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Către: AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE AFIR – BUCUREȘTI 

În atenția: Domnului Director General 

Subiect: Solicitare clarificări ghiduri aferente submăsurilor 4.2, 6.1, 6.2 și 6.4. 

Copie pentru: MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE (MADR) 

 

 

Stimate Domnule Director, 

 

În calitate de asociație profesională care reprezintă în România firmele de consultanță în 

management, membră în cadrul UPLR (Uniunea Profesiilor Liberale din România), FEACO (Federația 

Europeană a Asociațiilor de Consultanță în Management) și ICMCI (Consiliul Internațional al Institutelor 

de Consultanță în Management), dorim să vă supunem atenției o serie de solicitări de clarificări ghiduri 

aferente submăsurilor 4.2, 6.1, 6.2 și 6.4.  

Toate propunerile, întrebările și solicitările de clarificare primite pe acest subiect din partea membrilor 

AMCOR au fost centralizate și incluse în anexa acestei adrese.  

Vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru eventuale clarificări sau consultări cu privire la subiectele 

abordate în anexa acestei adrese. 

 

Cu stimă, 

Petre Luigi LUICAN 

Președinte AMCOR 

 

 

 

 

Acest document a fost elaborat și verificat sub coordonarea Comisiei Profesionale de Agricultură (CPA) 

din cadrul AMCOR 

 

Cristian GĂINĂ 

Coordonator CPA AMCOR 

 

http://www.amcor.ro/


 

AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) 

Adresa: str. Avram Iancu, nr. 22, sector 2, București 

Date de contact: office@amcor.ro, tel. 021.311.51.75, fax 031.817.44.81, www.amcor.ro 

ANEXA adresei AMCOR: Solicitare clarificări ghiduri - varianta consultativă pentru submăsurile 4.2, 6.1, 6.2 și 6.4 

Ghidul solicitantului Detaliere/Speța/Întrebări 

 

 

 

 

Submăsura 4.2 

 

In cadrul criteriului de selectie 4.1 Proiecte depuse de solicitanții al căror  raport dintre finantarea nerambursabilă 

si cifra de afaceri*  este mai mic sau egal  cu 5, iar vechimea întreprinderii active** este de minim 3 ani , avand in 

vedere maximul de 15 puncte obtinut din cumularea a+b, solicitam conditiile in care putem cumula cele doua puncte 

prin exemplificarea domeniului agro-alimentar.  In speta, daca un solicitant este punctat in cadrul criteriului 2.1.1 

Proiecte care vizează investiții în vederea obținerii de produse utilizate în hrana animalelor, prin investitia propusa 

se incadreaza ca si punctaj in cadrul 4.1 (a+b)? 

 

 

 

4 

 

Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii întreprinderii și a 

vechimii în desfășurarea activității 

Max 15  

puncte 

4.1. Proiecte depuse de solicitanții al căror  raport dintre finantarea 

nerambursabilă si cifra de afaceri*  este mai mic sau egal  cu 5, iar vechimea 

întreprinderii active** este de minim 3 ani   

Max 15 

puncte 

a) în desfășurarea activității vizate prin proiect***, 9 puncte 

b) în domeniul agro-alimentar***  6 puncte 
 

 

 

 

Submăsura 4.2 

 

In sectiunea Principii de selecţie și criterii de selecție din ghidul solicitantului consultativ, la criteriul de selectie nr. 

2. Principiul sectorului prioritar în sensul prioritizării sectoarelor cu deficit conform balanței comerciale (procesare 

carne, produse lactate, procesare cereale, colectare, depozitare/procesare legume, cartofi, procesare plante 

proteaginoase), 2.1 Proiecte care vizează investiții de înființare/extindere/modernizare unități care procesează 

plante proteaginoase*, se mentioneaza ca vor putea obtine un maximum de 20 puncte.  

Speta: Un solicitant doreste sa depuna un proiect care consta intr-o investitie in spatii de depozitare si procesare 

plante proteaginoase, astfel se are in vedere depozitarea unei capacitati de 8.000 tone, dintre care 3.000 tone vor fi 

supuse procesarii de plante proteaginoase.  

Intrebare: Pentru a putea obtine punctaj la criteriul 2.1, solicitantul este conditionat sa proceseze integral materia 

prima depozitata sau poate procesa doar o parte din plantele proteaginoase depozitate? 

 

 

Submăsura 4.2 

 

In sesiunea anterioara pentru s.m. 4.2 exista conditia obligatorie ca solicitantul sa procure materie prima de la terți 

producători agricoli in proportie de minim 70% si maxim 30% sa provina din productia proprie, dar in ghidul 

solicitantului consultativ aparut nu mai este mentionata aceasta conditie.  

Avand in vedere ca nu se mai specifica aceasta conditie, pentru a putea depune proiect, solicitantii mai sunt 

restrictionati sa indeplineasca conditia?  

De exemplu o cooperativa este eligibila sa depuna proiect, daca va prelua materia prima peste 70% de la membrii 
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cooperativei? 

 

Submăsura 4.2 

 

Speta: Solicitantul care doreste sa depuna proiect este o cooperativă agricolă. 

Intrebare: Daca unul dintre membrii cooperativei a avut depus si finantat un proiect pe aceeasi masura intr-o 

sesiune anterioara din PNDR 2014-2020, cooperativa care va depune proiect va mai fi punctata la Principiul 

accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru 

dezvoltarea activității eligibile din PNDR 2014-2020 prin sM 4.2 și a celor similare eligibile prin sM 19.2? 

 

 

 

 

 

Submăsura 4.2 

 

Sesizare: In sectiunea Principii de selecţie din ghidul solicitantului consultativ, la criteriul de selectie Principiul 

maturității proiectului în sensul disponibilității la depunerea proiectului a  autorizațiilor/avizelor care să permită 

demararea acestuia, precum și a sustenabilității proiectului din perspectiva aspectelor de mediu, 3.1.Proiecte 

însoțite la data depunerii Cererii de Finanțare de documentul final emis de ANPM înainte de începerea investiției, 

se mentioneaza ca nu se vor puncta proiectele care au obtinut clasarea notificarii.   

Conform Protocolului de colaborare Nr. P113 din 8.09.2015 încheiat între AFIR, ANPM și GNM, care stabilește 

cadrul legislativ, administrativ și operațional în temeiul căruia cele trei instituții vor colabora în vederea verificării 

proiectelor depuse/contractate în cadrul măsurilor finanțate prin PNDR 2014-2020 si a Ordinului Nr. 135/76/84/1284 

din 10 februarie 2010 privind aprobarea Metodologiei de aplicare a evaluării impactului asupra mediului pentru 

proiecte publice şi private exista proiecte pentru care Agentia de Mediu emite ca document final clasarea notificarii. 

Astfel exista proiecte complexe, care implica constructii si montaj, pentru care a fost obtinuta clasarea 

notificării, intrucat proiectele nu se supun procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi procedurii de 

evaluare adecvată. 

Prin urmare, solicitantii care au obtinut ca document final de la mediu clasarea notificarii sunt discriminati fata de cei 

care prezinta alt tip de document final de la mediu, prin faptul ca nu vor fi punctati la acest criteriu, chiar daca au 

efectuat toate demersurile cu privire la obtinerea documentului conform legislatiei.   

 

 

 

Submăsura 4.2 

 

Conform mentiunilor din ghid, investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una din acțiunile/operațiunile eligibile 

prevăzute prin submăsură. Una dintre actiuni/operatiuni este:” 

Investiția  trebuie să respecte, la momentul depunerii, Planul Urbanistic Zonal, dacă acest aspect este mentionat în 

certificatul de urbanism. 

Criteriul se consideră îndeplinit prin verificarea corelării informaţiilor din Studiul de fezabilitate cu cele din 

Certificatul de Urbanism.  

Atenție! Certificatul de Urbanism trebuie să fie emis în vederea obținerii Autorizației de construire și nu în 

vederea emiterii PUZ.” 

Conform acestei cerinte, certificatul de urbanism nu poate fi emis pentru faza PUZ , insa la lista de documente se 
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mentioneaza  ca certificatul de urbanism poate fi faza PUZ!!!!! 

„CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 

Certificatul de urbanism trebuie să precizeze că documentația de urbanism în baza căruia este emis, este faza  

PUZ și nu trebuie însoţit de avizele menționate ca necesare fazei următoare de autorizare. 

Solicitam corelarea acestei neconcordante, tinand cont si de urmatorul aspect : Majoritatea comunelor nu au 

Planurile Urbanistice Locale actualizate, ceea ce impune solicitantului sa intocmeasca PUZ. Aprobarea unui PUZ 

poate dura aproximativ 6 luni , astfel multe proiecte nu se vor putea depune. Propunem ca aceasta conditionare de 

aprobare PUZ  sa fie la momentul contractarii si nu la momentul depunerii  proiectului. 

 

 

 

 

 

 

Submăsura 6.1 

 

Capitolul 1 - Prevederi generale 

1.1 Contribuţia Submăsurii 6.1 

Delimitarea zonelor normale,  a zonelor montane a celor care se confruntă cu constrângeri naturale specifice sau a 

celor semnificative 

În cazul exploataţiilor mixte, pentru a încadra  proiectul pe sectorul vegetal/zootehnic se utilizează coeficienţii S.O. 

(dacă componenta majoritară este formată din culturi agricole sau animale), iar după stabilirea tipului de exploataţie, 

se utilizează referinţele la ha / capete de animale/ familii de albine pentru încadrarea în tipul de zonă. 

Propunere pentru precizare: 

Pentru incadrarea Cererii de Finantare in tipul de zona, referinta sa se faca in functie de dimensiunea economica a 

exploatatiei exprimata in SO pentru componenta majoritara  rezultata pentru sectorul vegetal sau zootehnic, dupa 

caz ci nu la ha/capete de animale/ familii de albine, daca in final totul se rezuma/raporteaza la dimensiunea 

economica SO. 

Exemplu: un fermier detine in exploatatia vegetala 3 ha de livada meri = 8,436.12 SO situate in localitate din zona 

montana si 5 ha de teren fanete = 1,475.20  situate in localitate limitrofa dar din zona normala.  

Delimitarea zonei in acest caz ar trebui facuta in functie de dimensiune economica masurata in SO si nu raportarea 

la suprafata/hectare, activitatea intensa fiind in livada. 

 

 

Submăsura 6.1 

2.2 Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului 

În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, autorizația de construire pentru platforma betonata se va 

prezenta la solicitarea celei de-a doua tranşe de plată pentru construcţiile cu caracter provizoriu/ definitiv care sunt 

propuse  prin Planul de afaceri şi care necesită autorizatie de construire, cât şi pentru cele existente asupra cărora se 

intervine cu modificări care necesită autorizarea lucrărilor, conform Legii 50/1991, cu modificările și completările 
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ulterioare. 

Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, cumpărarea terenului pe care 

se va construi platforma/amenajarea de gestionare a gunoiului de grajd, nu sunt obligați să atașeze la depunerea 

cererii de finanțare documente care să ateste proprietatea/dreptul de folosință pentru amenajarea platformei de gunoi 

de grajd. 

Propunere pentru precizare: 

Acesta precizare sa fie  valabila si in cazul in care in Planul de afaceri solicitantul previzioneaza construirea de 

adaposturi pentru animale (grajduri pentru bovine, saivaine pentru oi si capre) sau unitati/condtuctii pentru 

procesare in sectorul zootehnic, in sensul in care  pentru cumpărarea terenului pe care se vor construi aceste 

obiective, nu sunt obligați să atașeze la depunerea cererii de finanțare documente care să ateste 

proprietatea/dreptul de folosință asupra terenului,iar acest document sa fie prezentat la depunerea Cererii de plata 

transa 2 impreuna cu autorizatia de construire si procesul verbal de punere in functiune a obiectivul prevazut a se 

construi. 

 

 

 

 

 

 

Submăsura 6.1 

1.3 2.3 Criterii de selecţie ale proiectului 

Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral. 

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate 

suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. 

Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic de identificare de la APIA 

şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ ANZ/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru 

cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor 

agricole. 

Propunere pentru precizare: 

In activitatea de crestere a familiilor de albine, acestea sunt inregistrate in numele cedentului doar in Registrul 

agricol de la Primarie, pentru albine nu se atribuie cod de exploatatie de catre DSVSA, sunt in evidenta medicului 

veterinar de circumscriptie sanitar-veterinara comunala, nu sunt inregistrate nici la ANZ. 

Pentru indeplinirea principiului de comasare a exploatatiilor apicole  la Cererea de finantare poate fi atasat 

Registrul agricol al cedentului in care se va inscriere la rubrica “evolutia efectivelor de animale’ transferul 

familiilor de albine prin vanzare catre exploatatia solicitantului si totodata o adeverinta de la circumscriptia 

veterinara privind existenta acestora inainte si dupa momentul cedarii exploatatiei. 

 Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a 
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Submăsura 6.1 

resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de precizie etc.; 

În cazul gestionării eficiente a gunoiului de grajd, se vor puncta actiunile care depășesc nivelul minim stabilit prin 

condițiile de eligibilitate. 

Precizati: 

Care este nivelul minim stabilit prin conditiile de eligibilitate in cazul gestionarii eficiente a gunoiului de grajd : 

- Construirea unei platforme betonate individuale de catre solicitant: 

 la o dimensiune mai mare decat cea rezultata prin calculul specific in functie de numarul de animale previzionat 

pentru anul 3 de implemntare poate fi considerata o actiune care depaseste nivelul minim stabilit prin conditiile de 

eligibilitate? 

 in comparatie cu actiunea de colectare a gunoiului de grajd de catre o platforma autorizata comunala si construirea 

unei platforme provizorii/temporare pot fi considerate actiuni care depasesc nivelul minim stabilit prin conditiile de 

eligibilitate? 

 

 

Submăsura 6.1 

Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a  construirii și modernizării clădirii cu destinație agroalimentară, 

achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației 

Planul de afaceri prevede achiziție de echipamente 

Precizati: 

Achizitia de echipamente se refera numai pentru cele cu destinatie agroalimentara sau se poate lua in considerare si 

achizitia si a altor echipamente agricole (tractor, masini agricole)? 

 

 

 

Submăsura 6.1 

2.4 Valoarea sprijinului nerambursabil 

Sprijinul public nerambursabil se acordă pentru o perioadă de maxim trei ani și este de: 

70 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau 

agricultura ecologică pentru exploatațiile între 30.000 € SO și 50.000 € SO; 

60 000 de euro pentru exploatațiile care integrează în planul de afaceri operațiuni de condiționare - procesare sau 

agricultura ecologică pentru exploatațiile 12.000 € SO și 29.999 SO 

Avand in vedere ca incadrarea necorespunzatoare in valoarea sprijinului poate determina neconformitatea Cererii 

de finantare, 

Precizati: 
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Pentru ca Cererea de finatare sa fie incadrata  la valoarea sprijinului de 70000 euro sau 60000 euro, in functie de 

dimensiunea economica, in Planul de afaceri  trebuie integrate ambele operatiuni de conditionare si procesare sau 

numai una dintre ele ?  

 

 

 

 

Submăsura 6.1 

3.1 Completarea, depunerea şi verificarea dosarului Cererii de finanțare 

Pentru exploatațiile care vizează creşterea animalelor, solicitanții trebuie să dețină în exploatația agricolă construcții 

zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor însoţite de documentaţia doveditoare. 

Precizati: 

Daca constructiile existente sunt partial adaptate la normele nationale de buna stare pentru cresterea animalelor la 

depunerea CF, inseamna ca proiectul este neeligibil ? 

Sprijinul il primeste tocmai pentru construirea/modernizarea acestor constructii.  

Propunere de precizare: 

Pentru exploatațiile care vizează creşterea animalelor, solicitanții trebuie să previzioneze in Planul de afaceri ca 

obiectiv, realzarea de construcții zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor și a pasărilor iar documentaţia 

doveditoare; va fi prezentata la depunerea Cererii de plata transa 2. 

 

 

Submăsura 6.1 

IV. Încărcarea Cererii de finanțare, a anexelor tehnice și administrative 

Solicitanții nu mai numerotează paginile dosarului Cererii de finanțare, dar vor consemna în coloana dedicată 

paginării din Lista E a Cererii de finanțare, numărul paginilor aferente fiecarui document încărcat 

Precizati: 

Paginile afarente proiectului se mai semneaza si stampileaza in partea dreapta sus? 

 

 

 

Submăsura 6.1 

4.1 Documentele necesare la depunerea Cererii de finanțare 

In cazul în care solicitantul își propune prin proiect construcții noi, documentele solicitate sunt următoarele: 

b) Pentru  construcții permanente, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare: 

- documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 

servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 

administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); 

Precizati:  

Cum se poate atasa la Cererea de finatare un document pentru o constructie si sau pentru terenul care se 
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previzioneaza a se realiza prin Planul de afaceri ? 

Propunere de precizare: 

Pentru  construcții permanente, previzionate a se edifica, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 

completările ulterioare, documentul care atestă dreptul real principal asupra construcției,: drept de proprietate, 

uz, uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de 

moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); cat si pentru terenul pe care se vor construi, 

aferent acestora, se va prezenta la data depunerii Cererii de plata transa 2, dupa implementarea proiectului. 

 

 

 

 

Submăsura 6.2 

In cadrul Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului,  solicitam 

definirea clara a obiectivelor specifice privind protectia mediului.  

De exemplu realizarea unui contract cu o firma de salubritate pentru reciclare selectiva este considerat obiectiv?  

Actiunea/obiectivul trebuie transpus in buget sub forma de cheltuiala (componenta valorica in BI)?  

Achizitia unor panouri fotovoltaice privind GES este obiectiv de mediu punctat? 

 

 

 

5. 

Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția 

mediului 

Max. 10  p 
 

5.1 Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care își propun cel puțin un obiectiv 

specific care vizează protecția mediului  

5.2 Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finantare  activitati care 

vizează protectia mediului (ex reciclare, fabricare peleți), conform prioritizarii din 

Anexa 7 

10 p 

 

5 p 

 

 

 

 

 

Submăsura 6.2 

 

 

 

 

In cadrul Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și 

agropensiunilor) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic 

ridicat,  trebuie clarificata situatia daca in cadrul  CS 6,  se pot cumula subcriteriile 6.1 si 6.2 atat timp cat in ghid 

sunt specificate coduri CAEN completare (maxima 5). 

6. Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, 

pensiunilor și agropensiunilor) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație 

publică în zonele cu potențial turistic ridicat 

Max. 25 p 

6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație 

publică, în zonele cu potențial turistic ridicat  

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei 

(comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu 

concentrare mare de resurse. 

25 p 
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Submăsura 6.2 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi 

de max. 15 puncte: 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 15 pct 

  Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 10 pct 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul 

va fi de max. 25 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 25 pct 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 20 pct 

6.2 Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării 

hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei 

(comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu 

concentrare mare de resurse. 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va 

fi de max. 10 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 10 pct 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 7 pct 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) 

punctajul va fi de max. 15 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 15 pct 

Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 12 

15 p 

 

 

 

 

Submăsura 6.4 

In cadrul capitolului 2.1 CINE POATE BENEFICIA DE FONDURI NERAMBURSABILE: 

Atenție!  

Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile. 

Microîntreprinderile şi întreprinderile mici, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să-şi 

desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural. Sediul social și punctul/ punctele de lucru pentru 

activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în spatiul rural.  

Speta: In cazul in care un solicitant 6.4 are sediul in mediul rural si  deschis un punct de lucru in mediul urban, iar 

activitatea aferenta investitiei finantata prin proiect coincide aceluiasi CAEN al activitatii din urban si deschide un 

nou punct de lucru in rural, este obligatoriu rezilierea punctului existent din urban? 

 

 

 

In cadrul capitolului 2.2 CONDIŢII MINIME OBLIGATORII/ DE ELIGIBILITATE PENTRU 

ACORDAREA SPRIJINULUI: 

 Investiţia va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului şi dacă aceasta poate  

avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislaţia în vigoare menţionată în capitolul 8.1 
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Submăsura 6.4 PNDR (se va depune la Cererea de finanțare dovada solicitării către ANPM a evaluării impactului asupra 

mediului, urmând ca la momentul semnării contractului de finanțare să fie depus documentul final emis de 

ANPM pentru demararea investiției) 

Intrebare: Pentru indeplinirea conditiei de eligibilitate ( dar fara punctare la CS 9.1) este suficient prezentarea la 

depunerea Cererii de finantare a unui numar de inregistrare a solicitarii obtinerii documentului ANPM? 

 

Submăsura 6.4 

In Anexa 7, la criteriul 5.1” Proiecte ce vizează activități de producție în conformitate cu prioritizarea din Anexa 7, 

activități care la nivel național înregistrează o balanța negative” codurile CAEN care au balanță negativă diferă de 

cele oficiale publicate de INSP și care au fost detaliate la alte programe de finanțare (exemplu– Granturi pentru 

investitii acordate IMM-urilor – Măsura 3). De exemplu codul CAEN 1393 are balanta pozitiva conform INSP, dar 

in anexa 7 apare in coloana care primeste puctaj pentru criteriul 5.1. Specificam ca sunt foarte multe necorelari de 

acest fel. 

Submăsura 6.4 Avand in vedere contextul pandemic si afectarea sectorului economic, propunem includerea in beneficiari eligibili a 

persoanelor juridice afectate de pandemie, care au avut cu activitatea suspendata in 2020, in baza Certificatului de 

Situatii de Urgenta (CSU) sau cu activitate pe minus pe anul 2020. 

 

 

 

Submăsura 6.4 

In cadrul criteriului CS3, nu se regaseste specificat in ghidul consultativ daca criteriile 3.1 si 3.2 se pot cumula. Cei 

care fac investitii in codurile CAEN din anexa  7 punctati la CS 3.2 nu pot sa primeasca punctaj suplimentar daca 

propun actiuni/mijloace de digitilizare? 

3 

Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de digitalizare pentru 

eficientizarea activității 
Max. 10 p 

3.1 Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitate.  10 p 

3.2 Criteriul prioritizării proiectelor care au ca obiectiv servicii în tehnologia informației, 

servicii informatice și servicii de editare software, conform prioritizării din Anexa 7 
 5 p 

 

 

 

Submăsura 6.4 

La principiile 3 si 4 nu sunt corelate punctajele, deci consideram ca ar trebui inversate punctajele 3.1 cu 3.2 si 4.1 cu 

4.2.  

De exemplu la principiul 4 , primesti un punctaj mai mare daca ai cel putin o actiune (10 pct) si un punctaj mai mic 

(5 pct) daca ai actiuni de protectia mediului si cod CAEN mentionat in coloana “Coduri CAEN care vor fi punctate 

la CS 4.2 “ in Anexa 7. 

Observatie: Nu se fac precizari privind cumularea criteriilor, o societate care are codurile CAEN eligibile incadrate 

la actiuni de mediu, nu pot primi punctaj la proiect ce propun actiuni de medu? De asemenea nu se fac precizari 
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concrete  asupra actiunilor care vizeaza protectia mediului punctate la acest criteriu. 

4 

Principiul prioritizării proiectelor care includ acțiuni de protecția mediului Max. 10 p 

4.1 Criteriul prioritizării proiectelor care propun cel puțin o acțiune care vizează protecția 

mediului. 
10 p 

4.2 Criteriul prioritizării proiectelor care au ca scop acțiuni de protecția mediului, conform 

prioritizării din Anexa 7 (ex: reciclare, fabricare peleți etc.) 
5 p 

 

 

 

Submăsura 6.4 

Criteriile 3 si 4, in forma in care sunt elaborate acum, vor conduce la interpretări subiective ale expertilor evaluatori, 

ale elaboratorilor de proiect.  

De exemplu: achiziţia unui computer, a unui software pentru contabilitatea firmei, a unui software pentru 

managementul documentelor sau abonarea la o platformă de comercializare deja existentă nu conduc automat la 

îndeplinirea acestui criteriu. 

Va rugam sa detaliati in mod clar aceste criterii, prin evidentierea unor indicatori de rezultat , care sa fie 

cuantificabili ( de ex: valoarea investitiei din total valoare eligibila).  

 

 

 

 

 

Submăsura 6.4 

In cadrul principiului de selectie 6.1 respectiv 6.2: 

6 

Principiul stimulării activităților turistice și/ sau de agrement și/ sau unități de 

alimentație publică desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat 
Max. 15 p 

6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/ sau unități de alimentație 

publică, în zonele cu potențial turistic ridicat.  

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei 

(comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare 

mare de resurse. 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 

7 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 7 pct 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 5 pct 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi 

de max. 15 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 15 pct 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 10 pct 

15 p 
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6.2 Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, 

pensiunilor şi agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat. 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei 

(comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare 

mare de resurse. 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 

5 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 5 pct 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 3 pct 

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi 

de max. 10 puncte.  

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 10 pct 

 Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 7 pct 

 10 p 

Intrebare: Criteriile privind activitatile turistice pot fii cumulate cu cele aferente agrementului , respctiv punctajele 

sa fie obtinute in ambele citerii 6.1 si 6.2? Nu este specificat in ghid daca se pot cumula sau nu cele doua criterii.  

De asemenea in cadrul CS 6.1 nu sunt detaliate care sunt activitatile de agrement, respectiv 9329 - Alte activitati 

recreative si distractive. Spre exemplu, locurile de joaca primesc 25p? 

 

 

 

 

Submăsura 6.4 

Avand in vedere formularea citeriului 9 „depunerea documentației pentru demararea procedurii de evaluare a 

impactului preconizat asupra mediului” si cerinta de la 9.1 si anume „punctarea pentru documentul final emis de 

APM”, consideram ca este o neconcordanta, deoarece depunerea documentatiei pentru „DEMARARE 

PROCEDURA”, nu inseamna si obtinerea documentului final de mediu. 

Rugam revizuiti criteriul  si explicitati in MOD CLAR, cine va primi acest punctaj : cine demareaza procedura sau 

cine obtine documentul final? 

9 

Principiul maturității proiectului – în sensul depunerii documentației pentru demararea 

procedurii de evaluare a impactului preconizat asupra mediului, la depunerea cererii de finanțare 
5 p 

9.1. Solicitanții au depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea 

investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.) 
 5 p 

 

 

 

Conform listei de documente, certificatul de urbanism nu poate fi emis pentru faza PUZ sau PUD , deoarece se 

solicita la depunerea cererii de finantare sa fie aprobat PUZ-ul: 

„În cazul în care prin Certificatul de urbanism regimul tehnic al terenului impune întocmirea unei documentaţii de 
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Submăsura 6.4 

urbanism P.U.D. sau P.U.Z., acestea trebuie să fie aprobate la data depunerii Cererii de finanţare şi vor fi 

adăugate în câmpul „Alte documente”. 

Solicitam revizuirea acestei cerinte tinand cont de urmatorul aspect: Majoritatea comunelor nu au Planurile 

Urbanistice Locale actualizate, ceea ce impune solicitantului sa intocmeasca PUZ. Aprobarea unui PUZ poate dura 

aproximativ 6 luni, astfel multe proiecte nu se vor putea depune. Propunem ca aceasta conditionare de aprobare PUZ  

sa fie la momentul contractarii, si nu la momentul depunerii  proiectului. 
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