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Obiectivul şi raportul cu strategia de dezvoltare –miza intervenției: 

Obiective: 

      a. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, 

nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea 

energiei din surse regenerabile;  

      b. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare; 

      c. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite; 

      d. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării 

fenomenului de asociere. 

Obiectiv operațional: 

Promovarea investițiilor în exploatațiile agricole din sectorul vegetal și de creștere a animalelor pentru 

realizarea de construcții noi și /sau modernizarea construcțiilor agricole existente din cadrul acestora și a 

utilităților aferente, achiziționarea de mașini și utilaje noi, înființarea de plantații etc. 

 

Descrierea intervenției - domeniul de acoperire al măsurii 

În cadrul acestei măsuri vor fi sprijinite investițiile orientate spre dotarea cu utilaje pentru fermele mici și 

mijlocii (motocositoare , motocultoare , tractoare mici până la 45 CP, aparate de muls , generatoare de curent, 

achiziția de  animale de prăsilă de valoare și material săditor pomicol și viticol, precum și investițiile privind 

adaptarea construcțiilor agricole pentru respectarea standardelor comunitare și creșterea competitivității 

exploatațiilor agricole. 

Scopul sprijinului acordat prin măsură, cuprinde: 

a. Îmbunătățirea performanțelor generale ale exploatațiilor agricole mici și mijlocii; 

b. Respectarea standardelor comunitare aplicabile tipurilor de investiții; 

c. Creșterea calității produselor obținute și diversificarea producției agricole; 

d. Promovarea producerii și utilizării durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul 

fermei; 

e. Înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt (până la 5 ani ) și regenerare pe cale 

vegetativă ( lăstari, drajoni etc.) , cum ar fi culturile de plopi, sălcii, salcâmi etc., în scopul producerii de 

energie regenerabilă; 

f. Creșterea competitivității produselor agricole prin promovarea procesării inclusiv a produselor 

tradiționale la nivelul fermei și comercializarea directă a acestora. 

 

Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: 

a) proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al măsurii şi cu cel puțin unul din obiectivele 

specifice; 

b) proiectul să fie în acord cu potențialul agricol al zonei şi să demonstreze îmbunătățirea performanței generale 

a exploatației agricole la data dării în exploatare a investiției (cel puțin 75% din structura plantelor de cultură sau 

efectivul de animale vizat de proiect trebuie să se încadreze în zona cu potențial mediu și/sau ridicat). Pentru 

specii cultivate în spații protejate, precum și pentru investițiile în apicultură nu este necesar ca proiectul să fie în 

acord cu potențialul agricol al zonei. Îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole la data dării în 

exploatare a investiției trebuie să îndeplinească unul sau mai multe obiective de ordin tehnic, economico-

financiar și de mediu, respectând obligatoriu viabilitatea economică.  

c) beneficiarul sau responsabilul legal al proiectului trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu 

proiectul; 

d) beneficiarul trebuie să prezinte memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate; 

e) beneficiarul trebuie să declare că asigură cofinanțarea investiției; 

f) beneficiarul trebuie să prezinte dovadă că a făcut demersurile pentru a obține toate avizele şi acordurile 

conform legislației în vigoare din domeniul: sanitar‐veterinar, sanitar, fitosanitar şi de mediu necesare realizării 

investiției în cadrul proiectului. 

Pentru toate tipurile de investiții, potențialii beneficiari trebuie să obțină acordul de mediu în conformitate 

cu legislația națională; în anumite situații menționate în legislație, acordul de mediu este însoțit obligatoriu de 

studiul de impact de mediu. 

 

Beneficiari: 

Tipuri de beneficiari : 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 121 sunt fermierii definiţi conform PNDR ca fiind 

persoane fizice sau juridice, care practică în principal activităţi agricole – activitate principală conform Certificatului 

de Înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului – a căror exploataţie este situată pe teritoriul ţării, are o 

dimensiune egală sau mai mare de 2 UDE1 și care este înregistrată în Registrul unic de identificare / Registrul 

agricol. 

 

MASURA 121 – MODERNIZAREA EXPLOATAȚIILOR AGRICOLE 
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Astfel, pentru a beneficia de sprijin prin FEADR un solicitant trebuie să aibă ca obiect principal de activitate 

domeniul agricol, conform Certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului, respectiv 

codul CAEN 01xx. 

Pentru a demonstra că practică în principal activităţi agricole, in cazul unei activități existente, solicitantul trebuie să 

facă dovada că veniturile din activităţile agricole reprezintă cel puţin 50% din total venituri din exploatare. 

Beneficiari privați 

 Persoană fizică; 

 Persoană fizică autorizată (înființată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); 

 Întreprinderi individuale (înființate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); 

 Întreprinderi familiale (înființate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008); 

 Societate în nume colectiv – SNC (înființată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările ulterioare); 

 Societate în comandită simplă – SCS (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările 

ulterioare); 

 Societate pe acțiuni – SA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările ulterioare); 

 Societate în comandită pe acțiuni – SCA (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările 

ulterioare); 

  Societate cu răspundere limitată – SRL (înființată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările și completările 

ulterioare); 

 Societate comercială cu capital privat (înființată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificările și completările 

ulterioare); 

  Societate agricolă (înființată în baza Legii nr. 36/ 1991); 

  Societate cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 1/ 2005); 

  Grup de producători (recunoscut în baza Legii nr. 338/ 2005), doar cu condiția ca investițiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri; 

 Cooperativă agricolă (înființată în baza Legii nr. 566/ 2004), doar cu condiția ca investițiile realizate să 

deservească interesele propriilor membri. 

 

Solicitantul trebuie să respecte următoarele: 

‐ să fie persoană fizică sau juridică română cu capital 100 % privat; 

‐ capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România cât şi mixt sau integral străin; 

‐ să acţioneze în nume propriu; 

‐ să asigure surse financiare stabile și suficiente pe tot parcursul implementării proiectului. 

 

Nu se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru această măsură: 

 Exploataţiile agricole de subzistenţă (exploataţii care produc exclusiv pentru consumul propriu) cu 

dimensiune de sub 2 UDE – dimensiunea economică a exploataţiei agricole se calculează conform Cererii de 

Finanţare în sheet‐ul specific Măsura 121 – Stabilirea categoriei de fermă – după cum urmează: 

-   în cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul proiectului modernizarea acesteia, dimensiunea se va 

calcula pentru anul în curs la data depunerii Cererii de Finanţare. 

-  în cazul exploataţiilor agricole care prevăd activităţi agricole complet noi, dimensiunea economică va fi cea 

rezultată ca urmare a realizării investiţiei. 

 Organizaţiile de producători din sectorul legume și fructe pentru investiţiile sprijinite prin Pilonul I4 al 

Politicii Agricole Comune. 

 

Precizări privind acțiunile eligibile 

* Acțiuni materiale și imateriale : 

1. construirea şi/sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producția agricolă la nivel de fermă, incluzând investițiile 

pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecția mediului şi depozitarea îngrăşămintelor; se 

depozitează numai producția fermei respective, iar capacitatea depozitului este corelată cu producția obținută în cadrul 

fermei.  

2. construirea şi/sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilități şi 

racorduri identificate că necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

3. construirea şi/sau modernizarea fermelor de taurine pentru producția de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru 

producerea de furaje, instalații de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în 

scopul asigurării controlului calității la nivel de fermă, etc.; 

4. construirea şi/sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalațiilor de irigat, asigurarea utilităților 

în vederea respectării condițiilor de mediu; 

5. achiziționarea sau achiziționarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalații, 

echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate că necesare prin studiul de fezabilitate sau 

memoriul justificativ; 
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6. achiziționarea sau achiziționarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activității de 

producție, identificate că necesare prin studiul de fezabilitate sau memoriul justificativ; 

7. înlocuirea plantațiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producție (minim 40 ani) şi 

care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/reconversie al plantațiilor de viță de vie şi înființarea plantațiilor 

pentru struguri de masă; 

8. înființarea plantațiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni; 

9. înființarea pepinierelor de vită de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alți arbori; 

10. investiții pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei; 

11. investiții pentru înființarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt şi regenerare pe cale 

vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă; 

12. investiții în apicultură, cu excepția celor realizate prin programul național apicol; 

13. investiții pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând și echipamente pentru vânzarea 

acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.; 

14. costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din regulamentul (ce) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe 

pentru arhitecți, ingineri şi consultanți, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi 

autorizațiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menționate în legislația națională, achiziționarea de 

patente şi licențe (maxim 8% din valoarea totală eligibila a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcții, şi maxim 

3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcțiilor); 

15. investiții necesare adaptării exploatațiilor pentru agricultura ecologică; 

16. investițiile necesare realizării conformității cu standardele comunitare. 

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip 

de materii prime/mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele: 

- Autocisterne, 

- Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul 

mărfurilor alimentare), 

- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), 

- Mijloace de transport animale, 

- Mijloace de transport albine. 

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile 

ATENTIE! Utilităţile aferente trebuie să fie asigurate prin proiect, dintr‐o sursă existentă sau de la terţi. 

 

Tipuri de investiții și cheltuieli neeligibile 

Prin Măsura 121 nu se pot finanța investiții care se încadrează în următoarele categorii: 

1. Construcția sau modernizarea locuinței; 

2. Achiziționarea de bunuri second-hand; 

3. Achiziția de drepturi de producție agricolă, de animale, plante anuale și plantarea lor 

4. Achiziționarea de teren; 

5. TVA, cu excepția TVA-ului nerecuperabil, în cazul în care este în mod real și definitiv suportat de către beneficiari, 

alții decât persoanele neimpozabile 

6. Costuri operaționale, inclusiv costuri de întreținere și chirie; 

7. Comisioane bancare, costurile garanțiilor și cheltuieli similare; 

8. Contribuția în natură; 

9. Costuri de schimb valutar, taxe și pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate contului euro APDRP; 

10. Costurile aferente unui contract de leasing: taxa de management, dobânzi, prima de asigurare etc.; 

11. Costuri realizate înainte de aprobarea proiectului, cu excepția studiilor tehnice, a planurilor de afaceri și a studiilor 

de fezabilitate; 

12. Costuri aferente Planului de afaceri sprijinit prin măsura 143 „Furnizarea de servicii de consiliere și consultanță 

pentru agricultori”; 

13. Costuri privind închirierea de mașini, utilaje, instalații și echipamente; 

14. Achiziția de mijloace de transport pentru uz personal și transport persoane; 

15. Investiții privind operațiunile de simplă înlocuire (investiția de simplă înlocuire înseamnă o investiție care 

înlocuiește o clădire existenta sau o mașină sau parți din acestea, cu altele noi și moderne, fără a crește capacitatea 

de producție cu mai mult de 25% sau fără a implica schimbări în natura producției sau a tehnologiei implicate. Nu 

sunt considerate investiții de înlocuire următoarele: demolarea completă a unei clădiri vechi de cel puțin 30 de ani 

din cadrul fermei și înlocuirea cu o clădire modernă, și renovarea fundamentală a unei clădiri din cadrul fermei. 

Renovarea este considerată fundamentală când costul total este de cel puțin 50% din valoarea noii clădiri) 

16. Investiții în sectorul de piscicultură și acvacultură; 

17. Investiții în exploatații de creștere a animalelor de blană; 

18. Investiții pentru producerea pomilor de Crăciun; 

19. Investițiile realizate în cadrul schemelor de sprijin 
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Criterii de selecție 

Criterii de selecție : 

- Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse; 

- Exploatații din sectoarele prioritare, în ordinea de priorități de mai jos: 

Sectoare prioritare: 

 Sectorul vegetal: (1) legume, (2) pepiniere si plantații de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării, (3) culturi de 

câmp, (4) pepiniere şi plantațiile de viță de vie pentru vin (cu excepția restructurării/reconversiei plantațiilor 

de viță de vie) și struguri de masă, (5) culturi de specii forestiere cu ciclu de producție scurt și regenerare pe 

cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă. 

 Sectorul de creștere a animalelor: (1) bovine (din care pentru carne,lapte), (2) ovine și caprine (din care 

pentru: reproducție, îngrășare),  (3) porcine (din care pentru reproducție, îngrășare) , (4) păsări (din care 

pentru carne, ouă).  

Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea și utilizarea energiei regenerabile 

vor putea beneficia de un punctaj suplimentar. 

Pentru investiţii referitoare la irigaţii, se acordă punctaj numai dacă solicitantul a prezentat unul din cele două 

documente de la doc. 18.2 (Aviz de gospodărirea apelor în cazul investiţiilor privind irigaţiile/ notificarea de începere 

a execuţiei sau Contract multianual de furnizare apă pentru irigaţii – ANIF sau alt furnizor). Punctajul pentru 

proiectele care prevăd investiții în sisteme de irigaţii se cumulează cu punctajul de la sectorul respectiv și se acordă în 

funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

ATENŢIE! Daca proiectul vizează două sau mai multe sectoare prioritare, se va acorda punctajul aferent 

sectorului cu pondere valorică mai mare în cadrul proiectului. 

- Exploatații agricole de semi-subzistență; 

- Beneficiarul , cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este constituit ca formă 

asociativă sau este membru al unei forme asociative , recunoscute conform legislației naționale în vigoare; 

- Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD / FEADR pentru același tip de activitate; 

- Exploatații vegetale și de creșterea animalelor  în sistem ecologic; 

- Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole; “Procesarea unui produs agricol este 

orice operațiune efectuată asupra unui produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE) și având drept 

rezultat un produs care este, de asemenea, un produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu 

excepția activităților realizate în exploatația agricolă, necesare pentru pregătirea unui produs animal sau 

vegetal pentru prima vânzare. Exemple de activități în cadrul exploatațiilor agricole care vizează pregătirea 

unui produs agricol pentru prima vânzare: recoltare, curățare, sortare, condiționare, uscare cereale, tratare 

semințe, uscare frunze de tutun, ceruire fructe, ambalare, răcire lapte, depozitare. Minim 50% din materia 

procesată trebuie să provină din ferma proprie. Pentru a beneficia de sprijin în cadrul Măsurii 121, proiectul 

de investiții trebuie să cuprindă atât investiții pentru producția agricolă, cât și investiții pentru procesare.  

- Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului; 

- Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate . 

Criterii locale specifice: 

- Plata impozitelor la zi; 

- Să nu fi fost condamnați prin hotărâre judecătorească pentru fraudă, corupție sau orice alte activități ilegale 

care au prejudiciat interesele financiare ale Comunității Europene; 

- Experiența în domeniu; 

- Proiectul să aibă o valoare eligibilă publică de până în  40.000 euro; 

Să asigure locuri de muncă; Să creeze noi locuri de muncă. 

 

Tipul sprijinului 

- 40% fonduri FEADR 

- 60% fonduri proprii 

 

Volumul sprijinului 

Intensitatea sprijinului public nerambursabil va fi de minim 5000 de Euro. 

Pentru perioada  2013-2014: 

Valoarea maximă a unui proiect realizat pe axa Leader nu va putea depăși 400.000 euro. Intensitatea 

sprijinului este de 40% - sprijin nerambursabil și  60% - contribuție privată; 

Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect pe axa Leader va fi de 40.000 EURO. 

Procentul sprijinului nerambursabil de 40% se va putea majora cu: 

- 10% - pentru investițiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii cererii de 

finanțare; 

- 10% - pentru investițiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap 

natural si în arii naturale protejate încadrate în rețeaua Natura 2000 (conform Regulamentului CE 

nr.1698/2005, art. 36, litera a, punctele i, ii și iii); 
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- 10% - pentru investițiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de 

operațiuni: „îmbunătățirea eficienței utilizării și depozitării îngrășămintelor cu azotat”, „instalații pentru 

tratamentul apelor reziduale în exploatații agricole și în cadrul proceselor de prelucrare și comercializare”. 

Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investițiilor în aceste două tipuri de 

operațiuni; 

Începând cu anul 2011 pentru beneficiarii măsurii 141 care își propun să realizeze investiții prin măsura 121, a 

fost aprobată o alocarea financiară distinctă din măsura 121 – Modernizarea exploatațiilor agricole. Astfel, solicitanții 

măsurii 141 care își propun și realizarea de investiții finanțate prin măsura 121, trebuie să completeze Secțiunea A+B 

din Planului de afaceri, aferent măsurii 141. 

 

Pentru investiții care au drept scop implementarea noilor provocări și pentru care intensitatea sprijinului crește 

cu 10%, pentru următoarele tipuri de operaţiuni, conform listei „Clarificări tipuri de operaţiuni finanţate din PERE” 

publicată pe site‐ul www.apdrp.ro: 

 „îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, 

  „instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi 

comercializare”; 

Pentru aceasta parte a investiției, sprijinul se poate majora cu: 

‐ 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare; 

‐ 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art.36 litera a), punctele (i), (ii), (iii) din 

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, ajungându‐se la un procent de cofinanțare de până la 70%. 

 

Pentru investiții care au drept scop implementarea noilor provocări(PERE), cu un sprijin nerambursabil de 40% 

(fără majorarea sprijinului), pentru următoarele tipuri de acţiuni, conform listei „Clarificări tipuri de operaţiuni 

finanţate din PERE” publicată pe site‐ul www.apdrp.ro: 

- investiții în energie regenerabilă: culturi energetice perene; 

- investiţii pentru producţia de lapte, precum şi cele pentru îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor 

lactate. 

Pentru această parte a investiţiei, sprijinul se poate majora cu: 

‐ 10% pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare; 

‐ 10% pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele prevăzute la art.36 litera a), punctele (i), (ii), (iii) din 

Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, ajungându‐se la un procent de cofinanțare de pana la 60%. 

 

Finanțare: 

 Ajutorul public (FEADR 80% + contribuție publică națională  20%): 40% 

Ajutorul public (FEADR 80% + contribuție publică națională  20%): 50% (pentru tineri până în 40 de 

ani și zonă montană defavorizată)  

-EURO- 

Nr. de proiecte 

prevăzute 

Cost total mediu Estimarea 

costului total pe 

măsură 

Contribuția 

FEADR/măsură 

Contribuția 

publică 

națională 

Contribuția 

privată 

4 40000 160000 51200 12800 96000 

6 40000 240000 96000 24000 120000 

Total 10 40000 400000 147200 36800 216000 

 

NOTĂ: Proiectele de la poziția 2 sunt proiecte care se adresează tinerilor cu vârsta până în 40 de ani sau se referă la 

proiecte în zone montane defavorizate (finanțare nerambursabilă 50% ‐ cofinanțare privată 50%.).  Media ajutorului 

public este 46%. 

 

Indicatori: 

 

INDICATORI DE MONITORIZARE ȚINTA 2012-2013 

Număr de exploatații care primesc sprijin pentru investiții 10 

Număr de exploatații care realizează/introduc noi produse și/sau noi tehnologii 9 

Creșterea productivității muncii 15% 

Număr de exploatații sprijinite aparținând membrilor formelor asociative 8 

Număr de forme asociative sprijinite  1 

Număr de exploatații care produc si utilizează energia regenerabilă 7 

Număr de exploatații care îndeplinesc standardele comunitare, ca urmare a 

sprijinului 
10 
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Criterii de selecție : Sector vegetal 

Criterii de selecție Punctaj 

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse x 

Exploatații din sectoarele prioritare - cumulat pentru toate cele trei componente 

(sectoare prioritare, sisteme de irigații și energie regenerabilă) 
50 

Exploatații agricole de semi-subzistență 5 

Beneficiarul , cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este 

constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative 
10 

Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru 

același tip de activitate 
10 

Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic 7 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 5 

Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

proiectului 
8 

Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate 5 

TOTAL 100 

Punctaj minim: 15 puncte.  

 

Criterii de selecție : Sector de creștere a animalelor 

Criterii de selecție Punctaj 

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse x 

Exploatații din sectoarele prioritare cumulat pentru cele două componente (sectoare 

prioritare și energie regenerabilă) 
60 

Exploatații agricole de semi-subzistență 2 

Beneficiarul , cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este 

constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative 
11 

Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru 

același tip de activitate 
5 

Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic 4 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 5 

Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

proiectului 
8 

Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate 5 

TOTAL 100 

Punctaj minim: 15 puncte.  

 

Criterii de selecție : Sector de creștere a animalelor - numai pentru alocarea financiară pentru implementarea 

standardelor europene în vigoare (lapte crud și protecția apei împotriva poluării cu nitrați din surse agricole). 

Aceste criterii de selecție se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie să cuprindă numai investiții 

referitoare la implementarea standardelor, în proporție de 100%. 

ATENȚIE! În cazul în care proiectul prevede și alte tipuri de investiții acest proiect va fi încadrat la alocarea pentru 

SECTORUL ZOOTEHNIC, fiind punctat conform acelor criterii de selecție. 

 

Criterii de selecție Punctaj 

Exploatații agricole care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 40 

Exploatații din sectoarele prioritare - cumulat pentru cele doua componente (sectoare 

prioritare și energie regenerabilă) 
20 

Exploatații agricole de semi-subzistență 5 

Beneficiarul , cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, este 

constituit ca formă asociativă sau este membru al unei forme asociative 
8 

Exploatații agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR pentru 

același tip de activitate 
2 

Exploatații vegetale și de creștere a animalelor în sistem ecologic 5 

Proiectele care au și investiții pentru procesarea produselor agricole 5 

Exploatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

proiectului 
5 

Exploatații agricole aflate în zonele defavorizate 10 

TOTAL 100 
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Criterii de selecție locală (care vor departaja beneficiarii cu același punctaj): 

Criterii de selecție Punctaj 

Proiecte cu  valoare maximă de 20.000 Euro 50 

Proiecte care creează locuri noi de muncă 30 

Beneficiarul are experiență în domeniu 20 

TOTAL 100 

 

 


