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Către: AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE AFIR - BUCUREȘTI 

În atenția: Domnului Director General 

Subiect: Solicitare clarificări  

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.  

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 
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ANEXA adresei AMCOR: Solicitare clarificări 

Nr. crt. Detaliere/Speța/Întrebări 

 

 

 

1. 

 

O cooperativă are 5 membri care au declarate la APIA în 2021 animale și culturi. Această cooperativă dorește să depună un proiect 

pentru o fermă zootehnică. Vă rugăm să ne spuneți cum se cumulează SO-urile provenite prin realizarea acestei noi ferme din 

proiect de către cooperativă? 

Mai exact fiecare dintre cei 5 membri are între 12.000 și 100.000 SO, iar cooperativa, prin investiția pe care o va face va avea 300.000 

SO.  

Cum se va calcula punctajul pentru criteriul 1 aferent componentei 4.1.5?  

În explicațiile criteriului se menționează doar că "În cazul formelor asociative, punctajul se va acorda proporțional, în funcție de 

numărul de membri care se încadrează în fiecare categorie de mai sus", dar cum vor afecta SO-urile provenite din investiția colectivă 

depusă de cooperativă, punctajul acestui criteriu? 

Dacă s-ar lua în considerare doar membrii, toți sunt încadrați între 12.000-100.000 SO, deci s-ar primi 10 puncte, însă ca urmare a 

realizării investiției cooperativa va declara la APIA animalele din ferma nou construită, astfel ar mai fi cele 300.000 SO. 

 

 

 

 

2. 

O altă întrebare primită din partea membrilor AMCOR este pentru criteriul de selecție aferent sectorului agroalimentar - deliminatarea 

criteriului 5 al componentei 4.1.1 (și restul compomentelor au aceeași abordare pentru acest criteriu).   

Un solicitant - SRL cultivă de 7 ani cereale (este producător agricol) și depune anual declarație APIA. Acest solicitant dorește să 

depună un proiect pe componenta 4.1.1 , pentru achiziție de utilaje agricole. Solicitantul primește punctaj de la criteriu 5.1 a), însă 

dorim să vă întrebăm dacă va primi și de la 5.2b?  

Mai concret, ce înseamnă să aibă vechime în sectorul agroalimentar? Specificăm că acest solicitant nu a desfășurat activitatea de 

procesare cereale, însă poate fi interpretat că are vechime în sectorul agroalimentar, pentru că are vechime în domeniul agricol și 

produce produse agricole (cereale). Prin urmare acest solicitant va primi punctaj la criteriul 5.2a)? Domeniul agroalimentar este 

condiționat la punctare și de partea de procesare?  

Menționăm că nu am găsit o definiție clară în ghidul solicitantului pentru sector agroalimentar. 

 

 

 

3. 

Diferența între 4.1.1. și 4.1.4. Sunt situații în care un solicitant poate să se încadreze atât în componenta 4.1.1. cât și 4.1.4 .  

Vă rugăm să ne spuneți cum se face încadrarea corectă? Cum se alege componenta, astfel încât să ne asigurăm că proiectul este eligibil 

din acest punct de vedere? 

Exemplu de solicitant: Solicitantul este înființat ca formă de organizare de 4 ani și de atunci depune declarație APIA. Deci acest 

solicitant intră în categoria "care s-au instalat cu cel mult 5 ani înaintea depunerii cererii de sprijin pentru această submăsură". 
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Specificăm că acest solicitant are 70.000 SO-uri, deci sub 100.000 SO-uri și nu a accesat SM 6.1. Solicitantul are 42 de ani, deci nu se 

încadrează pentru sprijin financiar suplimentar de 20% - pentru tânăr fermier. 

Conform mențiunilor aferente componentei 4.1.4, pag 13 din GS - varianta consultativă: "Atenție! La momentul cererii de finanțare 

beneficiarii mai sus amintiți nu trebuie să respecte condiția de vârstă, respectiv 40 de ani și competențe profesionale în conformitate 

cu art 2 R 1305/2013 decât dacă solicită top-up financiar." Prin urmare acest solicitant poate depune proiect pentru achiziția de 

utilaje agricole, fie pe componenta 4.1.1, fie pe componenta 4.1.4. Cum se stabilește componenta corectă? 

4.  Am dori să subliniem un alt aspect cu privire la lista de documente obligatorii, care trebuie depuse la momentul depunerii cererii de 

finanțare. La documentul 5.1 se menționează ca documente obligatorii 5.1 CLASAREA NOTIFICĂRII/DECIZIA ETAPEI DE 

ÎNCADRARE, emisă de APM județean pentru proiect. Având în vedere că sunt menționate la depunerea cererii de finanțare este clar 

că nu se poate depune proiectul fără aceste documente.  

Propunem ca documentele menționate la punctul 5.1 să nu fie obligatorii la depunere și să fie opționale, doar pentru cei care 

doresc punctaj la criteriul privind maturitatea proiectului să fie obligați să le depună.  

Propunerea pentru documentele de la pct 5.1 este să fie tratate ca în cazul documentului 5.2 - Acord de Mediu, care nu este obligatoriu 

la depunere, însă cine dorește punctaj la maturitatea proiectului trebuie să-l depună. 

5.  Cei care au asigurări făcute pe culturile de primăvară din anul agricol 2020-2021, iar pe culturile de toamnă pentru anul agricol 2021-

2022, pot primi punctaj maxim, având în vedere că suprafața totală este asigurată însă prin cumularea a 2 ani agricoli? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


