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Către: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, Direcția Generală Dezvoltare Rurală - AM PNDR 

În atenția: Domnului Director   

Subiect: Solicitare de clarificări pe componenta C1 privind criteriul de selecție nr.6 

și nr.7 aferent sub-măsurii 4.1A 

 

Nr. 285/08.11.2022 

 

Stimate domnule director  

 

 

În  conformitate cu ghidul solicitantului (versiunea 2022 - TRANZIȚIE) pe sub-

măsura 4.1a „Investiții în exploataii pomicole” publicat pe site-ul www.afir.info la 

criteriul de selecție nr.6 - Principiul nivelului de calificare*** (studii superioare în 

domeniul proiectului, studii medii în domeniul proiectului) se face următoarea precizare: 

“6.1. Administratorul/Managerul exploataţiei deţine calificare în raport cu 

activitatea prevăzută prin proiect, astfel: 

a) studii superioare - 10 p. 

b) studii liceale sau postliceale - 8 p. 

2. Angajat cu studii superioare în domeniul proiectului - 5 p 

Principiul de selecție se aplică tuturor categoriilor de solicitanți. Pentru PFA, II, 

IF se acordă pentru titularul/reprezentantul IF, pentru societăți comerciale se acordă 

punctaj pentru administrator. Pentru formele asociative se acordă punctaj pentru 

administrator/manager iar pentru institutele de cercetare se acordă pentru manager. 

Managerul/Angajatul cu studii superioare trebuie să fie angajat cu normă întreagă. Acest 

criteriu se aplică tuturor categoriilor de beneficiari/solicitanți.  

 

Conform fișei de evaluare publică pe site-ul www.afir.info - FORMULAR E.1.2 

sm4.1a tranziție în acordarea punctajului expertul evaluator face următoarele verificări: 

    Punctajul se acordă în funcție de forma de organizare a solicitantului, astfel: 

 societate comercială cu asociat și administrator unic; 

Punctajul se va acorda pentru persoana fizică asociat unic care este și administrator unic 

al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 societate comercială cu mai mulți asociați; 

Punctajul se acordă asociatului persoană fizică care deține pachetul majoritar al părților 

sociale care este și administrator unic al unei societăţi cu răspundere limitată înfiinţate în 

conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Expertul verifică dacă solicitantul se încadrează în categoriile de mai sus pe baza 

informaţiilor din interogarea Bazei de date RECOM-Certificatului de înregistrare. 

 

 

Așadar între cele 2 documente oficiale există o neconcordanță și o lipsă de 

informații, lucru care viciază procesul de evaluare a acestui criteriu de selecție. Nu 
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există explicații suplimentare în ghidul solicitantului cu privire la faptul că acordarea 

punctajului se face în funcție de forma de organizare, ci după calificarea deținută a 

funcției pe care o ocupă acesta în cadrul societății comerciale, administrator sau manager. 

Documentele în baza cărora se face evaluarea acestui criteriu: diploma de studii sau 

extrasul din registrul general de evidență al salariaților sunt necesare pentru acordarea 

punctajului la criteriul de selecție de mai sus, care sunt precizate în mod expres de ghidul 

solicitantului. Nu considerăm relevantă în evaluare forma de organizare a unei societăți 

comerciale în scorarea acestui criteriu. 

  

În cazul criteriului de selecție numărul 7 “Principiul vârstei (tinerii de până la 40 

ani, inclusiv)” pentru care se acorda punctaj administratorului/managerului exploataţiei 

care are maximum 40 de ani la momentul depunerii Cererii de finanțare. se aplică 

aceleași persoane care au fost punctate în cadrul criteriului de selecție numărul 6. 

Verificarea se face în aceeași măsură cu criteriul de calificare, vârsta fiind acordată 

managerului sau administratorului fără a se face precizări cu privire la forma de 

organizare. 

 

În conformitate cu fișa de evaluare a sub-măsurii 4.1a și a ghidului solicitantului 

(versiunea 2022 - TRANZIȚIE) pe sub-măsura 4.1a „Investiții în exploatații pomicole” 

publicat pe site-ul www.afir.info la criteriul de selecție nr.3 Maturitatea solicitantului se 

face următoarea precizare: 

 

P3. Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității și 

vechimea întreprinderii 

3.1 Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii active* de minim 3 

ani - max. 10p 

a) în desfășurarea activității vizate prin proiect** - 7p 

b) în domeniul agro-alimentar**-  3p 

Se verifică punctele din documentele prezentate: 

 Doc. 2 Situaţiile financiare/Declarație privind veniturile realizate în anul 

precedent depunerii proiectului   

 Doc. 22. Declarația expertului contabil 
 

În ghidul solicitantului nu se face precizarea la componenta 1 ca probarea și 

acordarea punctajului pentru maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea 

activității, că este obligatorie prezentarea declarației expertului contabil. 

 

Așadar între cele 2 documente oficiale există o neconcordanță și o lipsă de 

informații, lucru care viciază procesul de evaluare a acestui criteriu de selecție. Nu 

există explicații suplimentare în ghidul solicitantului cu privire la faptul că acordarea 

punctajului se face în funcție de prezentarea sau neprezentarea declarației expertului 

contabil, ci după situațiile financiare depuse. Documentele în baza cărora se face 

evaluarea acestui criteriu: situații financiare an n-1 și an n-2, care sunt precizate în mod 

expres de ghidul solicitantului.  
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Vă rugăm să ne precizați dacă situația prezentată mai sus este corect 

interpretată și înțeleasă, deoarece lipsa oricăror informații relevante în procesul de 

prescorare poate afecta decizia de selecție și nu în ultimul rând evaluare a proiectelor 

în cadrul sub-măsurii 4.1a .  

 

Toate aceste criterii au fost discutate în cadrul Gl-urilor, au mai fost subiectul 

unor adrese, rezultatul fiind unul de a elimina pe anumite măsuri sau tipologii de 

investiții. 

 

În cadrul Ghidului Solicitantului aferent 4.1.a fișele de evaluare nu sunt adaptate 

sau specifice celor 3 componente.     

 

Vă rugăm să corelați fișa de evaluare (manualul expertului) cu ghidul 

solicitantului (manualul solicitantului) în așa fel încât să nu existe riscul vicierii 

procedurii de evaluare. 

 

Asteptăm un răspuns din partea instituției dumneavoastră privind situația 

semnalată mai sus, pentru a face încadrarea corectă din punct de vedere al acordării 

punctajului unui solicitant care aplică pe sub-măsura 4.1a în perioada de tranziție 2022 pe 

aceste 3 criterii de selecție. 

 

În speranța unei soluționări favorabile a aspectelor prezentate, vă asigurăm de întreaga 

noastră considerație și vă stăm cu plăcere la dispoziție pentru discuții cu privire la 

subiectele abordate în cadrul acestei scrisori.   

 

 

Cu deosebită stimă, 

Petre Luigi Luican 

Președinte AMCOR 

 

 

 

Verificat de către Comisia Profesională de Agricultură AMCOR  

Cristian Găină 

Coordonator CPA AMCOR 
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