
 
 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELCȚIE A PROIECTULUI 
MĂSURA 6 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 2 A –  

„Investiții în active fizice pentru exploatatii pomicole” 
 
 

Numărul de înregistrare a Cererii de Finanţare (CF) la GAL: ___________________ 
                        
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal  
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

Punctajul se calculează în baza următoarelor principii  si criterii de selecţie: 

 

Criteriile de selecţie ale proiectului pentru Masura 6 / 2 A: 
Sunt prioritare pentru selectia proiectelor depuse in cadrul acestui apel de Cerereri de proiecte,  
conform SDL 2016-2023 a GAL FDZR Bârgău-Călimani  : 

- exploatațiile pomicole pana in 100.000 SO; 
- investitiile colective  si realizarea de lanțuri integrate 
- investitiile realizate de forme asociative. 

 
Punctajul se calculează în baza următoarelor principii  si criterii de selecţie: 
Criterii de selecție cu punctajele aferente, aprobate de către Consiliului Director al GAL FDZR Bârgău-
Călimani, pentru acest apel de selecție a proiectelor sunt: 
 

Nr crt.  Principii  Criterii  Punctaj maxim  
100 puncte  

1 Principiul speciei pomicole prioritare 
(piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cireș):  
Punctajul se acordă integral în situația în 
care specia prioritară este majoritară 
(procentul cel mai mare) din punct de 
vedere al dimensiunii economice (SO) în 
total dimensiune economică a plantațiilor 
pomicole propuse prin proiect.  
Pentru a beneficia de punctajul aferent 
acestui criteriu, componenta principală a 

Solicitantul 
accesează sprijinul 
pentru:  
 

Max 10 

a) Piersic si/ sau  
nectarin și/ sau  
cais 

10 p 

 
b) Arbuşti  
 

8 p 



 
 

proiectului (>30%), din valoarea eligibilă a 
proiectului, trebuie să fie reprezentată de 
investiții în înfiinţarea și/ sau reconversia 
plantațiilor pomicole*.  
În cazul formelor asociative pentru 
acordarea punctajului se va lua în 
considerare specia prioritară majoritară 
din punct de vedere al dimensiunii 
economice (SO), existentă la momentul 
solicitării sprijinului, faţă de dimensiunea 
economică cumulată a plantațiilor 
pomicole deţinute de membrii formei 
asociative (toate speciile eligibile ce pot fi 
regăsite în cadrul capitolului 2.4 al 
ghidului).  
Nu este obligatoriu ca investiția să fie 
destinată exclusiv speciei prioritare 
majoritare.  
În cazul în care prin proiect se propune 
înfiinţarea unor suprafețe/ dimensiuni 
economice egale, cultivate cu specii 
prioritare, se va acorda punctajul superior, 
în funcție de speciile propuse.  
Principiul de selecţie se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanţi.  

 
c) Cireș  
  

6 p 

 
d) Măr  
 

4 p 

2 Principiul dimensiunii (ferme mici)  
Principiul de selecţie nu se aplică formelor 
asociative (cooperative/ societăţi 
cooperative şi grupuri)  
Nu se va lua în calcul dimensiunea 
exploataţiei agricole ca urmare a 
investiţiilor propuse prin intermediul 
proiectului.  

Solicitantul deține 
în proprietate şi/ 
sau folosință o 
exploatație 
agricolă cu 
dimensiunea 
economică de 
4.000 – 100.000 SO 
(producție 
standard), la data 
depunerii Cererii 
de finanțare.  
 

10 p 

3 Principiul sistemului de cultură prioritar 
(intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în 
spaţii protejate), punctaj maxim/ principiu 
– 15 puncte  
a) Punctajul se acordă integral dacă 
sistemele superintensiv și/ sau spații 
protejate sunt majoritare din punct de 
vedere al dimensiunii economice (SO) în 

3.1 Investiţia este 
destinată 
sistemului de 
cultură:  
a) superintensiv si/ 
sau  
 
spaţii protejate  

Max. 10 p.  
10 p.  



 
 

total dimensiune economică a plantațiilor 
pomicole propuse prin proiect.Pepinierele 
sunt asimilate sistemului de cultură 
superintensiv și astfel vor primi integral 
punctajul de la subcriteriul a).  
b) Punctajul se acordă proporţional în 
situația în care sistemul de cultură intensiv 
este majoritar (procentul cel mai mare) din 
punct de vedere al dimensiunii economice 
(SO) în total dimensiune economică a 
plantațiilor pomicole propuse prin proiect.  
Pentru a beneficia de punctajul aferent 
punctelor a) și b), componenta principală a 
proiectului (>30%), din valoarea eligibilă a 
proiectului, trebuie să fie reprezentată de 
investiții în înfiinţarea și/sau reconversia 
plantațiilor pomicole*.  
În cazul formelor asociative pentru 
acordarea punctajului se va lua în 
considerare sistemul de cultură prioritar 
majoritar din punct de vedere al 
dimensiunii economice (SO), existentă la 
momentul solicitării sprijinului, faţă de 
dimensiunea economică cumulată a 
plantațiilor pomicole deţinute de membrii 
formei asociative.  
În cazul în care prin proiect se propune 
înfiinţarea/ reconversia unei plantații ce 
presupune două sisteme de cultură cu 
dimensiuni economice egale, se va acorda 
punctajul aferent sistemului de cultură 
superior.  

 
b) Intensiv  
 

 
8 p.  
 

4 Principiul lanțurilor alimentare integrate, 
(investițiile care acoperă lanţul alimentar: 
producţie – condiționare – depozitare – 
procesare – comercializare)  
Atenție! În cazul punctului a) componenta 
de procesare și/sau condiționare (cheltuieli 
eligibile) este de minimum 25% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului, iar 
componenta de comercializare (cheltuieli 
eligibile) este de minimum 5% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului.  
Atenție! În cazul punctelor b) și c) 
solicitantul este membru OIPA** 
recunoscută la nivel MADR, Grup de 
Producători (GP), cooperativă, organizație 
de producători și demonstrează că 
procesează și/ sau condiționează și 

Proiecte care 
combină cel puţin 
două operaţiuni 
care conduc la 
realizarea unui lanț 
alimentar integrat 
după cum 
urmează:  
 

Max 15 

a) producție 
agricolă primară – 
condiționare și/ 
sau procesare și  
comercializare  
Punctajul aferent 
acestui criteriu se 
acorda doar daca 

15 p 



 
 

comercializează prin intermediul 
membrilor aceleiași OIPA/ prin intermediul 
cooperativei, organizației de producători, 
GP din care face parte, inclusiv GP 
recunoscut preliminar.  
Punctajul aferent este acordat dacă 
procesarea și/sau condiționarea și 
comercializarea prin intermediul 
membrilor OIPA/prin intermediul 
cooperativei, organizației de producători, 
GP din care face parte, inclusiv GP 
recunoscut preliminar reprezintă o acțiune 
de prestare de servicii către fermier 
(solicitant), cel din urmă (fermierul) 
deţinând controlul asupra produsului și 
condițiilor de comercializare (de exemplu: 
stabilirea prețului final al produsului).  
Punctajul se acorda și în cazul în care 
solicitantul deține o unitate de procesare/ 
condiționare funcțională sau își propune 
prin proiect investiții în producția primara 
și în componenta de condiționare și/ sau 
procesare (minimum 25% din valoarea 
totală eligibilă a proiectului și realizează 
prin intermediul membrilor OIPA/ prin 
intermediul cooperativei, organizației de 
producători, GP din care face parte, doar 
comercializarea.  
În cazul punctului b) solicitantul nu este 
condiționat să   
comercializeze și să condiționeze/ 
proceseze prin intermediul aceluiași 
membru OIPA.  
Numărul procesatorilor și al comercianților 
nu este limitat.  
Pentru a beneficia de punctajul aferent 
criteriului de selecție se impune ca 
solicitantul sa proceseze și/ sau 
condiționeze și să comercializeze prin 
intermediul membrilor OIPA/ prin 
intermediul cooperativei, organizației de 
producători, GP din care face parte 100% 
din producția proprie. În cazul acestui 
principiu de selecție termenul de producție 
agricolă primară include toate 
operațiunile/ cheltuielile prezente în 
definiția din subcapitolul 4.3 Dicționar, mai 
puţin condiționarea.  

proiectul prevede 
investiții atât în 
componenta de 
condiționare și/ 
sau procesare cat 
și în cea de 
comercializare, 
respectând 
procentele de 25% 
respectiv 5% din 
valoarea totala 
eligibila a 
proiectului.  
b) integrare 
producție agricolă 
primară – 
condiționare și/ 
sau procesare și 
comercializare prin 
membrii din cadrul 
OIPA  

8 p.  

c) integrare 
producție agricolă 
primară și 
procesare și/ sau 
condiționare și 
comercializare ca 
membru, prin 
intermediul GP, 
cooperativelor sau 
organizațiilor de 
producători  

11 p.  



 
 

Principiul de selecţie se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanţi.  
 

5 Principiul asocierii (investițiile realizate de 
grupurile de producători, membrii lor şi 
cooperativele din sectorul pomicol)  
Investiţia este realizată de un grup de 
producători, membrii lor sau de o 
cooperativă.  
Principiul de selecţie se aplică categoriilor 
de solicitanţi prevăzute la lit. a) şi b).  

a) Grup de 
producători sau 
Cooperativă  

20 p.  

b) Membru al unui 
grup de 
producători 
recunoscut 
preliminar, al unui 
grup de 
producători 
recunoscut sau al 
unei organizaţii de 
producători  

10 p.  

6 Proiecte care promoveaza tehnologii, 
activitati, actiuni, procese etc. 
prietenoase cu mediu 
Vor fi punctate proiectele , care includ 
tehnologii/ masuri/activitati de protectie a 
mediului/  soluţii de utilizare a energiei 
regenerabile si/sau de eficiență 
energetică, tehnologii eficiente şi 
moderne, instalaţii inovatoare. În sectorul 
de procesare al produselor pomicole, vor 
fi încurajate acele tehnologii şi 
echipamente cu un caracter inovator si 
« prietenoase «  cu mediul. 
Investițiile în industria de procesare vor 
viza reducerea amprentei asupra mediului 
prin încurajarea de noi metode de 
depozitare a producției, metode de 
gestionare a deşeurilor și de epurare a 
apei pentru protejarea mediului, 
anveloparea clădirilor. Pentru a fi 
punctate, aceste aspecte trebuie 
demonstrate , cuprinse în Studiul de 
fezabilitate/DALI/MJ 

 5 PUNCTE 

7 Investitii relationate cu inovarea: 
Măsura se adresează in special acelor 
initiative care au si componente de 
procesare, marketing, desfacere ; Măsura 
încurajează certificarea de produse 
tradiţionale care promovează identitatea 
teritoriului; vor fi punctate proiectele care  
vizeaza îndeosebi folosirea de soiuri de 
pomi mai bine adaptate la clima si mediul 
local, rase de animale mai productive, 

 10 PUNCTE 



 
 

tehnologii eficiente şi moderne, instalaţii 
inovatoare. Proiectele punctate la acest 
criteriu vor trebui sa demonstreze  în 
Studiul de fezabilitate/DALI/MJ contributia 
la stimularea inovării corelata cu nevoile de 
dezvoltare ale zonei,asigurand 
valorificarea durabila a resurselor 
teritoriului. 

8 Principul crearii de locuri de munca: 
 

 MAXIM 20 PUNCTE 

- crearea in cadrul exploatatiei   a 2  locuri 
de munca  
 

 10 PUNCTE 

- crearea in cadrul exploatatiei  intre 3 – 4 
locuri de munca 
 

 20 PUNCTE 

 TOTAL   100 PUNCTE 
 
DETALIEREA PUNCTARII CRITERIILOR DE SELECTIE: 
CS 8 Principul creerii de locuri de munca  
Conform normelor europene de implementare PAC, numarul de locuri de munca create – este definit 
ca numarul de locuri de munca create exprimat in „FTE” (echivalent Full -time) in urma sprijinului 
acordat. 
Locurile de munca propuse prin proiect se considera locuri de munca nou create, ceea ce exclude 
locurile de munca mentinute. 
Activitatea de voluntariat nu se considera loc de munca, insa formele de auto-angajare sunt incluse. 
Prin urmare, orice forma de auto-angajare definita in baza legislatiei nationale (PFA, II, IF) poate fi luat 
in considerare la cunatificarea numarului de locuri de munca nou create. 
Conform alelorlasi reglementari privind monitorizarea indicatorilor, in ceea ce priveste cuantificarea 
locurilor de munca, locul de munca creat cu jumatate de norma, va reprezenta 0.5 dintr-un loc de 
munca nou creat. 
Deasemenea, pentru a fi considerat un loc de muca nou creat, durata contrcatului trebuie sa fie de un 
an sau mai mare (ex. Un contract incheiat pe o durata de 6 luni va reprezenta 0.5 din valoarea 
indicatorului de monitorizare). 
Deasemenea, daca un loc de munca existent cu jumatate de norma este transformat intr-un loc de 
munca cu norma intreaga, valoarea indicatorului este de 0.5 (se considera crearea unei jumatati de 
loc de munca). 
 
Punctajul minim admis la finanțare: 15 puncte. 
Metodologia de acordare a punctajului este detaliată în Fișa de verificare a criteriilor de selecție pentru 
Măsura 6/2A, disponibilă pe www.birgau-calimani.ro în Apeluri de Selecție – Măsuri – Măsura M 
6/2A.  
În situația în care punctajul este același pentru mai multe proiecte, departajarea se va face în 
conformitate cu prevederile Procedurii de evaluare și selecție a proiectelor la GAL FDZR Bârgău-
Călimani.  
Criterii de departajare:  

- numarul de locuri de munca nou create,  prevazute in criteriul de selectie CS 8; 
- investitiile colective , investițiile realizate de grupurile de producători, membrii lor şi 

cooperativele din sectorul pomicol – CS 5; 

http://www.birgau-calimani.ro/


 
 
 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie- masura 6/2A 

P.1 Principiul speciei pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, cires) 

Solicitantul accesează sprijinul pentru speciile prioritare piersic și/sau nectarin și/sau cais măr și/sau 
arbuști. 

(1) Piersic și/sau nectarin și/sau cais            10 p 
(2) Arbuşti                                                      8 p 
(3) Cireș                                                          6 p 
(4) Măr                                                           4 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1. a Studiul de Fezabilitate, însoţit de Proiectul 
de înfiinţare a plantaţiei pomicole 

 

Doc.3. Documente solicitate pentru: 
-a) TERENUL AGRICOL:  

 Copie după documentul autentificat la notar 
care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra 
terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de 
Primărie semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul contractelor de 
arendare cu suprafeţele pe care va fi realizată 
investiţia luate în arendă pe categorii de 
folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul 
de concesiune, cu o valabilitate de minimum 15 
ani, excepție făcând pepinierele, culturile de 
căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde 
perioada minimă este de 10 ani, începând cu anul  
depunerii Cererii de Finanţare. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale și dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 

Expertul verifică în studiul de fezabilitate  şi 
proiectul de înfiinţare a plantaţiei pomicole, 
dacă solicitantul şi-a prevazut  înfiinţarea şi/sau 
reconversia  plantaţiilor pomicole din  speciile 
pomicole prioritare (piersic, nectarin, măr, 
arbuști, cais, cires), iar informaţiile sunt corelate 
cu informaţiile din documentele pentru terenul 
agricol/ clădiri solicitate, cat şi cu cele prezentate 
în doc. 14. Autorizaţia de plantare 

 

Doc. 14 Expertul verifică daca  Autorizaţia de 
plantare este eliberată de către DAJ in numele 
solicitantului pentru suprafata şi speciile vizate 
de proiect. 

 
Punctajul se acordă integral în situația în care 
specia prioritară este majoritară (procentul cel 
mai mare) din punct de vedere al dimensiunii 
economice (SO) în total dimensiune economică a 
plantatiilor pomicole propuse prin proiect.  

 

Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui 
criteriu, componenta principală a proiectului 
(>30%), din valoarea eligibilă a proiectului, 
trebuie să fie reprezentată de investiții in 



 
 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces)  
a3). Copie din Registrul Agricol emis de Primării 
eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii 
cererii de finanţare în cazul solicitanţilor care prin 
intermediul proiectului vizează investiţii pe 
terenuri în pregătire..  
 
În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul 
centralizator emis şi ştampilat de catre 
Societatea agricolă care va cuprinde suprafeţele 
aduse în folosinţa societăţii şi numele membrilor 
care le deţin în proprietate, cu o valabilitate de 
minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, 
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș 
unde perioada minimă este de 10 ani,  începând 
cu anul depunerii Cererii de Finanţare 
 
Pentru cooperative agricole, societăţi 
cooperative agricole, grupuri de producatori, se 
vor prezenta documentele prevăzute la punctul 
a1), a2) şi a3) pentru toţi membrii acestor 
solicitanţi. 
 
b) iImobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe care 
sunt/ vor fi realizate investiţiile:  
 - Actul de proprietate asupra clădirii, contract de 
concesionare, care să certifice dreptul de 
folosinţă pe o perioadă de cel puțin 10 ani  
începând cu anul depunerii cererii de finanţare, 
in cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu 
investiții de modernizare/extindere și a 
terenurilor pe care se vor realiza investiții ce 
presupun lucrări de construcții montaj; 
  

 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conţină:  

înființarea și/sau reconversia plantațiilor 
pomicole. 

 

În cazul formelor asociative pentru acordarea 
punctajului se va lua în considerare specia 
prioritară majoritară  din punct de vedere al 
dimensiunii economice (SO), existentă la 
momentul solicitarii sprijinului, faţă de 
dimensiunea economică cumulată a plantațiilor 
pomicole deținute de membri formei asociative 
(toate speciile eligibile ce pot fi regasite in cadrul 
capitolului 2.4 al Ghidului).  Nu este obligatoriu 
ca investiția este destinată exclusiv speciei 
prioritare majoritare.  

 

În cazul în care prin proiect se propune înființarea  
unor suprafețe/ dimensiuni economice egale, 
cultivate cu specii prioritare, se va acorda 
punctajul superior, în funcție de speciile propuse. 

Principiul de selecţie se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanţi. 

 

Expertul verifică pentru cooperativele  agricole, 
societăţile cooperative agricole, societăţile 
agricole, composesoratele şi grupurile de 
producatori, documentele prevăzute la punctul 
a) pentru i membrii fermieri ai acestor categorii 
de  solicitanţi. Se verifică structura plantațiilor 
pomicole pe specii deținute de membri fermieri 
ai formelor asociative si dacă specia majoritară 
se regăsește printre speciile prioritare. 



 
 
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale și dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces) pentru terenul pe care este amplasată 
clădirea. 
 

Doc 14. Autorizaţia de plantare 

Cererea de Finanţare tabelul privind Stabilirea 
categoriei de fermă 

(maxim 10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

P.2 Principiul dimensiunii (ferme mici); 

Solicitantul detine în proprietate si/sau folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea 
economică de 4.000 – 100.000  SO producție standard, la data depunerii proiectului                      
10 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.a) Studiul de fezabilitate însotit de Proiectul 
de înfiinţare a plantaţiei pomicole Doc.3. 
Documente solicitate pentru: 
a) Terenul agricol:  
 Copie după documentul autentificat la notar 
care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra 
terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de 
Primărie semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul contractelor 
de arendare cu suprafeţele pe care va fi 
realizată investiția  luate în arendă pe categorii 
de folosinţă, perioada de arendare şi/sau 
contractul de concesiune, cu o valabilitate de 
minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, 
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș 

Expertul verifică corelarea informaţiilor din 
documentul 1 cu cele din documentul 3, 
referitoare la tipul şi dimensiunea exploataţiei 
agricole (suprafaţă/număr de animale) 
specificate în sheet-ul Stabilirea categoriei de 
fermă, la data depunerii proiectului. 
 
Dimensiunea economică a exploataţiei 
agricole se calculează  conform Cererii de 
Finanţare, punctului din cadrul Cererii de 
Finanţare – Stabilirea categoriei de fermă–– 
după cum urmează: 
 
Dimensiunea economică se va calcula  pe baza  
înregistrărilor, de la APIA/ ANSVSA /Registrul 
Agricol, din anul depunerii Cererii de 
Finanţare/Paşapoartelor emise de ANZ. 



 
 
unde perioada minimă este de 10 ani, începând 
cu anul depunerii Cererii de Finanţare.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale și dacă este în graficul de realizare 
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 
clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces)  
 
a3). Copie din Registrul Agricol emis de Primării 
eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 
depunerii cererii de finanţare in cazul 
solicitantilor care prin intermediul proiectului 
vizeaza investitii pe terenuri in pregatire În cazul 
Societăţilor agricole se ataşează tabelul 
centralizator emis de catre Societatea agricolă 
care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa 
societăţii şi numele membrilor fermieri care le 
deţin în proprietate, cu o valabilitate de 
minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, 
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș 
unde perioada minimă este de 10 ani,  începând 
cu anul depunerii Cererii de Finanţare. 
 

d) Document pentru efectivul de animale deţinut 
în proprietate: 

 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data 
depunerii CF, din care să rezulte efectivul de 
animale deţinut, însoţit de formular de mişcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru calculul dimensiunii economice a 
exploataţiei se au în vedere toate 
înregistrările din Registrele APIA şi ANSVSA 
(efective de animale, culturi vegetale) nu doar 
plantaţii pomicole. 
 
 Se va avea in vedere perioada (campanie) 
de depunere (înregistrare) a cererii unice de 
plată pe suprafaţă în Registrul Unic de 
identificare de la APIA din perioada de 
depunere stabilita conform legislatiei 
nationale din anul depunerii Cererii de 
Finanțare sau din anul anterior (în cazul în 
care solicitantul nu a reușit să depună la APIA 
cererea unică de plată pentru campania 
anului în curs) şi/sau a  ultimei 
înregistrări/actualizări  în Registrul 
Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA  efectuată 
înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data  
depunerii cererii de finanţare. 
 

Expertul va verifica şi lista din baza de date IACS 
de la APIA,  print screen-ul cu datele privind 
exploataţia agricola in care apare codul unic de 
identificare, suprafata utilizata şi culturile 
aferente, necesare pentru calculul SO.  

 

 
 
În cadrul acestui principiu de selecţie se va 
acorda punctaj doar solicitantilor care 
demonstrează la momentul depunerii cererii 
de finanţare că dimensiunea exploataţiei 
agricole este de 4.000 – 100.000  SO producție 
standard.  
Nu se va lua în calcul dimensiunea exploataţiei 
agricole ca urmare a investiţiilor propuse prin 
intermediul proiectului. 
   



 
 
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si 
albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar 
de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile 
înainte de data depunerii CF, din care rezulta 
numarul  păsarilor şi al familiilor de albine şi data 
inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei 

 

Cererea de finanţare – Sheet: Specific M6/2A; 
Stabilirea categoriei de fermă 

 

Atenţie! Acest principiu nu se aplică formelor 
asociative  

(max.10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

P.3 Principiul sistemului de cultură prioritar (intensiv, superintensiv, ecologic, culturi în 
spaţii protejate), punctaj maxim/principiu 15 puncte 

3.1 Investiţia este destinată sistemului de cultură: 

(1) superintensiv si/sau spaţii protejate          10 p 
(2)  intensiv                                                            8 p 

 

3.2 Investiţia este destinată sistemului de cultură ecologic    5 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate însoţit de Proiectul 
de înfiinţare a plantaţiei pomicole 

  

doc.3. Documente solicitate pentru: 
-a ) TERENUL AGRICOL:  

.Copie după documentul autentificat la notar 
care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra 
terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de 
Primărie semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul contractelor 
de arendare cu suprafeţele pe care va fi 
realizată investiția luate în arendă pe categorii 
de folosinţă, perioada de arendare şi/sau 
contractul de concesiune, cu o valabilitate de 

Pentru investiţiile aferente criteriului 3.1: 

Expertul verifică dacă informaţiile din studiul de 
fezabilitate  şi Proiectul de înfiinţare a plantaţiei 
pomicole, privind sistemul de cultură prioritar 
(intensiv, superintensiv, culturi în spaţii 
protejate) sunt corelate cu  suprafeţele din 
documentele solicitate pentru terenul agricol şi 
doc. 14. Autorizaţia de plantare. 

Expertul verifică dacă densitatea pomilor 
(pomi/ha) pe sisteme de cultură şi grupe de specii 
respectă menţiunile din tabelul  privind 
densitatea pomilor menţionat în Ghidul 
solicitantului, atașat acestei secțiuni. 

 



 
 
minimum 15 ani, excepție făcând pepinierele, 
culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș 
unde perioada minimă este de 10 ani,   începând 
cu anul depunerii Cererii de Finanţare. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale și dacă este în graficul de realizare 
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 
clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces)  
 
a3). Copie din Registrul Agricol emis de Primării 
eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 
depunerii cererii de finanţare, in cazul 
solicitantilor care prin intermediul proiectului 
vizeaza investitii pe terenuri in pregatire  
 
Pentru cooperative agricole, societăţi 
cooperative agricole, grupuri de producatori, se 
vor prezenta documentele prevăzute la punctul 
apentru membrii acestor solicitanţi. 
 
b). Imobilul (clădirile şi/sau terenurile) pe care 
sunt/ vor fi realizate investiţiile:  
  -Actul de proprietate asupra clădirii, contract 
de concesionare, care să certifice dreptul de 
folosinţă pe o perioadă de cel puțin 15 ani începând 
cu anul depunerii cererii de finanţare, excepție 
pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz 
și agriș unde perioada minimă este de 10 ani 

   

 
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conţină:  

Doc. 14 Expertul verifică daca  Autorizaţia de 
plantare este eliberată de către Direcţia pentru 
Agricultură Județeană in numele solicitantului 
pentru suprafata şi sistemului de cultură 
prioritar, conform tabelului densităţii pomilor 
prezentat în ghidul solicitantului. 

a) Punctajul se acordă integral dacă sistemele 
superintensiv și/sau spații protejate sunt 
majoritare din punct de vedere al dimensiunii 
economice (SO) în total dimensiune economică a 
plantațiilor pomicole propuse prin proiect. 

 

Pepinierele sunt asimilate sistemului de cultură 
superintensiv și astfel vor primi integral punctajul 
de la subcriteriul a). 

 
b) Punctajul se acordă proportional în situația în 
care sistemul de cultură intensiv este majoritar 
(procentul cel mai mare) din punct de vedere al 
dimensiunii economice (SO) în total dimensiune 
economică a plantatiilor pomicole propuse  prin 
proiect.  

 

În cazul în care prin proiect se propune 
înfiinţarea/reconversia unei plantații ce 
presupune două sisteme de cultură cu dimensiuni 
economice egale, se va acorda punctajul aferent 
sistemului de cultură superior. 

Pentru a beneficia de punctajul aferent criteriilor 
a) și b), componenta principală a proiectului 
(>30%) din valoarea eligibilă a proiectului, trebuie 
să fie reprezentată de investiții in înființarea 
și/sau reconversia plantațiilor pomicole*. 

 

În cazul formelor asociative pentru acordarea 
punctajului se va lua în considerare sistemul de 
cultură prioritar majoritar din punct de vedere al 
dimensiunii economice (SO), existentă la 
momentul solicitarii sprijinului, faţă de 
dimensiunea economică cumulată a plantațiilor 



 
 
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale și dacă este în graficul de realizare 
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 
clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces) pentru terenul pe care este amplasată 
clădirea. 
 

14. Autorizaţia de plantare 

18.1  FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA  PRODUCĂTOR 
ȘI/SAU PROCESATOR  ÎN AGRICULTURĂ 
ECOLOGICĂ, eliberata de DAJ, însoțită de 
CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE 
INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul investițiilor 
noi sau în cazul modernizării exploatațiilor 
care obțin după implementarea proiectului, un 
produs ecologic).  
18.2  Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice emis de un organism 
de inspecţie şi certificare, conform prevederilor 
OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice cu completările și modificările 
ulterioare pentru aprobarea regulilor privind 
organizarea sistemului de inspecție și certificare 
în agricultura ecologică (pentru modernizări în 
vederea obținerii unui produs existent).  

Cererea de Finanţare tabelul privind Stabilirea 
categoriei de fermă 

pomicole deținute de membrii formei asociative. 
Se verifică dacă structura plantațiilor pomicole pe 
sisteme de cultură   deținute de membri formelor 
asociative și dacă sistemul de cultură majoritar 
(procentul cel mai mare)  se regăsește printre 
cele  prioritare. 

 

Pentru investiţiile aferente criteriului 3.2: 

 

Doc.18. Pentru evaluarea  criteriului 3.2 de 
selectie, expertul verifica daca solicitantul a 
atasat Fisa de inregistrare ca producator in 
agricultura ecologica insotita de Contractul 
cu un organism de inspectie si certificare 
aprobat de Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale si daca din descrierea din 
cadrul studiului de fezabilitate reiese ca 
investitia vizata prin proiect este destinată 
exclusiv producției ecologice.  
 
 
Punctajul se acordă dacă investiția propusă prin 
proiect este destinată exclusiv producției 
ecologice. 

Pentru a beneficia de punctajul aferent acestui 
criteriu, componenta principală a proiectului 
(>30%) din valoarea eligibilă a proiectului trebuie 
să fie reprezentată de investiții in înființarea 
și/sau reconversia plantațiilor pomicole*, inclusiv 
pepiniere. 

În cazul formelor asociative pentru acordarea 
punctajului se va lua în considerare sistemul de 
cultură prioritar majoritar (procentul cel mai 
mare)  din punct de vedere al dimensiunii 
economice (SO), existentă la momentul solicitarii 
sprijinului, faţă de dimensiunea economică 
cumulată a plantațiilor pomicole,  inclusiv 
pepiniere deținute de membrii formei asociative. 



 
 

 
Punctajul aferent subcriteriului 3.2 poate fi 
cumulat cu cel aferent subcriteriului 3.1 
 
Principiul se aplică tuturor categoriilor de 
solicitanţi 

(max.15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

 

Densitatea pomilor (pomi/ha) pe sisteme de cultură şi grupe de specii 
 



 
 
 

*inclusiv limita max 

 

 

 
 

Nr crt 
Grupa de specii 

Sistemul de cultură   

Clasic intensiv superintensiv 

1 Măr, Păr Pana la 500* 501 - 1905 Peste 1905   

2 Gutui Pana la 500* 501-1000 Peste 1000  

3 Prun, Cais Pana la 500* 501-833 Peste 833  

4 Cireș Pana la 400* 401-1000 Peste 1000  

5 Vișin, Piersic, Nectarin Pana la 500* 501-1000 Peste 1000   

6 Nuc Pana la 100* 101-178 Peste 178  

7 Alun Pana la 400* 401-667 Peste 667  

8 Castan comestibil Pana la 100* 100-200 Peste 200  

9 Afin, Coacăz negru, 
Agriș, Trandafir  

- 2500-3333 Peste 3333  

10 Zmeur - 5000-6667 Peste 6667  

11 Mur cu ghimpi - 2000-2500 Peste 2500  

12 Lonicera caerulea L. - 1000 - 1667 Peste 1667  

13 Măceș  Pana la 833* 833-1667 Peste 1667  

14 Cătină, Soc Pana la 667* 667-1250 Peste 1250  

15 Aronia melanocarpa Pana la 1000* 1000-1905 Peste 1905  

16 Corn Pana la 500* 500-1000 Peste 1000  

17 Căpșun 
- 

Până la 
37.000* 

Peste 37000  

18 Migdal Până la 238*  239-400  Peste 400   

19 Mur fără ghimpi - 1250-1667 Peste 1667  



 
 
P.4 Principiul lanțurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă lanţul alimentar: 
producţie – condiţionare – depozitare -procesare– comercializare) 
Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț  alimentar 
integrat după cum urmează: 

 

a) producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și comercializare 
-15 p 
b) integrare producție agricolă primară – condiționare și/sau procesare și 
comercializare prin membrii din cadrul OIPA   8 p 
c) integrare producție agricolă primară și procesare și/sau condiționare și 
comercializare ca membru, prin intermediul GP, cooperativelor sau organizațiilor 
de producători         11p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. Studiul de Fezabilitate 

  

1.b Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcţiei existente  

1.c Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 

 

Doc. 16.1 Document emis de către organizatia 
interprofesională pentru produsele agroalimentare 
(OIPA LEGUME FRUCTE PRODCOM), din care să 
reiasă că solicitantul si, daca este cazul,  tertele 
persoane cu care acesta incheie 
contracte/precontracte, are/au calitatea de 
membru al acesteia, însoţit de documentul de 
înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut),  document 
avizat de consiliul director.  

Se va lua în considerare atât documentul avizat de 
către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 
persoană împuternicită de Consiliul Director conform 
prevederilor statutului.  

Şi 

Expertul verifică în studiul de fezabilitate dacă: 

- în cazul punctului a) componenta de procesare 
și/sau condiționare (cheltuieli eligibile) este de 
minimum 25% din valoarea totală eligibilă a 
proiectului, iar componenta de comercializare 
(cheltuieli eligibile) este de minimum 5% din 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 

- în cazul punctelor b) și c) solicitantul este 
membru OIPA recunoscută la nivel MADR,  Grup 
de Producători (GP), cooperativă, organizație de 
producători și demonstrează că procesează 
și/sau condiționează și comercializează prin 
intermediul membrilor aceleiași OIPA/prin 
intermediul cooperativei, organizației de 
producători,  GP din care face parte, inclusiv GP 
recunoscut preliminar.  

Punctajul aferent este acordat  dacă procesarea 
și/sau condiționarea și comercializarea prin 
intermediul membrilor OIPA/prin intermediul 
cooperativei, organizației de producători,  GP din 
care face parte, inclusiv GP recunoscut 
preliminar  reprezintă o acțiune de prestare de 
servicii către fermier (solicitant), cel din urmă 
(fermierul) deținând controlul asupra produsului 



 
 
Hotărârea Consiliului Director de împuternicire a 
Preşedintelui Consiliului Director sau a unei alte 
persoane din cadrul Consiliului Director, conform 
prevederilor statutului, în vederea semnării acestor 
documente. 

 

16.2 Precontractele cu membrii OIPA/ Grup de 
Producători (GP)/ cooperative/ organizație de 
producători în vederea 
conditionarii/procesării/comercializării producției 
proprii, daca este cazul. 

 

17 Precontracte încheiate cu persoane juridice prin 
care se realizează comercializarea produselor proprii. 

și condițiilor de comercializare (de exemplu: 
stabilirea prețului final al produsului). 

Punctajul se acorda si in cazul in care solicitantul 
detine o unitate de procesare/condiționare 
functionala sau isi propune prin proiect investitii 
in productia primara si in componenta de 
conditionare si/sau procesare (minimum 25% 
din valoarea totală eligibilă a proiectului si 
realizeaza prin intermediul membrilor OIPA/prin 
intermediul cooperativei, organizației de 
producători,  GP din care face parte, doar 
comercializarea). 

În cazul punctului b) olicitantul nu este 
condiționat să comercializeze și să 
condiționeze/proceseze prin intermediul 
aceluiasi membru OIPA. 

 

Numărul procesatorilor și al comerciantilor nu 
este limitat. 

Pentru a beneficia de punctajul aferent 
criteriului de selectie se impune ca solicitantul sa 
proceseze și/sau condiționeze și să 
comercializeze prin intermediul membrilor 
OIPA/ prin intermediul cooperativei, organizației 
de producători,  GP din care face parte 100% din 
producția proprie.   

Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la 
cea de membru al unei organizații membre OIPA. 

Membrii OIPA /cooperativa/ organizația de 
producători/  GP prin care se realizează aceste 
operațiuni trebuie fie autorizați să desfășoare 
activitatea/activitățile respectivă. 

La criteriul 4 b) se verifică precontractul/ele de 
vanzare si/sau prestari servicii încheiate cu 
ceilalti membrii OIPA în vederea procesarii/ 
conditionarii respectiv comercializarii prin 
membrii OIPA. 



 
 

Similar și în cazul solicitanților care procesează 
si/sau conditionează si comercializează 
productia pomicolă prin intermediul 
cooperativei/ organizației de producători/  GP 
din care face parte (criteriul 4 c). 

In cazul pre/contractelor comerciale incheiate in 
vederea  procesarii si/sau conditionarii si 
comercializarii productiei agricole prin membrii 
OIPA/prin intermediul cooperative/ organizației 
de producători/  GP din care face parte, se 
verifică dacă sunt prevăzute: tipul contractului si 
obiectul acestuia(prestari servicii privind 
conditionare și/sau procesarea si 
comercializarea), cantitatea de materie prima 
conditionata și/sau procesata si comercializata, 
locul desfăşurării activităţilor si pretul estimativ 
(prevazut si in prognozele economice). 

În cazul acestui principiu de selectie termenul de 
producție agricolă primară include toate 
operațiunile/cheltuielile prezente în definiția din 
capitolul 4.3 Dicționar, mai puțin condiționarea. 

Principiul de selecţie se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanţi. 

 

  



 
 
P.5 Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători, membri lor și de 
cooperativele din sectorul pomicol) 
Investiţia este realizată de un grup de producători sau de o cooperativă  

(1) Grup de producători sau cooperativă                   20  p 

(2) Membru al unui grup de producatori recunoscut preliminar, al unui grup de producatori 
recunoscut sau al unei organizații de producători                                                             10 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

19.1 Documente solicitate pentru grup de 
producători sau cooperativă 

a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul 
registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare  

b)  Statutul pentru Societatea cooperativă agricolă 
(înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005,) și Cooperativa 
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004 ,) cu 
modificările și completările ulterioare, din care sa 
reiasa ca investiţiile realizate deservesc în  interesele 
propriilor membri; 

 

sau 

Site MADR Dezvoltare Rurala >>Grupurile si 
organizatiile de producatori recunoscute 

19.2 Documente  solicitate pentru membru al unui 
grup de producatori recunoscut preliminar, al unui 
grup de producatori recunoscut sau al unei 
organizații de producători Document emis de către 
grupul de producători/ organizația de producători/ 
grup recunoscut preliminar, din care să reiasă că 
solicitantul este membru al acesteia însoţit de 
documentul de înfiinţare al acestora  (act constitutiv 
si statut),  

Site MADR Dezvoltare Rurala >>Grupurile si 
organizatiile de producatori recunoscute 

Documente solicitate pentru grup de producători 
sau cooperativă 

Pentru verificarea acestui  principiu de selecţie, 
expertul verifica documentele prin care se 
demonstreaza că solicitantul  se încadrează în 
categoria: 

1. Solicitantul este grup de producători sau 
cooperativă care activează în domeniul 
proiectului: 

 grup de producatori, constituit conform 
OG nr. 37/2005, aprobata cu modificari si 
completari de Legea nr. 338/2005/; 

Expertul verifică dacă grupul  de producători se 
regăseşte pe site-ul MADR, în secţiunea Dezvoltare 
Rurala >>Grupurile si organizatiile de producatori 
recunoscute si se tipăreşte pagina cu rezultatul 
verificării. 

 societate cooperativa agricola, 
constituita conform Legii nr. 1/2005 care 
activează în sectorul pomicol; 

 cooperativa agricola, constituita conform 
Legii nr. 566/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare, care activează în sectorul pomicol. 

Daca in urma verificarii, expertul constata ca 
solicitantul indeplineste conditiile de mai sus, va 
inscrie punctajul acordat in coloana “scor”, in 
rubrica specifica acestui criteriu.  

In cazul in care solicitantul nu se regaseste in 
niciuna din situatiile de mai sus,  expertul nu va 
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acorda punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 

 

2. Solicitantul este membru al uneia din 
următoarele forme asociative:grup de 
producatori, constituit conform OG nr. 37/2005, 
aprobata cu modificari si completari de Legea nr. 
338/2005/, grup de producători in sectorul 
legume si fructe (recunoscut preliminar), 
constituit conform HG nr.1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de 
producători recunoscute preliminar si 
organizaţiilor de producători in sectorul fructe şi 
legume, organizație de producători.; 

Se verifica existenta documentelor de infiintare a 
formei asociative (act constitutiv, hotarare 
judecatoreasca) şi documentele care atestă că 
solicitantul este membru al acesteia.Activitatea 
propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in 
una din activitatile formei asociative mentionate in 
statut.   

Pentru societatile cooperative 
agricole/cooperative agricole recunoscute ca grup 
de producători, expertul verifică daca gradul 
cooperativei permite primirea de membri de tipul 
solicitantului. 

 

Daca in urma verificarii, expertul constata ca 
solicitantul indeplineste conditiile de mai sus, va 
inscrie punctajul acordat in coloana “scor”, in 
rubrica specifica acestui criteriu.  

In cazul in care solicitantul nu se regaseste in 
niciuna din situatiile de mai sus,  expertul nu va 
acorda punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 

Expertul verifică dacă  grupul de producatori 
recunoscut preliminar, grupul de producatori 
recunoscut sau organizația de producători din care 
solicitantul face parte se regăseşte pe site-ul 
MADR, în secţiunea Dezvoltare Rurala >>Grupurile 
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si organizatiile de producatori recunoscute 
/preliminar  si se tipăreşte pagina cu rezultatul 
verificării. 

 

Dacă informația nu este disponibilă pe pagina web 
a MADR, se vor solicita clarificări Direcției de 
specialitate din MADR. 

(max.15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

6 Proiecte care promoveaza 
tehnologii, activitati, actiuni, 
procese etc. prietenoase cu 
mediu 
 

Vor fi punctate proiectele , 
care includ tehnologii/ 
masuri/activitati de 
protectie a mediului/  
soluţii de utilizare a 
energiei regenerabile si/sau 
de eficiență energetică, 
tehnologii eficiente şi 
moderne, instalaţii 
inovatoare. În sectorul de 
procesare al produselor 
pomicole, vor fi încurajate 
acele tehnologii şi 
echipamente cu un caracter 
inovator si 
« prietenoase «  cu mediul. 
Investițiile în industria de 
procesare vor viza 
reducerea amprentei 
asupra mediului prin 
încurajarea de noi metode 
de depozitare a producției, 
metode de gestionare a 
deşeurilor și de epurare a 
apei pentru protejarea 
mediului, anveloparea 
clădirilor. Pentru a fi 
punctate, aceste aspecte 
trebuie demonstrate , 
cuprinse în Studiul de 
fezabilitate/DALI/MJ 

5 PUNCTE 

 

(max.5 pct. daca Da si 0 daca NU) 
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7 Investitii relationate cu 
inovarea: 
 

Măsura se adresează in special 
acelor initiative care au si 
componente de procesare, 
marketing, desfacere ; Măsura 
încurajează certificarea de 
produse tradiţionale care 
promovează identitatea 
teritoriului; vor fi punctate 
proiectele care  vizeaza 
îndeosebi folosirea de soiuri de 
pomi mai bine adaptate la 
clima si mediul local, rase de 
animale mai productive, 
tehnologii eficiente şi 
moderne, instalaţii inovatoare. 
Proiectele punctate la acest 
criteriu vor trebui sa 
demonstreze  în Studiul de 
fezabilitate/DALI/MJ 
contributia la stimularea 
inovării corelata cu nevoile de 
dezvoltare ale zonei,asigurand 
valorificarea durabila a 
resurselor teritoriului. 

10 PUNCTE 

(max.10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

 

8 Principul crearii de locuri de munca: 
 

 MAXIM 20 PUNCTE 

- crearea in cadrul exploatatiei  a minim  
doua    locuri de munca  
 

 10 PUNCTE 

- crearea in cadrul exploatatiei  intre 3-4 
locuri de munca 
 

 20 PUNCTE 

(max.20 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

Investițiile în înființarea și/sau reconversia plantațiilor pomicole reprezintă cheltuielile eligibile 
efectuate în vederea înființării/reconversiei unei plantații pomicole, inclusiv pepiniere pomicole (de 
exemplu: achiziționare puieți, defrișare, lucrări de pregătire a terenului și plantare, achiziționare și 
instalare sistem de irigații, sistem de susținere, sisteme de protecție antigrindină și antiploaie și insecte 
, împrejmuirea plantației, solar, tunel, seră, macrotunele sisteme de supraveghere a plantației, 
documentații pentru studii de teren, avize , autorizații emise pentru înființare și/sau reconversie 



 
 
plantații pomicole, inclusiv pepiniere, fertilizare, realizarea putului pentru alimentarea cu apa a 
sistemului de irigații, 

realizarea rezervorului de apa  tip lagună, realizare împrejmuire interioară puț și lagună, realizare 
platforme pietruite sau betonate necesare funcționării sistemului de irigare/fertirigare sau a 
sistemelor de producere energie  pentru pompele de irigat, achiziția de echipamente necesare 
funcționării sistemului de irigare/fertirigare, sisteme de producere energie  pentru pompele de irigat, 
achizitie folie agrotextil pentru bilonat cu condiția să se regăsească în evidențele contabile și să poată 
fi identificată la vizita pe teren, achizitia de sisteme de iluminat livadă, achizitia de sisteme de racire 
prin aspersie a plantelor, achizitia de sisteme de drenaj, achizitia de sisteme antinghet etc.). 

** Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la cea de membru al unei organizații membre OIPA. 

 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi înscrie punctajul 
total acordat.  

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură.  
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