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Anexa nr. 16 la Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii M9/2A/2A 

 

Formular S.L. M9/2A/2A - Fișă de verificare a criteriilor de selecție 
 

Măsura M9/2A/2A – „Investiții în active fizice pentru exploatații pomicole” 

 
 
Număr şi data de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare: …………………………………………. 

Denumire solicitant: ............................................................................................................................. 

Titlu proiect: ......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Amplasare proiect (localitate / localități): .............................................................................................. 

Statut juridic solicitant: .......................................................................................................................... 

Date personale reprezentant legal solicitant 

Nume: .................................................. Prenume: ........................................................................ 

Funcţie: ......................................................................................................................................... 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus 

menţionate și cu criteriile de selecție menționate în tabelul următor: 

 

Nr.  
Crt. 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție Punctaj selecție 

Punctaj 
conform 
Ghidului 

solicitantului 

Punctaj 
acordat 

 
1. 

 Principiul 
speciei 

pomicole 
prioritare 

C1. Proiecte care vizează  specii pomicole 
prioritare la nivel de teritoriu GAL (prun, măr, păr, 
nuc, arbuști). 

Max. 
20 p ...... p. 

Solicitantul accesează sprijinul pentru: 
a. Nuc, arbuști. 
b. Măr, păr, prun. 

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 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 

 
20 p 
15 p 

 
....... p. 
....... p. 
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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. 

2. 
 

Principiul 
dimensiunii 

(ferme 
mici) 

 

C2. Solicitantul deține în proprietate şi/sau 
folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea 
economică de 4.000 – 11.999 SO (producție 
standard), la data depunerii Cererii de finanțare. 
Dacă dimensiunea exploatației este mai mare, nu se 
acordă acest punctaj.  
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.  

5 p ....... p. 

 
3. 

Principiul 
sistemului 
de cultură 
prioritar 

C3. Investiţia este destinată sistemului de cultură: 
Max.  
25 p 

...... p. 
 

a) superintensiv și/sau spaţii protejate 

b) intensiv 

c) ecologic  

Punctajul acordat la punctul c) se poate cumula cu cel de la 
punctul b) sau a). 
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 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. 
c) 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 

20 p 

15 p 

5 p 

...... p. 

...... p.  

...... p. 
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proiectului, trebuie să fie reprezentată de investiții în 
înfiinţarea 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 solicitării sprijinului, faţă de dimensiunea 
economică cumulată a plantațiilor pomicole, inclusiv 
pepiniere deţinute de membrii formei asociative. 
Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de 
solicitanţi. 

4. 
 

Principiul 

asocierii 

C4. Proiecte în care investițiile sunt realizate de 

grupurile de producători, membrii lor şi 

cooperativele din sectorul pomicol. 

Max.  
10 p 

........ p. 
 

a)  Grup de producători sau Cooperativă. 
b) Membru al unui grup de producători recunoscut 
preliminar, al unui grup de producători recunoscut 
sau al unei organizaţii de producători. 

10 p 
5 p 

 
 

........ p. 

........ p. 

 
5. 

Principiul 
vârstei 

 

C5. Proiecte care sunt implementate de tineri 
sub 40 de ani.  
Vor primi punctaj doar solicitanții care nu au împlinit 
40 de ani la data depunerii Cererii de finanțare. 
Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de 
solicitanţi. 

10 p ........ p. 

 
6. 

Principiul 
reconversiei  

 

C6. Proiecte care presupun investiții în 
reconversia* plantațiilor pomicole 

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 acordă 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, în vederea înființării unei 
plantații pomicole.  
A nu se confunda cu conversia din agricultura 
convenţională în agricultura ecologică!  
Principiul de selecţie nu se aplică formelor asociative. 

30 p ........ p. 
 

                              TOTAL 100 p ......... p. 
 

* Investițiile în înfiinţarea 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,antiploaie și insecte, împrejmuirea plantației, 

sisteme de supraveghere a plantației, solar, tunel, seră, macrotunele etc.). 
 

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

 

Nr. 
crt. 

Grupa de specii Sistemul de cultură 

Clasic Intensiv Superintensiv 

1 Măr, Păr Până la 500* 833 - 1667 Peste 2285 

2 Gutui Până la 500* 667-1000 Peste 1250 

3 Prun, Cais Până la 500* 667-833 Peste 1000 

4 Cireș Pănă la 400* 500-833 Peste 1000 

5 VIȘIN, Piersic, Nectarin Până la 500* 667-1000 Peste 1250 
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6 Nuc Până la 100* 100-240 Peste 240 

7 Alun Până la 500* 667-1000 Peste 1000 

8 Castan comestibil Până 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 Până la 833* 833-1667 Peste 1667 

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

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

16 Corn Până 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 
 

*inclusiv limita max. 

 

Pentru măsura M9/2A/2A pragul minim este de 25 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanțare.  

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea se face în funcție de:  

- Principiul sistemului de cultură prioritar (vor fi prioritizate proiectele care prevăd și componenţa 

ecologică); 

- Principiul reconversiei (investiții care presupun reconversie);  

- Principiul proprietății (exploatațiile agricole care deţin în proprietate plantațiile pomicole 

supuse reconversiei și/sau terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole).  

Atenție!  

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Studiului de fezabilitate 

şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe 

toată perioada Contractului de finanţare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 

 

 
CONCLUZIA VERIFICĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE: 
 
Punctajul total al criteriilor de selecție stabilit de GAL: ……… puncte 

Proiectul propus prin cererea de finanțare (inclusiv documentele anexate acesteia) este: 

 ELIGIBIL (punctaj minim îndeplinit – 25 puncte)   

 NEELIGIBIL (punctaj minim neîndeplinit – 25 puncte) 

Observații: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................... 
 
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Criteriul de departajare 

Valoarea în cazul 

proiectului propus 

/ criteriu îndeplinit 

Criteriul de departajare nr. 1 - Principiul sistemului de cultură prioritar 

 (vor fi prioritizate proiectele care prevăd și componenţa ecologică) 

 

……...………. 

Criteriul de departajare nr. 2 - Principiul reconversiei  

(investiții care presupun reconversie) 

 

....................... 

Criteriul de departajare nr. 3 - Principiul proprietății  

(exploatațiile agricole care deţin în proprietate plantațiile pomicole supuse 

reconversiei și/sau terenul pe care se face înfiinţarea de plantații pomicole)  

 

 

................... 

 
 
 
 
 
Aprobat,              Ștampila 
 
Manager Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume ____________________________________ 
Semnătura _________________    
Data _____/______/_________ 

 
 

Verificat 
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume ____________________________________ 
Semnătura_________________    
Data _____/______/_________ 

 
 

Întocmit,  
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume____________________________________ 
Semnătura _________________    
Data _____/______/__________ 
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Metodologia de aplicat pentru completarea  

Fișei de verificare a criteriilor de selecție specifică Măsurii 

 M9/2A/2A -„Investiții în active fizice pentru exploatații pomicole” 

 
Atenție!  

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 

Finanțare. 

 
Număr de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare  

Se preia numărul de înregistrare din Fișa de verificare a conformității proiectului.  

Denumire solicitant  

Se preia denumirea din Cererea de finanțare. 

Titlu proiect   

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Amplasare proiect (localitate / localități) 

Se preia amplasarea proiectului din Cererea de finanțare 

Statut juridic solicitant 

Se preia statutul juridic al solicitantului din Cererea de finanțare 

Numele, prenumele si funcţia reprezentantului legal se preiau din Cererea de finanţare. 

 
Evaluarea proiectelor se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 

Finanţare pe baza tabelului cu principiile și criteriile de selecție din Ghidul solicitantului.  

 

P1. Principiul speciei pomicole prioritare  

C1. Proiecte care vizează  specii pomicole prioritare la nivel de teritoriu GAL  

       (prun, măr, păr, nuc, arbuști). - Max. 20 p 
 

Solicitantul accesează sprijinul pentru: 

a. Nuc, arbuști – 20 p. 

b. Măr, păr, prun – 15 p.  

 

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 proiectului (>30%), din valoarea eligibilă a proiectului, trebuie să fie 
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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. 

 

Se acordă 15 sau 20 de puncte dacă solicitantul accesează sprijinul pentru speciile pomicole 

prioritare la nivelul GAL (nuc, arbuști, măr, păr, prun) și 0 puncte dacă nu respectă principiul.  

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Studiul de Fezabilitate, însoţit de 

Proiectul de înfiinţare a plantaţiei 

pomicole 

- 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 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 

menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces)  

Expertul GAL 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 pentru teritoriul GAL (nuc, 

arbuști, măr, păr, prun), iar informaţiile sunt 

corelate cu informaţiile din documentele pentru 

terenul agricol / clădiri solicitate, cât şi cu cele 

prezentate în Autorizaţia de plantare. 

Expertul GAL verifică dacă Autorizaţia de 

plantare este eliberată de către DAJ în numele 

solicitantului pentru suprafața 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 plantațiilor 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 în 

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 
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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:  

- 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. 

      -   Autorizaţia de plantare 

      - Cererea de Finanţare tabelul privind 

Stabilirea categoriei de fermă 

momentul solicitarii sprijinului, faţă de 

dimensiunea economică cumulată a plantațiilor 

pomicole deținute de membri formei asociative 

(toate speciile eligibile ce pot fi regasite 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 

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 GAL verifică pentru cooperativele 

agricole, societăţile cooperative agricole, 

societăţile agricole, composesoratele şi 

grupurile de producatori, documentele 

prevăzute la punctul a) pentru membrii fermieri 

ai acestor categorii de solicitanţi. Se verifică 

structura plantațiilor pomicole pe specii deținute 

de membrii fermieri ai formelor asociative și 

dacă specia majoritară se regăsește printre 

speciile prioritare. 
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P2. Principiul dimensiunii (ferme mici) 

 

C2. Solicitantul deține în proprietate şi/sau folosință o exploatație agricolă cu dimensiunea 

economică de 4.000 – 11.999 SO (producție standard), la data depunerii Cererii de finanțare  

– Max. 5 p 

Dacă dimensiunea exploatației este mai mare, nu se acordă acest punctaj.  

 

ATENȚIE! 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. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Studiul de fezabilitate însoțit de Proiectul 

de înfiinţare a plantaţiei pomicole  

- 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 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). 

Expertul GAL verifică corelarea informaţiilor din 

Studiul de fezabilitate cu cele din documentele 

referitoare la terenuri / clădiri / animale, 

referitoare la tipul şi dimensiunea exploataţiei 

agricole (suprafaţă / număr de animale) 

specificate în sheet-ul Stabilirea categoriei de 

fermă din Cererea de finanțare, 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. 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 / 
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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 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 numărul păsarilor şi al familiilor de 

albine şi data înscrierii solicitantului in Registrul 

Exploatației 

- Cererea de finanţare – Sheet: Stabilirea 

categoriei de fermă. 

actualizări  în Registrul Exploataţiei de la 

ANSVSA / DSVSA  efectuată înainte cu cel mult 

30 de zile faţă de data  depunerii Cererii de 

finanţare. 

Expertul GAL va verifica şi lista din baza de date 

IACS de la APIA,  print screen-ul cu datele 

privind exploataţia agricolă în care apare codul 

unic de identificare, suprafața utilizată şi culturile 

aferente, necesare pentru calculul SO.  

În cadrul acestui principiu de selecţie se va 

acorda punctaj doar solicitanților care 

demonstrează la momentul depunerii Cererii de 

finanţare că dimensiunea exploataţiei agricole 

este de 4.000 – 11.999  SO producție standard.  

Nu se va lua în calcul dimensiunea exploataţiei 

agricole ca urmare a investiţiilor propuse prin 

intermediul proiectului. 

Atenţie! Acest principiu nu se aplică formelor 

asociative.  

 
 

P3. Principiul sistemului de cultură prioritar 

C3. Investiţia este destinată sistemului de cultură – Max. 25 p 

a) superintensiv și/sau spaţii protejate (20 p) 

b) intensiv (15 p) 

c) ecologic (5 p) 

Punctajul acordat la punctul c) se poate cumula cu cel de la punctul b) sau a). 

La punctul 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 
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plantațiilor pomicole propuse prin proiect. Pepinierele sunt asimilate sistemului de cultură 

superintensiv și astfel vor primi integral punctajul de la subcriteriul a). 

La punctul 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. 

La punctul c) 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 în 

înfiinţarea 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 

solicitării sprijinului, faţă de dimensiunea economică cumulată a plantațiilor pomicole, inclusiv 

pepiniere deţinute de membrii formei asociative. 

Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Studiul de Fezabilitate însoţit de 

Proiectul de înfiinţare a plantaţiei 

pomicole 

- 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 

Expertul GAL 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 

Autorizaţia de plantare. 

Expertul GAL 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. 



 

12 | P a g e  
 

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 

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:  

- 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 GAL verifică dacă Autorizaţia de 

plantare este eliberată de către Direcţia pentru 

Agricultură Județeană în numele solicitantului 

pentru suprafața 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 proporțional 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 

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 evaluarea de selecție privind aspectele 

ecologice, expertul GAL verifică dacă solicitantul 

a atașat Fișa de înregistrare ca producător în 

agricultura ecologică însoțită de Contractul cu un 
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retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să 

se menţioneze care este suprafaţa supusă 

acestui proces) pentru terenul pe care este 

amplasată clădirea. 

- Autorizaţia de plantare. 

- Fişa de înregistrare ca  producător și/sau 

procesator  în agricultură ecologică, 

eliberată de DAJ, însoțită de contractul 

încheiat cu un organism de inspecție și 

certificare (în cazul investițiilor noi sau în cazul 

modernizării exploatațiilor care obțin un 

produs ecologic după implementarea 

proiectului) 

- Certificat de conformitate a produselor 

agroalimentare ecologice emis de un 

organism de inspecţie şi certificare, conform 

prevederilor OUG nr. 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. 

organism de inspecție și certificare aprobat de 

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și dacă 

din descrierea din cadrul Studiului de fezabilitate 

reiese că investiția vizată 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. 

Principiul se aplică tuturor categoriilor de 

solicitanţi. 

 

Densitatea pomilor (pomi/ha) pe sisteme de cultură şi grupe de specii (*inclusiv limita maximă) 

Nr. 
Crt. Grupa de specii 

Sistemul de cultură   

Clasic Intensiv Superintensiv 

1. Măr, Păr Până la 500* 501 - 1905 Peste 1905   

2. Gutui Până la 500* 501-1000 Peste 1000  

3. Prun, Cais Până la 500* 501-833 Peste 833  

4. Cireș Până la 400* 401-1000 Peste 1000  

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

6. Nuc Până la 100* 101-178 Peste 178  

7. Alun Până la 400* 401-667 Peste 667  

8. Castan comestibil Până 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  Până la 833* 833-1667 Peste 1667  

14. Cătină, Soc Până la 667* 667-1250 Peste 1250  

15. Aronia melanocarpa Până la 1000* 1000-1905 Peste 1905  

16. Corn Până 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  
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P4. Principiul asocierii 

C4. Proiecte în care investițiile sunt realizate de grupurile de producători, membrii lor  

      şi cooperativele din sectorul pomicol - Max. 10 p. 

a)  Grup de producători sau Cooperativă (10 p.) 

b) Membru al unui grup de producători recunoscut preliminar, al unui grup de producători 

recunoscut sau al unei organizaţii de producători (5 p.) 

Dacă solicitantul nu se încadrează în niciuna din categorii, va obține 0 (zero) puncte. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE   

- 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 

reiasă că investiţiile realizate 

deservesc în  interesele propriilor 

membri 

sau 

Site MADR Dezvoltare Rurala 

>>Grupurile si organizatiile de 

producatori recunoscute 

- 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) 

sau 

Site MADR Dezvoltare Rurala 

- Documente solicitate pentru grup de producători sau 

cooperativă 

Pentru verificarea acestui  principiu de selecţie, expertul GAL 

verifică documentele prin care se demonstrează 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, 

aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 338/2005; 

Expertul GAL 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 cooperativă agricolă, constituită conform Legii 

nr. 1/2005 care activează în sectorul pomicol; 

✓ Cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 

566/2004, cu modificările și completările ulterioare, care 

activează în sectorul pomicol. 

Dacă în urma verificării, expertul constată că solicitantul 

îndeplinește condițiile de mai sus, va înscrie punctajul 

acordat în coloana “Punctaj”, în rubrica specifică acestui 

criteriu.  

În cazul in care solicitantul nu se regăsește în niciuna din 

situațiile de mai sus,  expertul nu va acorda punctaj la acest 

criteriu și va înscrie “0” în rubrica aferentă. 

2. Solicitantul este membru al uneia din următoarele forme 

asociative: Grup de producatori, constituit conform OG nr. 

37/2005, aprobată cu modificări și completări de Legea nr. 

338/2005/; Grup de producători in sectorul legume și fructe 

(recunoscut preliminar), constituit conform HG nr. 

1078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor 

de producători recunoscute preliminar și organizaţiilor de 

producători în sectorul fructe şi legume, organizație de 

producători; 

http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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>>Grupurile si organizatiile de 

producatori recunoscute 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifică existența documentelor de înființare a formei 

asociative (act constitutiv, hotărâre judecătorească) şi 

documentele care atestă că solicitantul este membru al 

acesteia. Activitatea propusă prin proiect trebuie să se 

regăsească în una din activitățile formei asociative 

menționate în statut.   

Pentru societățile cooperative agricole / cooperative agricole 

recunoscute ca grup de producători, expertul GAL verifică 

dacă gradul cooperativei permite primirea de membri de tipul 

solicitantului. 

Dacă în urma verificării, expertul constată că solicitantul 

îndeplinește condițiile de mai sus, va înscrie punctajul 

acordat în coloana “Punctaj”, în rubrica specifică acestui 

criteriu.  

În cazul în care solicitantul nu se regasește în niciuna din 

situațiile de mai sus, expertul nu va acorda punctaj la acest 

criteriu și va înscrie “0” în rubrica aferentă. 

Expertul verifică dacă grupul de producatori recunoscut 

preliminar, grupul de producători recunoscut sau organizația 

de producători din care solicitantul face parte se regăseşte 

pe site-ul MADR, în secţiunea Dezvoltare Rurala >>Grupurile 

si organizatiile de producatori recunoscute /preliminar și 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. 
 

 

P4. Principiul vârstei 

C5. Proiecte care sunt implementate de tineri sub 40 de ani - 10 p 

Vor primi punctaj doar solicitanții care nu au împlinit 40 de ani la data depunerii Cererii de 

finanțare. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. 

Dacă nu se îndeplinește criteriul, nu se va acorda punctaj (0 p.). 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

- Cererea de finanţare  

- Baza de date RECOM - 

Certificat constatator  

- Documentele de identitiate 

a reprezentantului legal al 

solcitantului (BI/CI/Pașaport) 

 

Categoriile de solicitanți  cărora li se poate acorda punctaj la acest 

criteriu de selecție sunt următoarele:  

- persoană fizică autorizată (constituită conform OUG nr. 

44/2008 cu modificările și completările ulterioare),  

- întreprindere individuală (constituită conform  OUG nr. 

44/2008), cu modificările şi completările ulterioare,   

- întreprindere familială constituită conform  OUG nr. 44/2008), 

cu modificările şi completările ulterioare, pentru reprezentantul IF 

desemnat prin acordul de constiuire care exercită controlul efectiv 

asupra exploatației prin deținerea cotei majoritare din patrimoniul de 

afectațiune, 

http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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- asociat unic persoană fizică al unei societăţi cu răspundere 

limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Expertul GAL verifică dacă solicitantul se încadrează în categoriile 

de mai sus pe baza informaţiilor din interogarea Bazei de date 

RECOM și a Certificatului de înregistrare.  

- societate comercială cu mai mulți asociați, cu condiția ca tânărul 

fermier, solicitant al sprijinului, să exercite controlul efectiv asupra 

exploatației (prin deținerea pachetului acționar majoritar și 

administratea societății comerciale respective)  cu varsta sub 40 de 

ani la data depunerii cererii de finanţare a proiectului  

Pentru categoriile de solicitanţi enumeraţi mai jos, condiţia se aplică 

administratorul persoanei juridice sau managerulului 

• Institutele de cercetare – dezvoltare, precum și centrele, 

staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare și didactice 

pomicole cu personalitate juridică, de drept public sau privat 

(înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și funcționare  

specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de 

funcționare, în cazul celor de drept privat), 

• Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu 

modificările şi completările ulterioare), 

• Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 

1/2005 cu modificările și completările ulterioare, care activează 

în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc interesele 

propriilor membri), 

• Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, 

art.6, lit. e) cu modificările și completările ulterioare, care 

activează în sectorul pomicol, iar investiţiile realizate deservesc 

interesele propriilor membri, 

• Grup de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 

privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor 

de producători, pentru comercializarea produselor agricole, cu 

completările și modificările ulterioare) care activează în sectorul 

pomicol,  iar investiţiile realizate deservesc interesele propriilor 

membri. 

După caz, se va lua în calcul vârsta administratorul persoanei 

juridice sau a managerulului exploataţiei agricole (angajatul pe post 

de director general sau şef de exploataţie cu responsabilităţi privind 

deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare 

legate de exploataţie). 

Vor primi punctaj solicitanții care fac dovada că Administratorul / 

Managerul exploataţiei nu a împlinit 41 de ani la data depunerii 

Cererii de finanțare. 

Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de 

solicitanţi. 
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P6. Principiul reconversiei  

C6. Proiecte care presupun investiții în reconversia* plantațiilor pomicole - 30 p 

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 acordă 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, în 

vederea înființării unei plantații pomicole.  

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

Principiul de selecţie nu se aplică formelor asociative. 

Proiectele care nu presupun investiții în reconversia plantațiilor pomicole vor obține 0 (zero) puncte. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

- Studiul de fezabilitate însoțit de Proiectul de plantare  

- Documente solicitate pentru: 

aTerenul 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 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)  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 

agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 

documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii 

fermieri ai acestor solicitanţi. 

Expertul GAL verifică în Studiul de 

fezabilitate şi în  Proiectul de plantare, 

dacă  informaţiile cu privire la 

plantaţiile pomicole supuse 

reconversiei sunt în concordanţă cu 

informaţiile din celelalte documente 

prezentate. 

Expertul verifică dacă Autorizaţia de 

plantare este eliberată de către 

Direcţia pentru Agricultură Județeană 

în numele solicitantului pentru 

suprafața şi soiurile vizate de proiect. 

Expertul verifică dacă Autorizaţia de 

Defrişare este eliberată de către 

Direcţia pentru Agricultură Județeană 

în numele solicitantului, cu maxim 3 

ani înaintea solicitării sprijinului, 

pentru speciile si suprafața prevazută 

prin proiect a fi replantată, sau dacă 

terenul este în pregătire, în vederea 

înființării unei plantații pomicole. 

Punctajul se acordă proporţional în 

funcție de proporția dimensiunii 

economice a plantațiilor pomicole 

prevăzute prin proiect, supuse 

reconversiei, în total dimensiune 

economică a plantațiilor pomicole 
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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. 

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. 

- Autorizaţia de plantare 

- Autorizaţia de defrişare 

- Cererea de finanţare  

propuse prin proiect. 

Punctajul se acordă atât solicitanților 

care iși propun defrișare prin proiect, 

cât si celor care au realizat defrișarea 

cu maxim 3 ani înaintea solicitării 

sprijinului sau care au terenul în 

pregătire, în vederea înființării unei 

plantații pomicole. 

A nu se confunda cu conversia din 

agricultura convenţională în 

agricultura ecologică! 

Principiul de selecţie nu se aplică 

formelor asociative (cooperative / 

societăţi cooperative şi grupuri). 

 

 

Punctajul minim pentru această măsură este de 25 puncte. 

 

Expertul GAL completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat.  

Dacă există divergenţe între expertul GAL şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 

mediate / rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 

 

 

 

 


