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MECANISMUL DE 
SELECȚIE A 

PROIECTELOR 

 

În cadrul acestei sesiuni proiectele se vor depune online, în perioada  

25 octombrie 2021–25 ianuarie 2022. 

La depunerea proiectelor, fiecare solicitant va prezenta punctajul proiectului obținut în 
urma aplicării criteriilor de selecție specifice submăsurii. 

Pentru această submăsură pragul minim este stabilit pentru fiecare pachet, astfel:  
- P 4. 1.4 – 25 puncte  
- P 4.1.3/ 4.1.5/ 4.1.6 – 15 puncte  

Pragurile de calitate lunare:  
• 25 octombrie 2021 –24 noiembrie 2021: 90 de puncte pentru P 4.1.4/ 85 de 

puncte pentru P 4.1.3, P 4.1.5, P 4.1.6 
• 25 noiembrie 2021 –24 decembrie 2021: 60 de puncte pentru P 4.1.4/ 50 de 

puncte pentru P 4.1.3, P 4.1.5, P 4.1.6 
• 25 decembrie 2021 –25 ianuarie 2022: 25 de puncte pentru P 4.1.4/ 15 de 

puncte pentru P 4.1.3, P 4.1.5, P 4.1.6 
 

 

P4.1.3 - Condiționare și procesare în fermă și marketing - modernizare exploataţie (zootehnic) 

 

Submăsura 4.1  
P4.1.3 - Condiționare și procesare în fermă și marketing - modernizare 

exploataţie 
Observații 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                               Punctaj Scor privind indeplinirea criteriilor 

1. Dimensiunea 
exploatației  

Vizează exploatațiile de familie și de dimensiuni medii:   

Atenție: În cazul formelor asociative, punctajul se va acorda proporțional, în funcție de 
numărul de membri care se încadrează în fiecare categorie de mai sus.   

1.1 fermă de familie - 8.000 - ≤ 100.000 € SO 15 

15  1.2 >12.000 - ≤ 100.000 € SO 10 

1.3 > 100.000 - ≤ 250.000 € SO 5 

2. Potențialul 
agricol al zonei  

Vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate:  
Atenție: Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr. 5.  
Încadrarea se va realiza pe baza culturii/ categoriei de animale dominante din punct de 
vedere al SO (în total culturi/efective de animale deservite de investiția din proiect) și a 
localizarii celei mai mari suprafete a acestei culturi/celui mai numeros efectiv de animale în 
lista de UAT din Anexa 5.  
In cazul formelor asociative, cultura/categoria de animale dominantă din punct de vedere al 
SO se stabilește prin cumularea de la membri deserviți de investiție.   

2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu 
potențial agricol ridicat 

6 

6  
2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu 

potențial agricol mediu 
3 

3. Asocierea 
fermierilor  

Grupuri de producători, cooperative sau membri ai formelor asociative:   
3.1 Grupuri și organizații de producători sau 

cooperative   
20 

20 

  

3.2 Membru al unui grup de producători sau  

membrul acționar al unei cooperative  
10 

Atenție: Se va face dovada comercializării, conform 
legislației naționale. 

4. Maturitatea 
proiectului 

 
Punctajul acordat 

criteriilor de selecție , 
4.2.1 și 4.2.2 este 

Maturitatea și sustenabilitatea proiectului determinate în baza documentelor 
prezentate: 
Punctajul acordat criteriilor de selecție 4.1 și 4.2 este cumulativ   
4.1 Proiecte însoțite la data depunerii Cererii de Finanțare de documentul emis de 
ANPM.   
4.1.1 Acordul de mediu 8 8   

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (tranziție PNS 2021 - 2027) 
Sub-măsura 4.1 - Sprijin pentru investiții în exploatații agricole 

Criterii de selecție - Ferme zootehnice 
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Submăsura 4.1  
P4.1.3 - Condiționare și procesare în fermă și marketing - modernizare 

exploataţie 
Observații 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                               Punctaj Scor privind indeplinirea criteriilor 

cumulativ 
 

Punctajul acordat sub-
punctelor a și b este 

comulativ 

4.1.2 Decizia etapei de încadrare 6 6   

4.1.3 Clasarea notificării 4 4   
4.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de 

protecție a mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES 
(producere și utilizare energie regenerabilă pentru consum propriu, îmbunătățirea 
eficienței energetice) și managementul riscului   

4.2.1 Producere și utilizare de energie regenerabilă pentru consum propriu și 
eficiență energetică   
a. minim 10% din valoarea eligibilă a proiectului; 4 

4  
b. minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului 2 

4.2.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de și 
managementul riscului – Nu se aplică   

a. Stații meteo, sisteme de avertizare 

timpurie, softuri de management al exploatației 
/   

 b. Solicitantul deține asigurare asupra 
culturilor aflate în exploatație și se angajează să 
mențină asigurarea pe parcursul perioadei de 
valabilitate a contractului 

/   

5. Maturitatea 
solicitantului   

 
Punctajul acordat 

criteriilor de selecție , 
5.1 și 5.2 este cumulativ 

Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității și 
vechimea întreprinderii active:  
* Se va lua în considerare cifra de afaceri din anul 2019 sau 2020. 
** Întreprindere activă = entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în 
perioada de observare (ultimii 3 ani înainte de depunerea cererii de finanțare), realizează 
bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli, respectiv are cifra de afaceri, venituri din 
comercializarea producției membrilor și întocmește bilanț contabil. În cazul solicitanților 
înființați în baza Oug 44/2008 trebuie să prezinte  Declarație privind veniturile realizate 
(ANAF) sau Declarația privind veniturile din activitățile agricole impuse pe norme de venit 
(Declarația 221); 
*** În cazul formelor asociative vechimea întreprinderii trebuie să fie în domeniul 
agroalimentar inclusiv activități conexe (servicii, comercializare), pentru obținerea punctajului 
maxim.   

5.1 Vechimea întreprinderii active** de minim 3 ani ȘI AFN/ Cifra de afaceri* 

mai mic sau egal cu 5   
a.     în desfășurarea activității vizate prin 

proiect *** 
6 6  

b.  în domeniul agro-alimentar  4 4 

6. Accesul la 
finanțare 

Prioritizarea solicitantilor care nu au beneficiat de finanțare în perioada de 
programare 2014 – 2020 prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 19.2   

6.1 Solicitanții care nu au beneficiat de 
finanțare în perioada de programare 2014 – 
2020 prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 
19.2 

10 10 

  

7. Principiul 
nivelului de  

calificare 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 
agricole    
Atenție: În acord cu ramura agricolă vizată în proiect   

7.1. studii superioare 15 

15  
7.2. studii superioare an terminal sau studii 

superioare absolvite fără diplomă de licență 
10 

7.3. studii liceale, sau postliceale sau 
învățământ terțiar nonuniversitar sau școli 
profesionale 

8 

8. Valoarea 
adăugată a 
produselor 

 
Punctajul aferent 

criteriilor 8.1 si 8.2 este 

Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată  
Punctajul aferent criteriilor 8.2 sau 8.3 se poate cumula cu cel aferent 8.1.   

8.1 Proiecte care își propun investiții destinate 
obținerii produselor ecologice 
În cazul exploatațiilor individuale din sectorul vegetal 
(exceptând legumele și cartofii) punctajul se acordă 
proporțional în funcție de suprafețele aferente 

7 7 
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Submăsura 4.1  
P4.1.3 - Condiționare și procesare în fermă și marketing - modernizare 

exploataţie 
Observații 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                               Punctaj Scor privind indeplinirea criteriilor 

cumulativ 
 

Punctajul aferent 
criteriilor 8.2 sau 8.3 se 

poate cumula cu cel 
aferent 8.1 

culturilor, certificate sau aflate în conversie, care fac 
obiectul proiectului, raportat la suprafața totală. 
În cazul exploatațiilor individuale din sectorul zootehnic 
se vor puncta proiectele care își propun investiții 
destinate exclusiv agriculturii ecologice. 
În cazul formelor asociative, se aplică proporțional în 
funcție de suprafețele membrilor/numărul de animale, 
certificate în agricultură ecologică sau aflate în 
conversie pentru culturile/efectivul de animale care fac 
obiectul proiectului. 

8.2 Proiecte care promovează investiții 
destinate produselor care participă la sisteme din 
domeniul calității produselor agricole și 
alimentare recunoscute la nivel european, 
inclusiv investiții destinate produselor alimentare 

care utilizează mențiunea de calitate facultativă 
”produs montan”; 

5 5 

  
8.3 Proiecte care promovează investiții 

destinate produselor care participă la sisteme din 
domeniul calității produselor agricole și 
alimentare recunoscute la nivel național 
(tradiționale precum și produse alimentare 
marcate cu mențiunea rețete consacrate 
românești, calitate garantată, calitate premium, 
porc crescut în bunăstare) *. 
*Pentru sesiunea 2021, proiectele care prevăd investiții 
pentru obținerea de produse alimentare marcate cu 
mențiuni conform schemelor de calitate naționale 
notificate la Comisia Europeană (rețete consacrate 
românești, produse de calitate garantată, calitate 
premium, porc crescut în bunăstare) pot obține punctaj 
în cadrul criteriului de selecție dacă la momentul 
lansării sesiunii de depunere proiecte, schemele 
respective sunt aprobate și publicate în Monitorul 
Oficial. 

5 5 

  

9. Principiul 
economiei de apă  

9.1 Proiecte care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de 
fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă: – 
Nu se aplică   

a) peste 15% / 
    b) >10% – ≤15% / 

  TOTAL   100   
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P 4.1.4 – Tineri fermieri Achiziție utilaje (zootehnic) 

Submăsura 4.1 
P 4.1.4 – Tineri fermieri Achiziție utilaje (vegetal și 

zootehnic) 
Observații 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                               Punctaj Scor privind indeplinirea criteriilor 

1. Dimensiunea 
exploatației  

Vizează exploatațiile de familie și de dimensiuni medii:   

  / 

15  1.1 >12.000 - ≤ 50.000 € SO 15 

1.2 > 50.000 - ≤ 100.000 € SO 5 

2. Potențialul 

agricol al zonei  

Vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de 
specialitate: a se completa spreadsheet SIMULARI 

Vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de 
specialitate: 
Încadrarea se va realiza pe baza categoriei de animale dominante 
din punct de vedere al SO (în total efective de animale deservite 
de investiția din proiect) și a localizarii celui mai numeros efectiv 
de animale 

  

2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu 
potențial agricol ridicat 

9 

9 
2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu 

potențial agricol mediu 
3 

3. Asocierea 
fermierilor  

Membru al unui grup de producători recunoscut, al unei 
cooperative sau al unei organizații de producători:   

  / 

15 

  

3.1 Membru al unui grup de producători 
recunoscut, al unei cooperative sau al unei 
organizaţii de producători  15 

Atenție: Se va face dovada comercializării, conform 
legislației naționale. 

4. Maturitatea 
proiectului 

 
Punctajul acordat 

criteriilor de selecție , 
4.2.1 și 4.2.2 este 

cumulativ 
 

Punctajul acordat 
sub-punctelor a și b 

este comulativ 

Maturitatea și sustenabilitatea proiectului determinate în 

baza documentelor prezentate: 
  

4.1 Proiecte însoțite la data depunerii Cererii 
de Finanțare de – Nu se aplică 

/     

4.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea 
măsurilor de protecție a mediului și managementul riscului inclusiv 
scăderea consumului de energie și a emisiilor GES   

4.2.1 Producere și utilizare de energie regenerabilă pentru 
consum propriu, investiții corporale și necorporale legate de 
agricultura de precizie: 

  

a. minim 5% din valoarea eligibilă a proiectului 
sau dotările tehnice ale utilajelor presupun 
soluții pentru optimizarea lucrărilor agricole. 

5 5 

 
4.2.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea 

măsurilor de managementul riscului    

  

 

a. Stații meteo, sisteme de avertizare 
timpurie, softuri de management al exploatației 

5 5  

b. Solicitantul deține asigurare asupra 
culturilor aflate în exploatație și se angajează 
să mențină asigurarea pe parcursul perioadei 
de valabilitate a contractului 
Calculul se va realiza proporțional cu efectivele 
de animale asigurate în raport cu efectivul total 

4 4  
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Submăsura 4.1 
P 4.1.4 – Tineri fermieri Achiziție utilaje (vegetal și 

zootehnic) 
Observații 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                               Punctaj Scor privind indeplinirea criteriilor 

de animale din exploatație. 

5. Maturitatea 
solicitantului   

 
Punctajul acordat 

criteriilor de selecție , 
5.1 și 5.2 este 

cumulativ 

Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea 
activității și vechimea întreprinderii active: a se completa spreadsheet SIMULARI 

 

5.1 Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii 
active* în desfășurarea activității vizate prin proiect de: – Nu se 
aplică 

  

 

a.     peste 3 ani  / 
  

 

b.     1 – 3 ani  /  

5.2 Proiecte depuse de solicitanții cu vechimea întreprinderii 
active* în sectorul agro-alimentar de: – Nu se aplică 

  

 

a.     peste 3 ani  / 
  

 

b.     1 – 3 ani  /  

6. Accesul la 
finanțare 

Prioritizarea solicitantilor care nu au beneficiat de finanțare în 
perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR sM 4.1 și 
măsura similară din 19.2   

 

6.1 Solicitanții care nu au beneficiat de 
finanțare în perioada de programare 2014 – 
2020 prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 
19.2 

15 15 

  

 

7. Principiul 
nivelului de  

calificare 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al 
managerului exploataţiei agricole    

 

Atenție: În acord cu ramura agricolă vizată în proiect 

  

 

7.1. studii superioare 20 

20 

 

7.2. studii superioare an terminal sau studii 
superioare absolvite fără diplomă de licență 

15  

7.3. studii liceale, sau postliceale sau 
învățământ terțiar nonuniversitar sau școli 
profesionale 

10  

8. Valoarea 
adăugată a 
produselor 

 
Punctajul aferent 

criteriilor 8.1 si 8.2 
este cumulativ 

 
Punctajul aferent 

criteriilor 8.2 sau 8.3 
se poate cumula cu 

cel aferent 8.1 

Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată     

8.1 Proiecte care își propun investiții destinate 
produselor ecologice 
În cazul exploatațiilor individuale din sectorul din 
sectorul zootehnic se vor puncta proiectele care își 
propun investiții destinate exclusiv agriculturii 
ecologice. 

7 7 

  

 

8.2 Proiecte care promovează investiții destinate 
produselor care participă la sisteme din domeniul 
calității produselor agricole și alimentare recunoscute 
la nivel european, inclusiv investiții destinate 
produselor alimentare care utilizează mențiunea de 
calitate facultativă ”produs montan”; 

5 5 

  

 

8.3 Proiecte care promovează investiții 
destinate produselor care participă la sisteme 
din domeniul calității produselor agricole și 
alimentare recunoscute la nivel național 
(tradiționale) - Nu se aplică 

/   

  

 

9. Principiul 
economiei de 

apă  

9.1 Proiecte care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de 
irigații la nivel de fermă, prin prioritizarea investițiilor care conduc 
la economii cât mai mari de apă: – Nu se aplică   

 

  TOTAL   100    
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P 4.1.5 și P4.1.6 - ZOOTEHNIE (PRODUCȚIE PRIMARĂ, CONDIȚIONARE ȘI MARKETING)  - NAȚIONAL ȘI MONTAN 
  

Submăsura 4.1  
P 4.1.5 și P 4.1.6 - ZOOTEHNIE (producție primară, condiționare și 

marketing) - NAÂIONAL ȘI MONTAN 
Observații 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                                 Punctaj Scor privind indeplinirea criteriilor 

1. 
Dimensiunea 
exploatației  

Vizează exploatațiile de familie și de dimensiuni medii:   
Atenție: În cazul formelor asociative, punctajul se va acorda proporțional, în funcție de 
numărul de membri care se încadrează în fiecare categorie de mai sus. 
 
În cazul formelor asociative care au în componența lor cel puțin un membru a cărei 
dimensiune economică a exploatației depășește 30%  din SO –ul cumulat al tuturor 
membrilor respectivei forme asociative, nu se acordă punctaj. 

  

1.1 fermă de familie - 8.000 - 
≤ 100.000 € SO 

  15 

15 1.2 >12.000 - ≤ 100.000 € SO   10 

1.3 > 100.000 - ≤ 250.000 € 
SO 

  5 

2. Potențialul 
agricol al zonei  

Vizează zonele cu potenţial determinate în baza studiilor de specialitate:  

Atenție: Încadrarea se va realiza pe categoria de animale dominantă din punct de vedere al 
SO (în total efective de animale deservite de investiția din proiect) și a localizarii celui mai 
numeros efectiv de animale. 
In cazul formelor asociative, categoria de animale dominantă din punct de vedere al SO se 
stabilește prin cumularea de la membri deserviți de investiție.  

  

2.1 Proiectul este implementat 
într-o zonă cu potențial agricol 
ridicat 

  6 

6 
2.2 Proiectul este implementat 

într-o zonă cu potențial agricol 
mediu 

  3 

3. Asocierea 
fermierilor  

Grupuri de producători, cooperative sau membri ai formelor asociative: 
  

3.1 Grupuri de producători sau 
cooperative   

  20 

20 

  

3.2 Membru al unui grup sau 
organizație de producători sau 
membru acționar al unei 
cooperative 

  

10 

Atenție: Se va face dovada 
comercializării, conform legislației 
naționale. 

  

4. Maturitatea 
proiectului 

 
Punctajul acordat 

criteriilor de 
selecție , 4.2.1 și 

4.2.2 este 
cumulativ 

 
Punctajul acordat 
sub-punctelor a și 
b este comulativ 

Maturitatea și sustenabilitatea proiectului determinate în baza documentelor 
prezentate: 
Punctajul subpunctelor 4.2.1 și 4.2.2 este cumulativ. 
Punctajul acordat criteriilor de selecție 4.1 și 4.2 este cumulativ.   

4.1 . Proiecte însoțite la data depunerii Cererii de 
Finanțare de documentul emis de ANPM 

  

  
  
  
  

4.1.1 Acordul de mediu   6 

6 
4.1.2 Decizia etapei de 

încadrare 
  4 

4.1.3 Clasarea notificării   2 

4.2 Proiecte care promovează investiții  ce permit aplicarea măsurilor de protecție 
a mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES (producere și 
utilizare energie regenerabilă pentru consum propriu, îmbunătățirea eficienței 
energetice)   
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Submăsura 4.1  
P 4.1.5 și P 4.1.6 - ZOOTEHNIE (producție primară, condiționare și 

marketing) - NAÂIONAL ȘI MONTAN 
Observații 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                                 Punctaj Scor privind indeplinirea criteriilor 

4.2.1 Producere și utilizare de energie regenerabilă pentru consum propriu și 
eficiență energetică 

  

a. minim 10% din valoarea eligibilă a 
proiectului; 

4 

4 
b. minim 5% din valoarea eligibilă a 

proiectului; 
2 

4.2.2 Proiecte care promovează investiții  ce 
permit aplicarea măsurilor de și 
managementul riscului, monitorizarea 
sănătății  animalelor  
  

3 3 

  

Atât în cazul formelor asociative cât și în cazul celorlalți solicitanți punctajul 
se va acorda proporțional cu efectivele de animale asigurate în raport cu totalul 
efectivelor de animale aflate în exploatație. 
  
Aceștia se angajează să mențină asigurarea pe parcursul perioadei de valabilitate a 
contractului; 
În cazul investițiilor noi, forma asociativă sau ceilalți solicitanți se angajează să 
asigure efectivele de animale, iar verificarea acestei condiții se va realiza la ultima 
tranșă de plată. 
În cazul investițiilor care presupun și construcții, acestea se vor asigura pentru 

obținerea punctajului.  

5. Maturitatea 
solicitantului   

 
Punctajul acordat 

criteriilor de 
selecție , 5.1 și 5.2 

este cumulativ 

Maturitatea solicitantului în sensul vechimii în desfășurarea activității și 
vechimea întreprinderii active:  
* Se va lua în considerare cifra de afaceri din anul 2019 sau 2020. 
** Întreprindere activă = entitatea care, din punct de vedere economic, este activă în 
perioada de observare (ultimii 3 ani înainte de depunerea cererii de finanțare), realizează 
bunuri sau servicii, înregistrează cheltuieli respectiv are cifra de afaceri, venituri din 
comercializarea producției membrilor și întocmește bilanț contabil. În cazul solicitanților 
înființați în baza OUG 44/2008 trebuie să prezinte  Declarație privind veniturile realizate 
(ANAF) sau Declarația privind veniturile din activitățile agricole impuse pe norme de venit 
(Declarația 221);  
*** În cazul formelor asociative vechimea întreprinderii trebuie să fie în domeniul 
agroalimentar inclusiv activități conexe (servicii, comercializare),pentru obținerea punctajului 
maxim.    

5.1 Vechimea întreprinderii active** de minim 3 ani ȘI AFN/ Cifra de afaceri* 
mai mic sau egal cu 5 

  

a.     în desfășurarea activității 
vizate prin proiect *** 

  9 9 

b.  în domeniul agro-
alimentar  

  4 4 

6. Accesul la 
finanțare 

Prioritizarea solicitantilor care nu au beneficiat de finanțare în perioada de 
programare 2014 – 2020 prin PNDR sM 4.1 și măsura similară din 19.2   

6.1 Solicitanții care nu au 

beneficiat în ultimii 4 ani de 
fonduri europene pentru 
dezvoltarea exploatației prin 
PNDR sM 4.1 și măsura similară 
din 19.2 

  10 10 

  

7. Principiul 
nivelului de  

calificare 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 
agricole    

Atenție: În acord cu ramura agricolă vizată în proiect 

  7.1. studii superioare   13 13 
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Submăsura 4.1  
P 4.1.5 și P 4.1.6 - ZOOTEHNIE (producție primară, condiționare și 

marketing) - NAÂIONAL ȘI MONTAN 
Observații 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție                                                 Punctaj Scor privind indeplinirea criteriilor 

7.2. studii superioare an 
terminal sau studii superioare 
absolvite fără diplomă de licență 

  10 

7.3. studii liceale, sau 
postliceale sau învățământ terțiar 
nonuniversitar sau școli 
profesionale 

  8 

8. Valoarea 
adăugată a 
produselor 

 
Punctajul aferent 

criteriilor 8.1 si 8.2 
este cumulativ 

 
Punctajul aferent 
criteriilor 8.2 sau 

8.3 se poate 
cumula cu cel 
aferent 8.1 

Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată  
Punctajul aferent criteriilor 8.1 și 8.2 este cumulativ   

  Național Montan 10   
8.1 Proiecte care își propun 

investiții destinate obținerii 
produselor ecologice sau produselor 
care participă la sisteme din domeniul 
calității produselor agricole și 
alimentare recunoscute la nivel 
național (precum porc crescut în 
bunăstare) *; 
 
În cazul exploatațiilor individuale din 
sectorul din sectorul zootehnic se vor 
puncta proiectele care își propun 
investiții destinate exclusiv agriculturii 
ecologice. 
În cazul formelor asociative, se aplică 
proporțional în funcție de numărul de 
animale care fac obiectul proiectului. 
 
*Pentru sesiunea 2021, proiectele 
care prevăd investiții pentru 
obținerea de produse alimentare 
marcate cu mențiuni conform 
schemelor de calitate naționale 
notificate la Comisia Europeană 
(precum porc crescut în bunăstare) 
pot obține punctaj în cadrul criteriului 
de selecție dacă la momentul lansării 
sesiunii de depunere proiecte, 
schemele respective sunt aprobate și 
publicate în Monitorul Oficial. 

10 5   

  
8.2 Proiecte care promovează 

investiții destinate produselor care 
participă la sisteme din domeniul 
calității produselor agricole și 
alimentare recunoscute la nivel 
european, inclusiv investiții destinate 
produselor alimentare care utilizează 
mențiunea de calitate facultativă 
”produs montan” 

0 5   

  
8.3 Proiecte care promovează 

investiții destinate produselor 

care participă la sisteme din 
domeniul calității produselor  

Nu se aplică 

  /   

  

9. Principiul 
economiei de 

apă  

9.1 Proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel 
de fermă asigură în urma unei evaluari ex-ante posibile economii de apă de: 
- Nu se aplică   

  TOTAL     100   
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