
reconversiei  (investiții care presupun 
înființare, inclusiv pepiniere și sau 
reconversie) 

 
Punctajul  se acorda  atât solicitanților 
care își propun defrișare  prin proiect, 
cât și celor care au realizat defrișarea 
cu maxim 3 ani înaintea solicitării 
sprijinului sau care au terenul în 
pregătire (se va depune autorizația de 
defrișare), în vederea înființării unei 
pepiniere pomicole. 

  
 
 
 
Nu        se 
aplică 

 

 



9. Principiul   accesului   la  finantare   în 
sensul  prioritizării  solicitantilor  care 
nu au beneficiat de fonduri europene 
pentru   dezvoltarea   exploatației   în 
PNDR 2014-2020 prin 4.1a și 19.2. 

 
Punctajul  va  fi  acordat  pentru 
solicitanții care nu au obținut finanțare 
(nu au avut un proiect selectat) prin sM 
4.1a și a investițiilor similare prin 
intermediul sM 19.2. 

Solicitanții care nu au beneficiat 
de  finanțare  din  fonduri 
europene pentru dezvoltarea 
exploatației prin sM 4.1a și a 
investițiilor similare 4.1a prin 
intermediul sM 19.2. 

Max. 10 p 

10. Principiul  economiei  de  apă  pentru 
proiectele care prevăd investiții de 
modernizare a sistemelor de irigații la 
nivel de fermă, prin prioritizarea 
investițiilor  care  conduc  la economii 
cât mai mari de apă. 
Atenție! Instalațiile  de irigații utilizate 
trebuie   se   fie   Instalații   de   irigare 
localizată (irigare prin picurare). 
Principiul de selecție se aplică tuturor 
categoriilor    de   solicitanți,    inclusiv 
pepiniere. 

Proiectele care prevăd investiții 
de modernizare a sistemelor de 
irigații la nivel de fermă asigură 
în urma unei evaluări ex-ante 
posibile economii de apa  >20% 

10 p 

 Total 100 p 

 

 

COMPONENTA  2)      Achiziția de utilaje pentru recoltare (modernizare exploatație) 

 
Nr 
crt. 

 
Principii 

 
Criterii 

Punctaj 
maximum 
100 p 

1 Principiul dimensiunii (ferme mici și 
medii la momentul solicitării 
sprijinului) * 

 
*În  cazul  formelor  asociative  se  va 

avea  în  vedere  numărul  de  membri 
care  se încadrează  în ferme  mici  și 
medii. 
Punctajul  se  acordă  proporțional  cu 
numărul  de  membri  care  se 
încadrează cu exploatațiile agricole 
gestionate  în  intervalul  de 
dimensiune economică aferent 
criteriului de selecție 1.1 si 1.2. 
În  cazul  formelor  asociative, 
punctajul  se va acorda proporțional, 

Dimensiunea  fermei solicitantului  la 
momentul solicitării sprijinului este 
ferma mica/medie: 

 
1.1   Solicitantul    deține    în 
proprietate și/sau folosință o 
exploatație  agricolă  cu dimensiunea 
economică  de 12.000-250.000  SOC 
producție   standard,   la   data 
depunerii cererii de finanțare; 
1.2   Solicitantul    deține    în 
proprietate și/ sau folosință o 
exploatație  agricolă  cu dimensiunea 
economică  de 4.000  – 11.999  SOC 
(producție  standard),  la  data 
depunerii Cererii de finanțare. 

Max 15 p 
 
 
 
 
10 p 

 
 
 
 
 
 
 
15 p 

 



 

 în funcție de numărul de 
membri (în cazul cooperativelor în 
funcție de numărul membrilor 
acționari)  care se încadrează  în 
fiecare categorie de mai sus. 

  

2. Principiul  maturității  proiectului  în 
sensul documentației aduse la 
depunere și a sustenabilității 
proiectului  din  perspectiva 
aspectelor  de  mediu  și 
managementul riscului 

 
2.1     Proiecte  însoțite la data 
depunerii Cererii de Finanțare de 
documentul final emis de ANPM 

 
2.1.1 Acord de mediu 
2.1.2 Decizia etapei de încadrare 
2.1.3 Clasarea notificării 

Max 10 p 
 
 
Nu        se 
aplică 

2.2       Investiții       corporale       și 
necorporale legate de agricultura de 
precizie. 

 
Minimum 5% din valoarea eligibilă a 
proiectului  sau dotările  tehnice  ale 
utilajelor presupun soluții pentru 
optimizarea lucrărilor agricole 

10 p 

3. Principiul   maturității   solicitantului 
în  sensul   vechimii   în  desfășurarea 
activității si vechimea întreprinderii 

3.1 Proiecte depuse de solicitanții al 
căror raport dintre finanțarea 
nerambursabilă si cifra de afaceri* 
este mai mic sau egal cu 5, iar 
vechimea întreprinderii active** este 
de minim 3 ani 

 
a)        în    desfășurarea    activității 
vizate prin proiect*** 
b)        în domeniul agro-alimentar*** 

 
 
Punctajul acordat la punctele a și b 
este cumulativ. 

 
*se va lua în considerare cifra de 
afaceri (veniturile realizate - pentru 
PFA,  II,  IF)  aferentă  întregii 
activități  economice  din  anul  2019 
sau 2020 sau 2021 (anul cu cea mai 
mare valoare a cifrei de 
afaceri/veniturilor  realizate de PFA, 
II, IF); 

 
**entitatea  care,  din punct  de 
vedere   economic,   este   activă   în 

Max 25 p 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
15 p 

 
 
10 p 



 

  perioada  analizată(minim   ultimii  3 
ani înainte de depunerea  cererii de 
finanțare), respectiv realizează cifră 
de afaceri, realizează bunuri sau 
servicii, înregistrează cheltuieli și 
întocmește bilanț contabil/declarații 
ANAF privind veniturile realizate 
pentru PFA, II și IF; 
***în    cazul    formelor     asociative 
vechimea solicitantului trebuie să fie 
în domeniul agro-alimentar,  inclusiv 
activități conexe (servicii etc.), 
punctajul fiind acordat cumulativ 
pentru criteriile de selecție a) și b). 

 
Evaluarea  criteriului  de  selecție  se 
va  face  pe  baza  Declarației 
expertului contabil, prezentată de 
solicitant la depunerea cererii de 
finanțare,  în care vor fi prezentate 
următoarele elemente: 
-activitatea principală și/sau 
activitățile secundare cu specific 
agroalimentar (cu menționarea 
expresă a codului/codurilor CAEN 
aferente activităților cu specific 
agroalimentar), desfășurate de 
solicitant   din istoricul activității 
economice, de minimum 3 ani; 

 
-cifra de afaceri netă și totalul 
veniturilor  din  activitățile 
menționate la punctul anterior; 
ponderea  veniturilor  din activitățile 
menționate  la  punctul  anterior 
trebuie  să  fie  de  minimum  50%  în 
total cifră de afaceri netă (veniturile 
declarate  la  autoritatea  fiscală 
pentru PFA, II, IF); 

 
În situația în care sunt îndeplinite 
condițiile de acordare a punctajului 
pentru criteriul de selecție a), 
proiectul va fi punctat, implicit și la 
criteriul b), cu excepția formelor 
asociative,  caz în care punctajul  se 
acordă conform prevederilor 
menționate pentru acest tip de 
solicitant. 

 



4. Principiul      asocierii      (investițiile 
realizate de organizațiile de 
producători,  grupurile  de 
producători, cooperative și de 
membrii lor) 
Investiția  este  realizată  de  un  grup 
sau   organizație   de   producători,   o 
cooperativă sau de membrii lor. 
Principiul    de    selecție    se    aplică 
categoriilor  de  solicitanți  prevăzute 
la lit. a) şi b). 

 
 
 
a) Grup sau organizație de 
producători, cooperative 
b)  Membru  al  unui  grup  de 
producători recunoscut, al unei 
cooperative  sau  al  unei  organizații 
de producători 

 
Înainte  de  efectuarea  ultimei  plăți 
se  va  verifica  dacă  în  ultimele  12 
luni înainte de depunerea ultimei 
cereri de plată beneficiarul a 
comercializat prin intermediul unui 
grup  de producători,  organizații  de 
producători  sau  cooperative 
minimum 50% din producția proprie. 

Max 20 p 
 
 
20  p 

 
 
10 p 

5. Principiul  proprietății  (exploatațiile 
agricole  care  dețin  în  proprietate 
sau administrare, în cazul entităților 
publice cu personalitate juridică, 
terenurile și plantațiile pomicole 
supuse  reconversiei  și/sau  terenul 
pe   care   se   face   înființarea   de 
plantații pomicole) 

Solicitantul deține în proprietate sau 
administrare (în cazul entităților 
publice cu personalitate juridică) 
terenul       și   plantațiile   pomicole 
supuse  reconversiei  şi/  sau  terenul 
pe   care   se   face   înființarea   de 
plantații pomicole. 

Nu        se 
aplică 

6. Principiul    nivelului    de    calificare 
(studii superioare în domeniul 
proiectului,  studii medii în domeniul 
proiectului) 
În  cazul  subpunctelor   a)  b)  c)  și 
punctul  6.2          Administratorul/ 
Managerul/ angajatul cu studii 
superioare trebuie să dețină studii în 
domeniul proiectului. 
Atenție!     În     situația     în     care 

Administratorul/Managerul/angajatul 
cu studii superioare este absolventul 
unei    forme    de    învățământ    din 
sistemul național  de educație  sau al 
unei       forme       de       învățământ 
echivalente  (echivalare  efectuată  de 
Ministerul   Educației),   în   domeniul 
activității propuse prin proiect, se va 
prezenta   diploma/documentul   care 
să    ateste    absolvirea    formei    de 
învățământ corespunzătoare. 
Se acceptă și adeverința de absolvire 
a   studiilor   în   domeniu,   până   la 

6.1 Administratorul/Managerul 
exploatației deține calificare în 
raport cu activitatea prevăzută 
prin proiect, astfel: 

 
a)  studii superioare; 
b)  studii superioare an terminal sau 

studii superioare absolvite fără 
diplomă de licență; 

c)  studii liceale sau postliceale. 

Max. 10 p 
 
 
 
 
 
 
10 p 

8 p 
 
 
 

6   p 

 



 eliberarea documentului doveditor. 
Principiul de selecție se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanți, cu excepția 
pepinierelor. 
Pentru  PFA,  II,  IF  se  acorda  pentru 
titularul/reprezentantul    IF,   pentru 
societăți     comerciale     se     acordă 
punctaj pentru administrator.  Pentru 
formele asociative se acordă punctaj 
pentru    administrator/manager     iar 
pentru   institutele   de  cercetare   se 
acordă pentru manager. 
Managerul/Angajatul        cu       studii 
superioare  trebuie  să fie angajat  cu 
normă întreagă 

  

6.2  Angajat  cu  studii  superioare  în 
domeniul proiectului 

 
 
Criteriile     6.1    și    6.2    nu    se 
cumulează. 

4 p 

7. Principiul vârstei (tinerii de până la 
40 ani, inclusiv). 
Vor primi punctaj solicitanții care nu 
au   împlinit   41   de   ani   la   data 
depunerii cererii de finanțare. 
Principiul de selecție se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanți, cu exceptia 
pepinierelor. 
Pentru  PFA,  II,  IF  se  acorda  pentru 
titularul/reprezentantul IF, pentru 
societăți  comerciale  se  acordă 
punctaj pentru administrator.  Pentru 
formele    asociative    și   se   acorda 
punctaj   pentru 
administrator/manager iar pentru 
institutele de cercetare se acordă 
pentru manager. 

Administratorul/Managerul 
exploataţiei are maximum 40 de ani 
la momentul depunerii Cererii de 
finanțare. 

10 p 

8. Principiul       înființării       și       sau 
reconversiei  (investiții  care 
presupun  înființare,  inclusiv 
pepiniere și sau reconversie) 

  

 
 
 
 
 
Nu        se 
aplică 

9. Principiul  accesului  la  finantare  în 
sensul prioritizării solicitantilor care 
nu  au  beneficiat  de  fonduri 
europene pentru dezvoltarea 
exploatației în PNDR 2014-2020 prin 
4.1a și 19.2. 

Solicitanții care nu au beneficiat de 
finanțare  din  fonduri  europene 
pentru  dezvoltarea  activității 
eligibile prin sM 4.1a și a investițiilor 
similare 4.1a prin sM 19.2. 

10 p 

 



 Punctajul    va    fi    acordat    pentru 
solicitanții  care  nu  au  obținut 
finanțare (nu au avut un proiect 
selectat) prin intermediul sM 4.1a pe 
același tip de investiție (în sensul 
componentelor   1),      și   2)      și   a 
acțiunilor  similare  finanțate  prin  sM 
19.2. 

  

10. Principiul  economiei  de apă pentru 
proiectele  care prevăd investiții de 
modernizare a sistemelor de irigații 
la nivel de fermă, prin prioritizarea 
investițiilor care conduc la economii 
cât mai mari de apă. 

  
Nu        se 
aplică 

 Total 100 p 
 

Punctaj minim 15 puncte. 
 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, 
exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj și aceeași valoare eligibilă, departajarea acestora, se face în ordinea crescătoare a 
următoarei priorități: 

- S.O. exploatație. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, acaeeașo valoare eligibilă și aceeași prioritate, departajarea se face în funcție de 
criteriul de departajare, în următoarea ordine: 

- Principiul reconversiei (investiții care presupun reconversie)  

- Principiul proprietății (exploatațiile agricole care deţin în proprietate terenul și plantațiile pomicole supuse 
reconversiei și terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole). 

 
 

Întocmit: rn220830 

 

 

 

 

 

 


