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PNDR 4.1 - „Investitii în exploatatii agricole” 

 

Beneficiarii Programului 

Fermierii definiti ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau 
juridice, indiferent de statut,  ale căror exploatatii se situează pe teritoriul României si care 
desfăsoară o activitate agricolă: 

 PFA 

 Întreprinderi individuale sau familiale 

 SNC, SCS, SA, SCA  

 SRL  

 Societate comercială cu capital privat  

 Institutele de cercetare – dezvoltare, precum si centrele si statiunile de cercetare-
dezvoltare din domeniul agricol 

 Societate agricolă sau societate cooperativă agricolă 

 Cooperative agricole si grupurile de producători 

 Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor  
 

Investitia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică de 

minimum 8.000 SO (valoarea productiei standard). 
În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole 
(solicitantul este înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ ANSVSA de mai puţin de 12 luni 
sau nu a depus nici o cerere de plata la APIA pâna la data depunerii cererii de finantare) 
dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței identificate în APIA și a 
previziunilor, din punct de vedere al culturii și/ numărului de animale, din documentația 
tehnico-economică a proiectului, la sfarsitul primului an de monitorizare, ca urmare a 
realizarii investițiilor propuse prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu terenuri 
cultivate sau necultivate si/ animale în posesie la momentul depunerii CF).  
 
 
Cheltuieli eligibile 

 construcţia, extinderea, modernizarea și dotarea construcțiilor din cadrul fermei, 

destinate activității productive, inclusiv căi de acces în fermă, irigații în cadrul fermei 

și racordarea fermei  la utilități şi a anexelor aferente activităţii productive 

desfăşurate, dimensionate corelat cu numărul persoanelor ce vor utiliza aceste spaţii 

(*Pentru respectarea condiților de igienă, de protecție a muncii, sanitar-veterinare și a fluxului 

tehnologic, sunt eligibile cheltuielile cu spatiile destinate personalului de producție: 

laboratoare, vestiare tip filtru pentru muncitori, biroul medicului veterinar, biroul maiștrilor, 

a șefului de fermă, spațiu pentru pregătirea și  servirea mesei, etc.); 

 amenajarea și dotarea spațiilor de desfacere și comercializare, precum și alte cheltuieli 

de marketing, în cadrul unui lanț alimentar integrat. 

 

Atenţie! În cadrul acestor spații pot fi comercializate atât produse condiționate și/ sau procesate, în 
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conformitate cu definiția lanțului alimentar integrat cat si produse agricole primare (de exemplu, cele 

în stare proaspată).  

Distribuitoare automate pentru comercializare produse agricole conditionate si/ sau 

ambalate și/ sau procesate, prin care vor fi comercializate exclusiv propriile produse 

agricole. 

În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile doar următoarele investiţii şi doar în limita 

a  5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000  Euro: 

- înființarea unui site – pentru promovarea și comercializarea  propriilor produse, atât 

cele în stare proaspată, cât și cele condiționate și/ sau procesate);  

- crearea conceptului de eticheta pentru produsele comercializate inclusiv costurile cu 

crearea/ achiziționarea și/ sau înregistrarea mărcii beneficiarului; 

- crearea brandului/ brandurilor produsului/ produselor condiționate și/ sau 

procesate care vor face obiectul comercializării. Sunt eligibile și costurile cu 

achiziționarea și/ sau înregistrarea brandului/ brandurilor acestor produse. 

 Achiziţionarea, inclusiv prin leasing de maşini/ utilaje şi echipamente noi, în limita 

valorii de piaţă a bunului respectiv; (Ex.: tractoare, remorci agricole/ tehnologice, 

inclusiv remorcile speciale  pentru transportul animalelor vii/ păsări/ albine, 

combine, utilaje agricole pentru efectuarea lucrărilor solului, înființarea și întreținerea 

culturilor, instalații de evacuare și gestionare a dejecțiilor din zootehnie, echipamente 

aferente bucătăriilor furajere, inventarul apicol, generatoare terestre antigrindina etc). 

 Achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, 

inclusiv remorci și semiremorci specilizate în scopul comercializării produselor 

agricole în cadrul unui lanț alimentar integrat, respectiv: 

o autocisterne; 

o autoizoterme; 

o autorulotele alimentare; 

o rulotele alimentare. 

 În cazul solicitanților neplatitori de TVA, în temeiul legislaţiei naţionale 

privind TVA-ul, sunt  cheltuieli eligibile valorile TVA aferente cheltuielilor eligibile 

purtătoare de TVA. 

 Cheltuieli determinate de conformarea cu standardele comunitare în cazul tinerilor 

fermieri  

 Achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, 

drepturi de autor, mărci. 

 Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt: 

- cheltuieli pentru consultanță, proiectare, monitorizare și management, inclusiv onorariile 

pentru consiliere privind durabilitatea economică și de mediu, taxele pentru eliberarea 

certificatelor si trebuie să se încadreze în maximum 10% din totalul cheltuielilor eligibile 

pentru proiectele care prevăd  construcții - montaj și în limita a 5% pentru proiectele care 

prevăd investiții în achiziții simple.  
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Cheltuieli neeligibile 
 achiziţia de clădiri; 

 construcția și modernizarea locuinței; 

 achiziția de drepturi de producție agricolă, de drepturi la plată, animale, plante 

anuale și plantarea acestora din urmă; 

 cheltuielile generate de investițiile în culturi energetice din specii forestiere cu ciclu 

scurt de producție (inclusiv cheltuielile cu achiziționarea materialului săditor și 

lucrările aferente înființării acestor culturii); 

 cheltuielile cu întretinerea culturilor agricole; 

 cheltuielile cu achiziția de cap tractor. 

 cheltuielile cu spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației agricole: birouri 

administrative, săli de sedințe, săli de protocol, spații de cazare etc; 

 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 

 cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

 

Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile  

Prin Submăsura 4.1 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 30% până la maximum 

90%, astfel: 

I. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică până la 500.000 SO și a 

fermelor zootehnice având dimensiunea economică până la 1.000.000 SO: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile și 

nu va depăşi: 

a. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro, 

respectiv 100.000 euro pentru fermele mici; 

b. în cazul proiectelor care prevăd construcții – montaj – maximum 1.000.000 

euro pentru sectorul vegetal, respectiv 200.000 euro pentru fermele mici din 

sectorul vegetal și maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații 

protejate (sere) indiferent de mărimea exploataţiei și sectorul zootehnic, 

respectiv 300.000 euro pentru fermele mici din sectorul zootehnic; 

c. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la 

nivelul exploatației agricole – maximum 2.000.000 euro, respectiv 400.000 

euro pentru fermele mici care nu propun investiţii în spaţii protejate; 

Atenţie! 

Ferma mică, în conditiile sM 4.1  reprezintă exploataţia agricolă având dimensiunea 

economică între 8.000 şi 11.999 euro SO, valoarea producţiei standard. 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și 
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medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO inclusiv), respectiv 70% în cazul fermelor având 

între 250.000 și 500.000 SO pentru sectorul vegetal și între 250.000 și 1.000.000 SO pentru 

sectorul zootehnic, inclusiv , în cazul: 

a) Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, care dețin competențele și 

calificările profesionale adecvate, la data depunerii cererii de finanţare  

b) Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

   

În cazul agriculturii ecologice (art 29) obținerea unei intensitati suplimentare cu 20 puncte 

procentuale pentru valoarea eligibila a proiectului  este posibila doar daca intreaga 

exploatatie a beneficiarului este ecologica (în conversie sau certificata)  

În cazul art. 28 (Agromediu), cele 20 de puncte procentuale suplimentare se acorda, după 

cum urmează: 

1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub 
angajament sa reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand exploataţiei 
agricole.  

2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub angajament să 
reprezinte mai mult de 50% din  suprafaţa de pajişti aparținând fermei.  

3. Pentru investitiile ce deservesc animalele care fac obiectul angajamentelor pachetului 
nr. 8 (rase locale în pericol de abandon) – contravaloarea investiţiei în cauză se obţine 
înmulțind procentul pe care îl detine nucleul de rase locale în pericol de abandon în 
total efective de animale, cu total valoare eligibilă a proiectului. Intensitatea mărită se 
acordă doar pentru această contravaloare. 

 

Atentie! În situația de mai sus, fie că sunt îndeplinite cumulativ cele două condiții 

(investiții legate de operațiuni de agromediu și agricultură ecologică) sau este îndeplinită 

doar una dintre condiții, majorarea intensității se va face doar cu 20 puncte procentuale 

suplimentare. 

 

c) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, intensitatea sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale dacă: 

- amplasarea investiția și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale 

exploataţiei agricole  se află în una din localităţile  în dreptul cărora există menţiunea   ANC 

ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC 

 

Atenţie! Ferma de dimensiune medie reprezintă exploataţia agricolă cu dimensiunea 

economică între 12.000 şi 250.000 euro SO valoarea producţiei standard. 

 

II. În cazul fermelor vegetale având dimensiunea economică peste 500.000 SO și a fermelor 

zootehnice având dimensiunea economică peste 1.000.000 SO: 

Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 30% și nu va depăşi: 
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a. în cazul proiectelor care prevăd achiziții simple – maximum 500.000 euro; 

b. în cazul proiectelor care prevăd construcții- montaj – maximum 1.000.000 euro 

pentru sectorul vegetal, respectiv maximum 1.500.000 euro pentru legume în spații 

protejate (sere) și sectorul zootehnic; 

c. în cazul proiectelor care prevăd crearea de lanțuri alimentare integrate la nivel de 

exploatație agricolă – maximum 2.000.000 euro; 

 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale  

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 50% în cazul: 

a) Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale, intensitatea 

sprijinului se va majora cu 20 puncte procentuale suplimentare dacă: 

- amplasarea investiției  și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile agricole ale 

exploataţiei agricole se află în una din localităţile  în dreptul cărora există menţiunea   

ANC ZM , ANC SEMN, ANC-SPEC. 

 

III. În cazul cooperativelor și grupurilor de producători – 50% intensitate sprijin fără a 

depăși maximum 2.000.000 euro indiferent de tipul investiției; 

Intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale 

suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul: 
a) Investițiilor colective realizate de formele asociative ale fermierilor (cooperative și grupuri 
de producători)  

b)  Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura 

ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;  

În cazul art 28 (Agromediu), intensitatea suplimentara se acorda, după cum urmează: 

1. Pentru investiţiile adresate terenurilor arabile cu condiția ca suprafața aflată sub 
angajament sa reprezinte mai mult de 50% din terenul arabil aparținand 
exploataţiei agricole.  
 

2. Pentru investiţiile adresate pajiștilor cu condiția ca suprafața aflată sub 
angajament să reprezinte mai mult de 50% din  suprafaţa de pajişti  aparținând 
fermei.  

 

c). Investițiilor în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri 

specifice, realizate în localităţile  în dreptul cărora există menţiunea   ANC ZM , ANC SEMN, 

ANC-SPEC, dacă amplasarea investiției și, acolo unde este cazul, peste 50% din terenurile 

agricole ale membrilor cooperativei/ Grupului de producatori se regăsesc în aceste zone. 

 

ANEXA 1: Acordarea punctajului 
 
Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie: 
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SECTORUL VEGETAL 

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii: 

Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO (valoarea 

producției standard). 

 1.1. ≥12.000 – ≤50.000 15 p 

 1.2. .>50.000 – ≤100.000 13 p 

 1.3. >100.000 – ≤ 250.000      11 p 

Punctarea se va realiza  pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga 

exploataţie ca urmare a investițiilor propuse  prin proiect la sfârșitul primului an de 

monitorizare după finalizarea investiţiei, inclusiv în cazurile în care investiţia propusă prin 

proiect nu afectează toată exploataţia. 

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice, precum sectorul 

zootehnic (suine, bovine și păsări) și  vegetal (cereale, plante oleaginoase și 

proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, inclusiv producere de material 

săditor)  

 

2.1 legumicultură în spații protejate : 

a) semințe și/ sau material săditor  20 p   

b) producție      19 p 

Atenţie!  
În această categorie vor fi incluse şi ciupercăriile din spaţiile climatizate,  culturile de cartofi 
(dacă sunt obținuți în spații protejate) și ciupercile de cultura.  
 

2.2 plante oleaginoase și proteice  

 a) semințe și/ sau material săditor  20 p  

 b) producție   18 p  

 

 2.3 cereale și cartofi  

a) semințe și/ sau material săditor   20 p 

b) producție   17 p  

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere 
al dimensiunii economice  (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii 
exploataţii atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investiţiei 
revăzute în proiect. În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul 
vegetal (aceasta reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii 
de finanţare) analiza SO a grupei de cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 
vegetal, nu cu total SO al întregii exploataţii. 
 
Atenţie! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, cel putin pe durata primului an de 
monitorizare a investiției, grupa mare de cultură pentru care a primit punctaj. 
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3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași 

proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/ sau 

comercializarea producției obținute.  

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț 

alimentar integrat după cum urmează: 

 

3.1. a) producție agricolă primară –procesare – comercializare    15 p  

b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare 

 – pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume, 

 struguri de masă                                                                                                     15 

p  

3.2. producție agricolă primară –procesare                 14 p 

3.3.  a)integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare 

 prin membrii din cadrul OIPA     10 p  

 b) producţie agricolă primară, inclusiv condiționare si comercializare  

– pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume,  

struguri de masa prin membrii din cadrul OIPA                10 p 

3.4. integrare producție  agricolă primară cu procesare/condiționare legume și 

struguri de masă și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de 

producători sau cooperativelor.                                                                            14 p  

 
În contextul acestui principiu, în cadrul legumelor sunt incluse și culturile de cartofi și 
ciupercile de cultura.  

4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau 

medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza 

legislației naționale în vigoare. 

Solicitanții sunt:  

4.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații 

agricole având dimensiunea până la 12 000 SO   20 p 

4.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii 

agricole de dimensiuni cuprinse între >12 000 -≤  50 000 SO 18 p 

4.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii 

agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤  100.000 SO 16 p 

 

5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor de specialitate  

 5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform notei 

de bonitare ICPA);                                                        10 p 

 5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform notei 

de bonitare ICPA)                                                          9 p 
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6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 

agricole 

Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea 

prevăzută prin proiect, în funcție de: 

 6.1. studii superioare    10 p 

 6.2. studii liceale sau postliceale   8 p 

 6.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de 

calificare în domeniul agricol    6 p 

 

Solicitantul este absolventul unei forme de învățământ din sistemul național de educație, în 

domeniul agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, 

management agricol, biotehnologii, etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ 

mecanică agricolă/ inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurala,  

 

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comerciala – cod COR 

242111, director societate comerciala agricola – cod COR 112031; șef ferma agricola 

(agrozootehnica) – 131111; șef complex zootehnic – 131109 etc. 

7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de 

modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea 

investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă. 

Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de 

fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa de: 

7.1. peste 20% 5 p 

7.2. >10% – ≤20% 3 p 

 

8. Principiul soiurilor autohtone 

 8.1. Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că obține/dezvoltă la 

nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va 

păstra şi dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și 

monitorizare a proiectului.                                      max. 5 p 

 

SECTORUL ZOOTEHNIC  

 

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de dimensiuni medii: 

Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 – 250.000 SO 

(valoarea producției standard). 

1.1. ≥ 12.000 – ≤50.000                    15 p 

1.2. >50.000 – ≤100.000                  13 p 
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1.3. >100.000 – ≤ 250.000                    11 p 

 
2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum sectorul    

  zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante oleaginoase și 

proteice,    cartofi și legumicultură în spaţii protejate, inclusiv producere de material 

săditor) 

2.1. Ferme de reproducție din sectoarele prioritare conform principiului 20 p 

 

2.2 Bovine (inclusiv bubaline)  

a) Carne                                      20 p  

b) Lapte, inclusiv rase mixte                             19 p 

  

2.3. Suine  

Îngrășare                 17 p  

2.4. Păsări  

Carne/ ouă                 15 p  

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale majoritară din punct 

de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice 

a întregii exploataţii, rezultate, la sfârșitul primului an de monitorizare ca urmare a realizării  

investiției prevăzute în proiect.  

 

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul aceluiași 

proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau 

comercializarea  producției obținute  

 

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț 

alimentar integrat după cum urmează: 

3.1. a) producție agricolă primară – procesare – comercializare   15 p  

   b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare- comercializare (în 

cazul produselor apicole și producției de ouă)  15 p 

 

 3.2. producție agricolă primară – procesare 14 p  

  3.3.  a) integrare producție agricolă primară cu procesare  si comercializare 

prin membrii din cadrul OIPA   10 p  

   b) integrare producție agricolă primară, inclusiv condiționare si 

comercializare (în cazul produselor apicole și producției de ouă) prin membrii din cadrul 

OIPA 10 p  

 3.4.  integrare producție agricolă primară cu procesare/condiționare (produse 

apicole și producție ouă) și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de 

producători sau cooperativelor   14 p 
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4. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni mici și/ sau 

medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători constituite în baza 

legislației naționale în vigoare. 

Solicitanții sunt:  

 4.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații 

agricole având dimensiunea de până la 12 000 SO 20 p 

 4.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominantdin exploataţii 

agricole de dimensiuni cuprinse între >12 000 – ≤  50 000 SO 18 p 

 4.3. grupuri de producători sau cooperative formate predominantdin exploataţii 

agricole de dimensiuni cuprinse între >50.000 – ≤  100.000 SO 16 p 

 

5. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial 

determinate în baza studiilor de specialitate 

5.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform 

notei de bonitare ICPA);       10 p 

5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform 

notei de bonitare ICPA)          9 p 

 

În cazul investițiilor ce vizează creșterea albinelor, se va acorda punctajul maxim. 

6. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 

agricole 

 

Managerul/Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută 
prin proiect, în funcție de: 

 

6.1. studii superioare        10 p  

6.2. studii liceale sau postliceale          8 p 

6.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de 

calificare în domeniu agricol          6 p 

 (horticultură, zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, management agricol, 

biotehnologii etc)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ 

inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurală) 

 

7. Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare 

a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc 

la economii cât mai mari de apă. 

Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de 

fermă  asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apa de: 
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7.1. peste 20%;     0 p 

7.2. >10% – ≤20%     0 p 

 

Datorită faptului că în sectorul zootehnic nu se aplică acest principiu de selecție, punctajul 

este 0. 

 

8. Principiul raselor autohtone 

 8.1. Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ 

dezvoltă la   nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-

economice ca va păstra şi dezvolta nucleul de rase autohtone (indigene) pe toată 

durata de implementare și monitorizare a proiectului.      

Max. 10 p 

 

Pragul minim este de 25 de puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra 

la finanţare. 
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ANEXA 2: Documente necesare depunerii cererii de finantare 
 
1. a Studiul de Fezabilitate  
1. b Expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente  
1. c Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
 
2. Situatiile financiare  
 
3. 3.a1) DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU TERENUL AGRICOL  AFERENT 
PLANTATIILOR DE VITĂ DE VIE PENTRU STRUGURI DE MASĂ 
EXISTENTE/PLANTATIILOR NOU ÎNFIINTATE SI A ALTOR PLANTATII: 

a) COPIE DUPĂ DOCUMENTUL AUTENTIFICAT LA NOTAR CARE ATESTĂ 
DREPTUL DE PROPRIETATE asupra terenului si/ sau tabel centralizator emis de 
Primărie semnat de persoanele autorizate conform legii, continând sumarul 
contractelor de arendare cu suprafetele luate în arendă pe categorii de folosintă, 
perioada de arendare care trebuie să fie de cel putin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finantare si/ sau contractul de concesiune care să certifice 
dreptul de folosintă al terenului cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finantare.   

 
a2) În cazul Societătilor agricole se atasează tabelul centralizator emis de catre Societatea 
agricolă care va cuprinde suprafetele aduse în folosinta societătii,numele membrilor fermieri 
care le detin în proprietate si perioada pe care terenul a fost adus in folosinta societătii, care 
trebuie sa fie de minim 10 ani.    
 
b)  DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE SI/ SAU 
TERENURILE) pe care sunt/ vor fi realizate investitiile,:    
b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau CONTRACT DE CONCESIUNE 
sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de folosintă asupra 
clădirii pe o perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finantare, care 
să confere titularului dreptul de executie a lucrărilor de constructii;    
b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE ASUPRA 
TERENULUI, CONTRACT DE CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA 
NOTAR care să certifice dreptul de folosintă al terenului pe o perioadă de cel putin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finantare, care să confere titularului dreptul de 
executie a lucrărilor de constructii.   
   b3)  EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU 
AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care vizează 
investitii de lucrări privind constructiile noi sau modernizări ale acestora   
 
c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DETINUT 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 detinut, însotit de 
formular de miscare ANSVSA/DSVSA;   
Pentru exploatatiile agricole care detin păsari si albine - ADEVERINTĂ ELIBERATĂ DE 
MEDICUL VETERINAR DE CIRCUMSCRIPTIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data 
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depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor si al familiilor de albine si data inscrierii 
solicitantului in Registrul Exploatatiei.  
 
4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd constructii (noi, extinderi sau 
modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie însotit de avizele mentionate ca necesare 
fazei urmatoare de autorizare.   
 
9. 9.1 AUTORIZATIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformitătii cu legislatia 
sanitară, pentru unitătile care se modernizează si se autorizează/avizează conform legislatiei 
în vigoare.   
 
10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronuntată pe baza actului de 
constituire si a statutului propriu în cazul Societătilor agricole, însotită de Statutul Societătii 
agricole;   
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă, Cooperativa agricolă si 
Composesoratele, obstile si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor, din care 
să reiasă ca acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa agricolă, cooperativă 
agricola  sau fermier; 
c) DOCUMENT DE ÎNFIINTARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor, 
statiunilor si unitătilor de cercetare –dezvoltaresi didactice din domeniul agricol   
 
11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 
economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura si dezvoltare rurală 
sau, după caz, adeverintă de absolvire a studiilor respective, însotită de foaia matricolă 
pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni;  
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale si liceale în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă.  
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A SCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de 
calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competente emis de un centru de 
evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, 
care trebuie deasemenea să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari care 
conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă.   
11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel putin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura 
si dezvoltare rurală.   
11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENTĂ A SALARIATILOR care să 
ateste înregistrarea contractului individual de muncă.   
 
12. ÎN CAZUL INVESTITIILOR PRIVIND IRIGATIILE:  
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A 
EXECUTIEI, în cazul investitiilor noi sau AUTORIZATIE DE GOSPODĂRIRE / 

NOTIFICARE DE PUNERE ÎN FUNCTIUNE, în cazul functionării sistemului de irigatii.   
12.2 AVIZ EMIS DE ANIF  
12.3 DOCUMENT EMIS DE OUAI privind acordul de bransare 
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13.1 AUTORIZATIA de PRODUCERE A SEMINTELOR SI MATERIALULUI SĂDITOR/ 
AUTORIZATIA DE PRODUCERE SI PRELUCRARE A SEMINTELOR SI 
MATERIALULUI SĂDITOR/ AUTORIZATIA de PRODUCERE, PRELUCRARE SI 
COMERCIALIZAREA  SEMINTELOR SI MATERIALULUI SĂDITOR    
13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: factura fiscala de achizitii a semintelor, si 
documentul oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de analiza oficiala cu 
mentiunea „sământă admisă pentru însământare” sau „necesar propriu”/ documentul de 
calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt document echivalent documentelor 
mentionate (ex:eticheta oficială).  
 
14. CERTIFICATUL DE ORIGINE PENTRU ANIMALE DE RASĂ INDIGENĂ eliberat de 
Asociatii ale crescătorilor sau Organizatiile de ameliorare, autorizate de ANZ    
 
15.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA INTERPROFESIONALĂ PENTRU 
PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , daca este 
cazul,  tertele persoane cu care acesta incheie precontracte, are/au calitatea de membru al 
acesteia, însotit de documentul de înfiintare al OIPA (act constitutiv si statut),  document 
avizat de consiliul director.   

15.2 PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea procesării/comercializării 
productiei proprii.   
 
16.  PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează 
comercializarea produselor proprii.   
 
17.  FISA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ 
ECOLOGICĂ, ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOTITĂ DE CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN 
ORGANISM DE INSPECTIE SI CERTIFICARE   
 
18. Studiu OSPA judetean privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul 
exploatatiilor agricole din sectorul vegetal, însotit de aviz ICPA pentru încadrarea 
proiectului în potentialul agricol  
 
19. Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina în 
Sistemul National de Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de 
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindina si Crestere a 
Precipitatiilor.  
 
20. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 
 
 


