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N O T Ă  

de clarificare privind punctarea criteriului P3 în cadrul proiectelor 

depuse pe sM4.1    

 

În procesul de evaluare a proiectelor depuse pe sM4.1, cererile de finanțare vor fi scorate 
la criteriul P3 în cazul realizării lanțului integrat prin membrii OIPA sau membrii 
cooperativei/grupului de producători sau prin intermediul cooperativei/grupului de producători, 
numai în situația în care peste 50% (exprimat în unități fizice privind exprimarea producției 
agricole) din totalul culturii/culturilor pentru care s-a primit punctaj la P2, este procesată și 
comercializată pe lanț.   
  În cazul în care la P2 s-au  primit 17 puncte, respectiv, a fost punctată grupa de Cereale-

producție, iar planul de cultură este format din grău, orz, ovăz și legume condiția de punctare la 

P3 va viza procesarea și comercializarea a peste 50% din totalul producției de cereale 

(grâu+orz+ovăz). În cazul în care la P2 s-au primit 20 puncte, indiferent de cultura dominantă din 

punct de vedere al dimensiunii economice, nu se va putea acorda punctaj la P3, având în vedere 

că semințele/materialul săditor nu se pot procesa. 

 În cazul în care cultura dominantă din punct de vedere a dimensiunii economice nu se 

regăsește în sectoarele prioritare (nu este scorat principiul P2), de ex. legume în câmp, 

punctarea la P3 va fi condiționată de procesarea și comercializarea a peste 50% din producția de 

legume. 

 În cazul condiționării/procesării de către solicitant în cadrul fermei, cerințele de mai sus 

privind punctarea criteriului P3 nu se aplică. În schimb se impune ca investiţia în componenta de 

condiționare/prelucrare şi comercializare (dacă este cazul) la nivelul exploatației agricole să 

reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 
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