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SUBMĂSURA 4.1a 

INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII POMICOLE 
 
 
Cine poate beneficia de fonduri nerambursabile 

 Fermierii definiti ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau 

juridice, indiferent de statut: 

 PFA, Întreprinderi individuale si familiale; 

 SRL, SNC, SCS, SA, SCA, Societate comercială cu capital privat; 

 Institutele de cercetare – dezvoltare, statiunile si unitătile de cercetaredezvoltare si 

didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat, inclusiv universităti având 

în subordine statiuni de cercetare-dezvoltare si didactice din domeniul agricol; 

 Societate agricolă sau societate cooperativă agricolă, Cooperativa agricolă; 

 Grupurile de producători; 

 Composesorate, obsti si alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor. 

 
 
Eligibilitatea proiectelor 

 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acțiunile/ operațiunile eligibile 

prevăzute prin submăsură; 
 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de asigurare a cofinanțării investiției; 
 Investitia trebuie realizată doar în unitătile teritorial administrative prezente în Anexa 

din Cadrul National de Implementare si trebuie să respecte zonarea speciilor, exceptând 
cultura de căpsuni în sere si solarii si pepinierele; 

 În cazul înființării și/sau reconversiei solicitantul trebuie să utilizeze doar material 
fructifer din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie superioară; 

 În cazul pepinierelor, solicitantul se angajează că materialul rezultat va fi material 
fructifer sau de înmulțire din categoria biologică certificat sau dintr-o categorie 
superioară; 

 Exploataţia trebuie să respecte dimensiunile economice viabile, astfel: 
- în cazul investițiilor care presupun reconversie şi/ sau înfiinţare plantații pomicole 

sau producerea de material de înmulțire și/sau material de plantare fructifer, 
dimensiunea economică a exploataţiei agricole trebuie să fie de minimum 4.000 
euro SO; 

- în cazul investițiilor simple (care nu presupun reconversie şi/ sau înfiinţare plantații 
pomicole sau producerea de material de înmulțire și/ sau material de plantare 
fructifer), dimensiunea minimă a suprafeţelor pomicole, inclusiv pepiniere pomicole, 
deţinute în proprietate sau folosință de o exploataţie agricolă trebuie să fie de 
minimum 4.000 euro SO; 

 Suprafața înfiinţată/ replantată prevăzută prin proiect trebuie să fie echivalentă cu 
minimum 3.000 euro SO pentru toate speciile şi sistemele de cultură, inclusiv pepiniere. 
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Tipuri de investiții şi cheltuieli eligibile 

1. reconversia plantațiilor existente, inclusiv costurile pentru defrișare, materiale de 
plantare, sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de 
protecție pentru grindină, inclusiv generatoare terestre Antigrindină, îngheț, caniculă, 
ploaie și insecte, echipamente de irigaţii la nivelul exploatațiilor, containere generator 
pompe irigat, sere, solarii, tunele joase, macrotunele etc; 

2. înfiinţarea de plantații pomicole, inclusiv costurile pentru materiale de plantare, 
sisteme de susținere, pregătirea solului, lucrări de plantare, sisteme de protecție pentru 
grindină, îngheț, caniculă și ploaie.; 

3. înfiinţarea, extinderea și/ sau modernizarea sistemelor de depozitare, condiționare, și 
ambalare şi a unităţilor de procesare la nivelul exploatației, inclusiv unităţi de procesare 
mobile, laboratoare de analiză pentru testarea produselor aferente activității proprii, 
containere frigorifice refrigerare, containere frigorifice congelare cu camera prerăcire, 
grup containere condiționare; 

4. sisteme audio/ video de supraveghere, monitorizare și control a plantației şi a fluxurilor 
tehnologice din exploataţia pomicolă, sisteme de iluminat perimetral al plantației 
pomicole şi/ sau al zonelor unde se desfășoară procesele tehnologice ale exploataţiei 
pomicole, stație meteo aferentă plantației pomicole, cabine pază; 

5. achiziţionarea, inclusiv prin leasing, de mașini/ utilaje şi echipamente noi; 
6. achiziționarea, inclusiv prin leasing, de mijloace de transport compacte, frigorifice, în 

scopul comercializării produselor în cadrul lanțurilor scurte; 
7. amenajarea, construcția, dotarea spațiilor de desfacere din cadrul exploatației și alte 

activități de marketing [autorulote, dozatoare (automate) de sucuri naturale şi alte 
produse din sectorul pomicol]; 

8. În cadrul cheltuielilor de marketing sunt eligibile și următoarele investiții, doar în limita 
a 5% din valoarea eligibilă a proiectului fără a depăşi 30.000 euro: 
- înfiinţarea unui site pentru promovarea și comercializarea produselor proprii atât cele 
în stare proaspătă cât și cele condiționate și/ sau procesate; 
- crearea conceptului de etichetă 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; 

9. investiții care vizează îmbunătățirea performanțelor de mediu ale exploatațiilor 
pomicole (creșterea eficienței energetice a clădirilor, anveloparea clădirilor, 
achiziționarea de Instalații de producere a energiei regenerabile la nivelul exploatației); 

10. împrejmuirea suprafețelor pe care se realizează investiția, drumuri de exploatare, 
inclusiv utilităţi şi racordări (în cadrul fermei); 

11. completarea golurilor cu puieți în plantațiile de pomi și arbuști (replantare); 
12. conformarea cu standardele Uniunii Europene; 
13. achiziționarea sau dezvoltarea de software și achiziționarea de brevete, licențe, drepturi 

de autor, mărci. 
 
 



 

 

S.C. Long Way S.R.L. 
 
RO22381860, J12/3926/2007 
Banca Transilvania Cluj-Napoca 
RO18BTRLRONCRT0310762501 

 
 
Strada Petofi Sandor, Nr. 13,  
Etaj 2, Biroul nr. 5 
Cluj-Napoca, România 

 
 
T/F: +40-364-40.40.44 
E: office@long-way.eu 
W: www.long-way.eu 

 

Consultanță  
Fonduri Europene 
 
Management  
De Proiect 

Cheltuielile privind costurile generale ale proiectului sunt eligibile în vederea 
obtinerii de avize, acorduri si autorizații necesare implementării activităților eligibile. 
 
Cheltuielile de consultanță pentru management de proiect sunt eligibile. 
Costurile generale ale proiectului 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. 
 
 
Tipuri de investiții şi 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; 
 obţinerea de băuturi alcoolice; 
 spațiile ce deservesc activitatea generală a exploatației: birouri administrative, săli 

de ședințe, săli de protocol, spații de cazare etc.); 
 cheltuielile cu întreținerea plantațiilor; 
 cheltuielile cu achiziția de cap tractor; 
 cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente „second hand”; 
 cheltuielile generate de investiții care nu se adresează speciilor pomicole eligibile 

prin STP (de exemplu legume) cu următoarele excepții: 
- cele destinate colectării, depozitării, condiționării și procesării, produselor care nu 
provin din sectorul pomicol dacă acestea sunt destinate procesării în unitatea 
proprie ca materie primă secundară; 
- cele destinate culturilor mixte – de exemplu alun micorizat, culturi asociate; 

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

 dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 
subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

 achiziţionarea de terenuri neconstruite și construite; 
 taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul și a prevederilor specifice pentru 
instrumente financiare; 

 în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, 
cum ar fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile 
generale și cheltuielile de asigurare. 
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Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile (intensitatea sprijinului) 
 
Se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 50% până la maximum 90%, astfel:  
 
FERME MICI, MEDII și obţinere de material de ÎNMULȚIRE și material de PLANTARE fructifer 

 Ferme mici 4.000-11.999 SO 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
- 100.000 € pentru achiziții simple; 
- 300.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.); 
- 450.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației 
agricole* (producție**, procesare, comercializare). 
 

 Ferme medii 12.000- 250.000 SO 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
- 200.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple; 
- 600.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie etc.); 
- 900.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul exploatației 
agricole* (producție**, procesare, comercializare). 
 

 Obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer 
Intensitatea sprijinului este de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
- 1.050.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare). 
 
În cazul fermelor mici, medii și pentru obţinerea de material de înmulțire și material de 
plantare fructifer, intensitatea sprijinului nerambursabil pentru întregul proiect (cheltuieli 
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eligibile) se va putea MAJORA CU 20 DE PUNCTE PROCENTUALE pentru: 
 Investiții realizate de tinerii fermieri, cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, la data 

depunerii Cererii de finanțare; 
 Investiții legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu și climă) și art. 29 

(Agricultură ecologică); 
 Zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice. 
 

 Ferme mari > 250.000 SO 
Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
- 250.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple; 
- 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie); 
- 1.050.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul 
exploatației agricole (producție, procesare, comercializare). 
 
 

 Forme asociative 
Intensitatea sprijinului este de 50 % din totalul cheltuielilor eligibile, fără a depăși: 
- 350.000 € pentru investițiile care presupun achiziții simple; 
- 750.000 € în cazul investițiilor în activitatea de producție (utilaje, înfiinţare, reconversie); 
- 1.050.000 € pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, la nivelul 
exploatației agricole (producție, procesare, comercializare); 
- 1.050.000 € pentru obţinere material de înmulțire și material de plantare fructifer. 
 
 
 
 

Pentru toate proiectele, inclusiv pepiniere, punctajul se calculează în baza următoarelor 
principii de selecţie: 
 
Nr. crt. Principii  Criterii  Punctaj 

maxim 
100 
puncte 

1.  Principiul speciei pomicole prioritare 
(piersic, nectarin, măr, arbuști, cais, 
cireș): 

Solicitantul accesează sprijinul 
pentru: 

 

a) Piersic și/ sau 
nectarin și/ sau 
cais 

10 p. 

b) Arbuşti  8 p. 
c) Cireș 6 p. 
d) Măr 4 p. 

2.  Principiul dimensiunii (ferme mici) exploatația agricolă are 
dimensiunea economică de 4.000 
– 11.999 SO (producție 
standard), la data depunerii 

5 p. 
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Cererii de finanțare. 
3.  Principiul sistemului de cultură 

prioritar (intensiv, superintensiv, 
ecologic, culturi în spaţii protejate) 

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

Max. 10p. 
 
                                               
10 p.                      

b) Intensiv 8 p. 
3.2 Investiţia este destinată 
sistemului de cultură ecologic 
5 p. 
Punctajul aferent subcriteriului 
3.2 poate fi cumulat cu cel aferent 
subcriteriului 3.1. 

5 p. 

4.  Principiul lanțurilor alimentare 
integrate, (investițiile care acoperă 
lanţul alimentar: producţie – 
condiționare – 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. 

11 p. 

5.  Principiul asocierii  a) Grup de producători sau 
Cooperativă  

 

15 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.  Principiul proprietății  

 
Solicitantul deţine în proprietate 
plantațiile pomicole supuse 
reconversiei şi/ sau terenul pe 
care se face înfiinţarea de 
plantații pomicole 

10 p. 



 

 

S.C. Long Way S.R.L. 
 
RO22381860, J12/3926/2007 
Banca Transilvania Cluj-Napoca 
RO18BTRLRONCRT0310762501 

 
 
Strada Petofi Sandor, Nr. 13,  
Etaj 2, Biroul nr. 5 
Cluj-Napoca, România 

 
 
T/F: +40-364-40.40.44 
E: office@long-way.eu 
W: www.long-way.eu 

 

Consultanță  
Fonduri Europene 
 
Management  
De Proiect 

7.  Principiul nivelului de calificare 1. Administratorul/ 
Managerul exploataţiei 
deţine calificare în raport 
cu activitatea prevăzută 
prin proiect, astfel: 

Max. 10p. 

a) studii superioare 10 p. 
b) studii liceale sau postliceale 8 p. 

2. Angajat cu studii 
superioare în domeniul 
proiectului 

5 p. 

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

5 p. 

9.  Principiul reconversiei Solicitantul accesează sprijinul 
pentru reconversia plantațiilor 
pomicole 

10 p. 

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

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

5 p. 

 
PRAGUL MINIM este de 10 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra 
la finanțare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

S.C. Long Way S.R.L. 
 
RO22381860, J12/3926/2007 
Banca Transilvania Cluj-Napoca 
RO18BTRLRONCRT0310762501 

 
 
Strada Petofi Sandor, Nr. 13,  
Etaj 2, Biroul nr. 5 
Cluj-Napoca, România 

 
 
T/F: +40-364-40.40.44 
E: office@long-way.eu 
W: www.long-way.eu 

 

Consultanță  
Fonduri Europene 
 
Management  
De Proiect 

 
 
DOCUMENTELE NECESARE ÎNTOCMIRII CERERII DE FINANȚARE 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însoţit de Proiectul de înfiinţare a plantației pomicole (în 
cazul înființării/ reconversiei plantațiilor) și avizat de ICDP Mărăcineni sau de staţiunile 
de cercetare – dezvoltare pomicole din zonă). Proiectul se va depune inclusiv pentru 
proiectele care prevăd reconversia plantațiilor pomicole! 

b) Expertiza tehnică de specialitate 
asupra construcţiei existente; 
c) Raportul. 
 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE 
 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU: 
a) TERENUL AGRICOL: 

Copie după documentul autentificat la notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra 
terenului si/sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie semnat de persoanele autorizate 
conform legii, continând sumarul contractelor de arendare cu suprafetele pe care va fi realizată 
investitia luate în arendă, pe categorii de folosintă, perioada de arendare si/sau contractul de 
concesiune, cu o valabilitate de minimum 15 ani, exceptie făcând pepinierele, culturile de 
căpsun, zmeur, mur, coacăz si agris unde perioada minimă este de 10 ani, începând cu anul 
depunerii Cererii de Finantare. Contractul de concesiune va fi însotit de adresa emisă de 
concedent. (a3) Copie din Registrul Agricol emis de Primării; 
b) IMOBILUL (clădirile si/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate investitiile: 
- Actul de proprietate, contract de concesionare, care să certifice dreptul de folosintă pe o 
perioadă de cel putin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de Finantare în cazul clădirilor 
asupra cărora se intervine cu investitii de modernizare/extindere si a terenurilor pe care se 
vor realiza investitii ce presupun lucrări de constructii montaj. Contractul de concesiune va fi 
însotit de adresa emisă de concedent; 
c) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ sau Document care să certifice că nu au fost finalizate 
lucrările de cadastru; 
d) Document pentru efectivul de animale detinut în proprietate: Extras din Registrul 
Exploatatiei emis de ANSVSA/ DSVSA. 
 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii; 
 

5. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE DE CONSTATARE a conformităţii cu 
legislaţia sanitară emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de finanțare, 
pentru unitățile care se modernizează şi se autorizează/ avizează conform legislației în 
vigoare. 
 

6. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată pe baza actului de constituire 
și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății 
agricole; 
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) 
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și Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu modificările și 
completările ulterioare, composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate 
asupra terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările și 
completările ulterioare) 
c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE CERCETARE, a Centrelor şi 
staţiunilor de cercetare –dezvoltare şi didactice inclusiv universităţi având în subordine 
stațiuni de cercetare dezvoltare şi didactice din domeniul agricol. 
 

7. a) DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar sau economie 
agrară, DUPA CAZ adeverință de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia 
matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni; 
 
b) DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul agricol. 
 

c) DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de 
calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competențe emis de un 
centru de evaluare și certificare a competentelor profesionale obținute pe alte căi 
decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea 
Națională pentru Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de 
ANCA, care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, 
economie agrară. 

 

d) ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN DOMENIU, PÂNĂ LA ELIBERAREA 
DOCUMENTULUI DOVEDITOR, DAR NU MAI TÂRZIU DE ULTIMA PLATĂ. 

 

e) EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste 
înregistrarea contractului individual de muncă. 

 

ÎN CAZUL PROIECTELOR CARE INCLUD ŞI INVESTIȚII PRIVIND IRIGAŢIILE: 
8. a) AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI în 

cazul investitiilor noi sau AUTORIZATIE DE GOSPODARIRE / NOTIFICARE DE PUNERE 
ÎN FUNCTIUNE, în cazul functionării sistemului de irigatii; 
b) Aviz emis de ANIF (dacă este cazul); 
c) Document emis de OUAI privind acordul de bransare (dacă este cazul). 
 

9. AUTORIZATIA PENTRU PRODUCEREA, PRELUCRAREA SI COMERCIALIZAREA 
SEMINTELOR SI MATERIALULUI SĂDITOR 
 

10. AUTORIZATIA DE PLANTARE 
 

11. AUTORIZATIA DE DEFRISARE 
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12. DOCUMENTE CARE ATESTĂ CALITATEA DE MEMBRU OIPA 
a) DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA ÎNTERPROFESIONALĂ PENTRU 

PRODUSELE AGROALIMENTARE (OIPA); 
b)  Precontractele/contracte/ cu membrii OIPA în vederea 

conditionării/procesării/comercializării productiei proprii. 
 

13. PRECONTRACTE ÎNCHEIATE CU PERSOANE JURIDICE prin care se realizează 
comercializarea produselor proprii; 
 

14. FISA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 
eliberată de DAJ, însotită de contractul încheiat cu un organism de inspectie si 
certificare. 
 

 
DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE PRODUCĂTORI 

15. a) Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Romertului conform 
legislatiei în vigoare; 
c) STATUT, inclusiv pentru Composesoratele, obstile si alte forme asociative de 

proprietate asupra terenurilor, din care să reiasă ca acestea se încadrează în 
categoria: societate cooperativa agricola, cooperativă agricola sau fermier. 
 

16. Documente solicitate pentru membru al unui grup de producători recunoscut 
preliminar, al unui grup de producători recunoscut sau al unei organizatii de 
producători Document emis de către grupul de producători / societatea cooperativă / 
cooperativă agricolă din care să reiasă că solicitantul este membru al acesteia însotit de 
documentul de înfiintare al acestora (act constitutiv si statut). 
 

17. Acordul de principiu privind includerea generatoarelor terestre Antigrindină în 
Sistemul National de Antigrindină si Crestere a Precipitatiilor (la depunere), emis de 
Autoritatea pentru Administrarea Sistemului National de Antigrindină si Crestere a 
Precipitatiilor. 
 

18. Document din care să rezulte că materialul de plantare fructifer este inclus în 
Cataloagele oficiale ale statelor membre UE sau care se regăsesc în cataloagele 
producătorilor comerciali de material de plantare fructifer. 

 
19. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 


