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Stimată Doamnă 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 recomandări de îmbunătățire 

privind GHIDUL SOLICITANTULUI, SUBMĂSURA 4.1a, INVESTIȚII ÎN EXPLOATAŢII 

POMICOLE, Sesiunea 2022. 

Toate recomandările 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: Recomandări de îmbunătățire privind GHIDUL SOLICITANTULUI, SUBMĂSURA 4.1a, INVESTIȚII ÎN 

EXPLOATAŢII POMICOLE, Sesiunea 2022 

 

Prin prezentul material vă supunem atenției câteva aspecte care se referă la modul în care anumite criterii de eligibilitate și selecție pot 

crea dificultăți în evaluarea acestora.  

 

1. Componenta a). înființare/extindere/modernizare plantație/pepinieră, inclusiv condiționare și marketing (ca și componente secundare); 

a. investiții în înfiinţarea, şi modernizarea fermelor pomicole, inclusiv în înfiinţarea şi reconversia plantațiilor pomicole şi modernizarea 

parcului de mașini şi utilaje agricole (cu excepția utilajelor de recoltat), inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de plantație pomicolă 

sau cresterea SO prin reconversia suprafetei pomicole ; 

b. investiții în înfiinţarea şi modernizarea pepinierelor pomicole, inclusiv în creşterea suprafeţelor ocupate de material săditor; 

c. investiții în vederea condiționării și comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi 

comercializate exclusiv propriile produse agricole), doar ca o componentă secundară a proiectului; - exemplul din paranteză ține exclusiv 

de comercializare, nu de condiționare. Vă rugăm să aveți în vedere măcar o etapă de spălare - sortare, ambalare, etichetare deoarece 

normele sanitare impun/vor impune vânzarea produselor ambalate, chiar și în magazine sau rulotele proprii.   

 

Vă recomandăm corelarea între:  

1.  Indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii economice trebuie să se încadreze în limitele menţionate, începând cu al 

doilea an de la data finalizării investiției. 

 Pentru proiectele care presupun înfiinţare și/sau reconversie, valoarea indicatorilor economici se va încadra în limitele menționate 

în cadrul secţiunii economice, începând cu anul intrării pe rod. Dacă proiectul propune mai multe specii pomicole și/sau sisteme de 

cultură diferite se va utiliza anul intrării pe rod cu valoarea numerică cea mai mare. 

Și  

 Criteriul 3. ”Principiul maturității solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității și vechimea 

întreprinderii ”- pentru toate componentele 

 

3.1 Proiecte depuse de solicitanții al căror  raport dintre finanțarea nerambursabilă și cifra de afaceri* este mai mic sau egal cu 5, iar 

vechimea întreprinderii active** este de minim 3 ani  
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a) în desfășurarea activității vizate prin proiect 

b) în domeniul agro-alimentar 

Punctajul acordat la punctele a și b este cumulativ. 

*se va lua în considerare cifra de afaceri (veniturile realizate - pentru PFA, II, IF) aferentă întregii activități economice din anul 2019 

sau 2020 (anul cu cea mai mare valoare a cifrei de afaceri/veniturilor realizate de PFA, II, IF);  

La nota * vă rugăm să completați și cu documentele pentru alți beneficiari eligibili, cum ar fi: Institutele de cercetare-dezvoltare, 

staţiunile şi unitățile de cercetare-dezvoltare, inovare agricolă și didactice cu personalitate juridică, de drept public sau privat 

 

**entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în perioada analizată (minim ultimii 3 ani înainte de depunerea cererii de 

finanțare), respectiv realizează cifră de afaceri, realizează bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli și întocmește bilanț 

contabil/declarații ANAF privind veniturile realizate pentru PFA, II și IF; 

Vă rugăm să reanalizați această cerință cu tabelul de la pag. 10 ”Durata până la intrarea pe rod a speciilor pomicole în funcție de 

sistemul de cultură” de unde rezultă că există specificitatea pomiculturii unde, de fapt, 3 ani de dovadă a Cifrei de afaceri se 

adaugă la încă o perioadă medie de 4 ani durată de la înființare la intrare pe rod, adică 7 ani în total.  

Acestă condiție creează un dezavantaj pentru : 

- Plantațiile în sistem clasic și în sistem intensiv versus plantații în sistem super intensiv sau în spații protejate, 

sau arbuști,  

- Pomicultura ecologică este eliminată în acest fel, deoarece nu este în sistem superintensiv de cultură, și 

intrarea pe rod este mai târzie.   

 

Evaluarea criteriului de selecție se va face pe baza Declarației expertului contabil, prezentată de solicitant la depunerea cererii de 

finanțare, în care vor fi prezentate următoarele elemente: 

-activitatea principală și/sau activitățile secundare cu specific agroalimentar (cu menționarea expresă a codului/codurilor CAEN 

aferente activităților cu specific agroalimentar), desfășurate de solicitant  din istoricul activității economice, de minimum 3 ani; 
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-cifra de afaceri netă și totalul veniturilor din activitățile menționate la punctul anterior; ponderea veniturilor din activitățile 

menționate la punctul anterior trebuie să fie de minimum 50% în total cifră de afaceri netă (veniturile declarate la autoritatea fiscală 

pentru PFA, II, IF); 

În situația în care sunt îndeplinite condițiile de acordare a punctajului pentru criteriul de selecție a, proiectul va fi punctat, implicit și la 

criteriul b. 

În condițiile în care plantațiile pomicole intră în medie pe rod după 4 ani, este lesne de înțeles că solicitantul are nevoie de capital 

de susținere a costurilor, nu doar 4 ani, ci o medie de 7 ani, deoarece maturitatea unei plantații din punct de vedere al producției, 

dar și al validării comerciale este după 7 ani, considerăm că această condiție practic elimină orice fermier pomicol de a accesa 

programul subtematic pomicol, în acest sens depaseste cu mult conditiile criteriului 9 ”Principiul accesului la finanțare în sensul 

prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri europene pentru dezvoltarea exploatației prin 4.1a și 19.2”. 

Dacă luăm în calcul anul 2021 ca an de referință în evaluarea condițiilor cumulative, avem practic doar solicitanți care au 

înființat plantațiile maxim în anul 2014,  în afara sesiunilor pe măsurile 4.1.a, in care au fost  depuneri de proiecte după 2015 și 

înființare plantații începând cu 2016. 

Spre diferență de agricultura vegetală și legumicolă unde se realizează venituri constante din primul an agricol, sectorul pomicol nu  

are venituri imediate.  

În acest sens, specificitatea sectorului pomicol are în vedere, până la momentul realizării veniturilor, OBLIGAȚIA întreținerii 

plantațiilor înființate din alte surse, surse care generează venituri, altele decât cele din pomicultură, cum ar fi: 

-  fermele pomicole ecologice din cauza costurilor mari de întreținere pe perioada de până la intrare pe rod și pe perioada de 

atingere a maturității plantației,  

- fermierii ce au accesat la finanțări cu sprijin de 50-70%, unde contribuția proprie a obligat angajamente bancare care necesitau 

desfășurarea unor alte activități la nivelul solicitantului în vedera susținerii rambursărilor creditelor.  

- solicitanți cu alte activități agricole cu ciclu scurt de intrare în agricultură (vegetal, legumicol etc.) obțin venituri în același an 

agricol,  sunt avantajați la finanțare, prin obținerea celor 5 puncte de la pct.b). 
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Propunem eliminarea condițiilor prezente și evaluarea conform punctului a). a activității pomicole din perspectiva înființării 

plantațiilor sau a declarării terenului la APIA ca teren în pregătire. Acest moment este, practic începerea activității, cu închiderea 

ciclului economic în maturitatea specifică speciei pomicole.  

Se poate avea în vedere, dar nu cumulativ, ci suplimentar, dovada veniturilor obținută din producția și vânzarea produselor pomicole 

minim 1 an.  

Cu privire la Cifra de afaceri, propunem să fie luată în considerare formula ”cea mai mare din ultimii 3 ani”, deoarece plantațiile 

pomicole au o creștere a acesteia și în anul 2021, ca urmare a ciclului de creștere natural , iar perioada de depunere a proiectelor in 

cadrul acestei masuri ( incepand cu februarie-martie ) permite solicitantilor depunerea documentelor contabile pentru anul 2021.  

Propunem: criteriul 3 - maxim 20 puncte (ca la componenta b.). 

- Desfășurarea activității vizate prin proiect - 3 ani de  - 10 pct. 

- În domeniu agroalimentar - 5 pct. 

- A obținut venituri din comercializarea produselor pomicole - 5 pct. 

În acest sens se face și o diferențiere între cei care au depus cu adevărat eforturi de a gestiona proiectele în mod responsabil și 

constant, față de cei care, sub diferite motive au început activitatea, dar nu au intrat în producție, întârzieri, nerespectarea 

termenelor, etc. 

 

 Criteriul 7 ”Principiul vârstei (tinerii de până la 40 ani, inclusiv)”. 

Vor primi punctaj solicitanții care nu au împlinit 41 de ani la data depunerii cererii de finanțare. 

Considerăm că acest criteriu oferă șansa în special Tinerilor fermieri care au accesat în special măsura 6.1 sau 6.3 care a obținut atât 

punctaj la criteriul 3 pct. b (5 puncte) cât și la criteriul 9 accesul la finanțare (10 puncte).  

În acest fel, tinerii fermieri nu sunt afectați de către decalajul punctelor propuse de către noi la criteriul 3.  

 

 Criteriul 9 ”Principiul accesului la finanțare în sensul prioritizării solicitanților care nu au beneficiat de fonduri 

europene pentru dezvoltarea exploatației prin 4.1a și 19.2” 

Propunem completarea cu solicitanți care au beneficiat inclusiv pe măsura 4.1 cu un punctaj de criteriu total de 5 puncte,  



 

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 

Argumente: 

- Solicitanții din măsura 4.1 pot benefia în mod direct de investițiile din acest proiect, mare parte a utilajelor utilizate pot 

deservi și exploatațiile deținute, altele decât cele pomicole, pe componenta a). 

- Aceștia sunt punctați deja atât la criteriul 1 ”Principiul dimensiunii fermei” cât și la criteriul 3 ”principiul maturității” , 

pct. b, dar și a nivelului CA raportate la valoarea finanțării rambursabile.  

 

b) Componenta - Depozitare, condiționare și procesare (procesarea ca şi componentă secundară) - modernizare exploatație: 

1. înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de depozitare, condiționare și procesare la nivelul fermelor și investiții în vederea, 

ambalării și comercializării (precum magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare prin care vor fi comercializate exclusiv 

propriile produse agricole), procesarea și comercializarea doar ca și componente secundare în cadrul proiectului;  

Vă rugăm să menționați și autovehiculele comerciale, autoutilitare, autoizoterme, autocisterne (produse lichide semipreparate 

vrac). Acestea se găsesc în categoriile de cheltuieli eligibile, dar este necesară menționarea lor, recomandăm pe toate cele 3 

componente, dacă nu, măcar a). și b).  

 

ALTE SOLICITĂRI DE CLARIFICARE: 

1. În cadrul componentei a) este permis să se facă investiții de înființare fermă pomicolă și achiziție mașini și utilaje agricole 

(cu excepția utilajelor de recoltat)? 

 

Menționăm că în acțiunile/operațiunile eligibile aferente componentei a) la punctul 1, este menționat doar modernizarea 

parcului de mașini și utilaje agricole, însă o fermă pomicolă nou înființată prin proiect, nu poate face modernizarea parcului, 

ci doar achiziție de utilaje. 

 

2. În cadrul componentei b) este menționat în titlu – “modernizare exploatație”. Solicităm clarificări în definirea acestei sintagme. 

De exemplu, dacă un solicitant are deja aprobat un proiect în cadrul SM 4.1a, iar în acest moment este în stadiul de 

implementare, mai exact acum înființează plantația (deci încă nu o are înregistrată la APIA), se consideră că va face 

modernizarea exploatației, mai exact este eligibil să depună în cadrul componentei b) un proiect de înființare spații de 

depozitare? 
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3. Conform mențiunii din ghidul consultativ “În cazul formelor asociative cel puțin un membru al formei asociative, deservit de 

investiția propusă prin proiect, trebuie să dețină plantații pomicole într-o UAT cu o notă de favorabilitate ≥2.00 pentru 

cel puțin o specie pomicolă dintre cele deținute de membrul respectiv, conform metodologiei din Anexa 7.”, nu se face 

referire la ponderea SO-urilor provenite de la acea plantație pomicolă. 

 

De ex. Poate fi speța următoare: 5 membrii, care cumulează în total 100.000 SO-uri, iar SO-urile provenite de la plantația 

pomicolă amplasată în UAT-ul cu o notă de favorabilitate ≥2.00 să fie doar 5000 SO, adică 5% din total SO-uri. Investiția se 

va face pentru toate plantațiile, care însumează 100.000 SO-uri. Din exemplu dat, este suficient ca doar acea plantație care are 

5% din total SO-uri să respecte condiția privind nota de favorabilitate? 

 

4. În criteriul de selecție nr. 3, aferent componentelor, pentru PFA și II, IF se menționează despre total venituri realizate de aceste 

entități, însă se face precizare și despre declarațiile ANAF privind veniturile realizate de PFA, II și IF. Vă rugăm să precizați 

concret la care venituri trebuie să ne raportăm, la veniturile înregistrate în contabilitate sau la cele regăsite în declarația 

privind veniturile realizate depusă la ANAF? Pentru entitățile care plătesc impozit la norma de venit, veniturile din 

contabilitate sunt mult mai mari decât cele calculate prin norma de venit (unde se calculează veniturile conform legislației în 

vigoare). 

 

5. La criteriul de selecție nr. 6 este menționat că punctajul se acordă și pentru studiile administratorului. Vă rugăm să precizați 

dacă administratorul trebuie să fie angajat, cu funcția de administrator sau poate fi desemnat prin actul constitutiv, fără a fi 

angajat. În criteriul de selecție se face mențiunea că doar “Managerul/Angajatul cu studii superioare trebuie să fie angajat cu 

normă întreagă”. 
 

6. Având în vedere că valoarea ajutorului nerambursabil este mult mai mare pentru “proiectele complexe” și în dicționar nu se regăsește 

definiția pentru proiecte complexe, vă rugăm să precizați care sunt proiectele complexe, pentru a nu exista interpretări în evaluarea 

proiectelor.  

 

 


