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Anexa  16  Măsura 2.2 
 

 
 FIȘA DE VERIFICARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI   

Măsura 2.2  –  Modernizarea exploatatiilor agricole din teritoriul 

GAL Tinutul Zimbrilor  
 

 
 
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

PRINCIPIUL DE SELECŢIE Punctaj  
Punctaj 
acordat 
de GAL 

Justificare 
acordare/neacordare 
punctaj 

P1 - Principiul dimensiunii exploatației 
 
(a sau b sau c) 

Max 
 15 p 

 
 

............ 
 
 

  

a. Exploatațiile agricole având 
dimensiunile economice între ≥4.000 – 
≤50.000 SO 

 

 15 p 
 
 

  

b.  Exploatațiile agricole având 
dimensiunile economice între >50.000 – 
≤100.000 SO 
 
 

12 p 
 
 

  

c. Exploatațiile agricole având 

dimensiunile economice între 

>100.000 – ≤ 250.000 SO 

 

10 p 
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P2 - Principiul  potențialului agricol al 
zonei care vizează zonele cu potențial 
determinat în baza studiilor de 
specialitate  
 
      

(a sau b) 

Maxim 
10 p 
 
……… 

  

a. Proiectul este implementat într-o zonă 
cu potențial agricol ridicat (conform 
notei de bonitare ICPA); 
 

 
10 p 
 
 

  

b. Proiectul este implementat într-o zonă 
cu potențial agricol mediu (conform 
notei de bonitare ICPA);  

8 p 
 
 
 

  

P3 - Principiul asocierii fermierilor, care 
dețin exploatații mai mari de 4000 SO, în 
cadrul cooperativelor, a grupurilor de 
producători sau parteneriate constituite 

în baza legislației naționale în vigoare. (se 
aplica algoritmul) 
  
 
 (a. sau b. sau c.) 

 

Maxim  10 
p 
 
……….. 

  

 
a. Membri care detin exploatații agricole 

având dimensiunea până la 12 000 SO 
10 p 

  

b. Membri care detin exploataţii agricole 
de dimensiuni cuprinse între >12 000 -
≤ 50 000 SO 

7 p 

  

c. Membri care detin exploataţii agricole 
de dimensiuni cuprinse între >50.000 -
≤ 100.000 SO 
 

5 p 
 

  

P4 - Principiul nivelului de calificare în 
domeniul agricol al managerului 
exploataţiei agricole  
 
 
   (a. sau b. sau c.) 

Maxim 10 
p  
  
 
…………. 
 

  

 
 
a. studii superioare 

 
 
10 p 

  

 b. studii liceale sau postliceale 
 

 
8 p 
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c. școli profesionale sau formare 
profesională care conferă un nivel minim 
de calificare în domeniul agricol 
 

 
6 p 

  

P5 - Principiul economiei de apă pentru 
proiectele care prevăd investiții de 
modernizare a sistemelor de irigații la 
nivel de fermă.  
 
 
 

(a sau b) 

  5  p 
 
 
 
………… 

  

a. 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  peste 20%; 

. 

5 p 
 
 
 
 

  

b. 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 între >10% – ≤20% 

3 p   

P6 - Principiul utilitatii proiectului 
pentru dezvoltarea activitatii economice 
proprii, dar si pentru  sustinerea 
celorlalte activitati agricole din Unitatile 
Administrativ Teritoriale care fac parte 
din GAL sau din cele limitrofe 
 
 
(a. sau b.) 

 Max 
15  p 
 
 
………… 

  

a. în cadrul aceluiași proiect se 
combina investițiile în producția 
agricolă primară cu procesarea și 
comercializarea producției 
obținute.  

 

15 p 

  

b. proiectul prevede investitii in 
productia agricolă primara și 
procesare  

10 p 
  

P7 - Principiul certificarii de produs 
traditional 
 
 

Max  
5 p 
 
............ 
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(a sau b) 

a. Solicitantul a obtinut o certificare 

de produs traditional; 
5 p 

  

b. Solicitantul a inițiat o certificare 

de produs traditional; 
3 p 

  

P 8 - Principiul crearii de noi locuri de 
munca 
 
 
 
(a sau b) 

Max. 20p 
 
............ 

  

a. Prin proiect se creeaza minim un 
loc de munca nou  

10 p 
  

b. Prin proiect se creeaza minim 
doua locuri de munca noi 

20 p 
  

P9 - Principiul promovarii identitatii 
regionale  
 
 
(a si b) 

Max 10p, 
>0 
 
............ 

  

a. Beneficiarii isi propun crearea unor 

produse/oferirea de servicii care sa 

contribuie la crearea identitatii 

regionale date de prezenta 

intreprinderii pe teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor; 

5 p 

  

b. Beneficiarii isi dau acceptul pentru 

includerea intreprinderii si 

productiei/serviciilor acesteia in 

cataloage de prezentare sau alte 

forme de promovare fizica sau in 

mediul online realizate de GAL prin 

intermediul altor masuri; 

5 p 
 

  

TOTAL   100 p 

 
 
 
 
 
 

Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 de puncte, cu conditia ca la 
principiul 9 scorul cumulat sa fie mai mare decat 0.  
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Observatii: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................  
 
 
Aprobat de: Presedinte GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila               DATA……….. 
 
Avizat/Verificat: Manager GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                          DATA……….. 
 
Verificat de: Expert 2 GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
 
Întocmit de: Expert 1  GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie – Măsura 2.2 
 
P1 -  Principiul dimensiunii exploatației                                                                             Max. 15 p 
                                                                                   
 
a.                                                                                                                                                           15 p 
b.                                                                                                                                                           12 p      
c.                                                                                                                                                           10 p       
 
          

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Documente de verificat: 
- Anexa 2- Cererea de finantare, 
calculul coeficienti productie 
standard 

Se punctează exploatațiile agricole având dimensiunile 
economice între 4.000 – 250.000 SO (valoarea producției 
standard).  

Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se 
calculează  conform CF, astfel: 

(1) În cazul exploataţiilor agricole care prevăd în cadrul 
proiectului modernizarea acesteia, respectiv, investiţii în 
unitatea/ unităţile de producţie existente care împreună 
alcătuiesc exploataţia,  extinderea/ diversificare 
activităţii agricole desfăşurate anterior depunerii 
proiectului cu un alt cod CAEN de agricultură (adică 
extinderea profilului agricol), extinderea/ diversificarea 
exploataţiei agricole prin înfiinţarea unei noi unităţi de 
producţie, dimensiunea se va calcula pe baza 
înregistrărilor din  perioada (campania) de depunere a 
cererii unice de plată pe suprafaţă în Registrul unic de 
identificare de la APIA din perioada de depunere 
stabilita conform legislatiei nationale din anul depunerii 
Cererii de Finanțare sau din anul anterior (în cazul în 
care solicitantul nu a reușit să depună la APIA cererea 
unică de plată pentru campania anului în curs) şi/sau a  
ultimei înregistrări/ actualizări  în Registrul Exploataţiei 
de la ANSVSA/ DSVSA efectuată înainte cu cel mult 30 
de zile faţă de data  depunerii cererii de finanţare, 
ţinând cont după caz, de Nota explicativă a RICA  din 
subsolul tabelului SO din CF. În cazul în care expertul nu 
regăseste în IACS suprafaţa de teren menţionată de 
solicitant în tabelul cu SO sau există diferenţe între 
suprafaţa de teren declarată în proiect şi cea din IACS, 
expertul va solicita APIA să certifice că solicitantul s-a 
înscris în sistem/ evidențele APIA cu  suprafaţa 
declarată în cererea de finanţare.  

(2) În cazul proiectelor care prevăd desfăşurarea pentru 
prima dată a unei activităţi agricole (solicitantul este 
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înscris cu exploataţia agricolă la APIA/ANSVSA de mai 
puţin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere de plata la 
APIA pâna la data depunerii cererii de finantare) 
dimensiunea economică va fi calculată în baza suprafeței 
identificate în APIA și a previziunilor, din punct de vedere 
a culturii/număr de animale, din documentația tehnico-
economică a proiectului, la sfarsitul primului an de 
monitorizare, ca urmare a realizarii investițiilor propuse 
prin proiect (indiferent dacă solicitantul figurează cu 
terenuri cultivate sau necultivate/ animale în posesie, la 
momentul depunerii CF). 
A se vedea modalitatea de calcul de la Anexa 15 la GS 
pentru EG7. 
În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative 
agricole, societăţi cooperative agricole și grupuri de 
producători) se vor cumula dimensiunile economice ale 
membrilor fermieri deserviţi de investiţie. 
În cazul parteneriatelor se vor cumula dimensiunile 
economice ale partenerilor  implicați în activități agricole 

 
 
P2 - Principiul  potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial             Max. 10 p 
determinat în baza studiilor de specialitate 
a.                                                                                                                                                              10 p 
b.                                                                                                                                                                8 p 
                   
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Documente de verificat: 
- Anexa 2- Cererea de finantare 
 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face 
conform Anexelor nr. 8.  

În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei 
de bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a 
solului din ferma solicitantului, OSPA, la solicitarea 
fermierului, poate evalua nota de bonitare medie pentru 
amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente, 
conform metodologiei actualizate de modificare a notei de 
bonitare din Anexa 8. Studiul OSPA județean privind nota de 
bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA. 
Scorarea va ține cont de nota de bonitare a terenurilor din 
UAT unde figurează cultura predominantă existentă/ 
înființată (din punct de vedere al dimensiunii suprafeţei 
ocupate de cultură faţă de total suprafaţă agricolă). Pentru 
stabilirea scorului, în cazul previzionarii mai multor tipuri de 
culturi, acestea se vor grupa pe categorii, conform foii 2 de 
lucru „asimilări culturi” din Anexele 8.  
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Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin 
proiect este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra 
în potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă 
culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei 8. În acest 
caz, este necesar ca cel puțin 50% din suprafata aferentă 
culturii predominante (pe baza caruia se acorda punctaj în 
cadrul acestui principiu de selecție) să fie irigata sau să fie 
prevazută prin proiect a fi irigată, chiar dacă sunt pe 
amplasamente diferite.  
Se vor avea în vedere precizările din legenda aferentă 
Anexelor 8 prin care se face corelarea dintre culoare și 
potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, 
culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă 
punctaj).  

Investiţiile - sere, solarii, ciupercării - vor fi încadrate în 
investiţii din zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă 
automat punctajul aferent primului criteriu.  

În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foia de 
lucru „vegetal” din Anexele 8, solicitantul va consulta foaia 2 
de lucru „ asimilări culturi” pentru încadrarea pe potențial 
In cazul exploatatiilor apicole potentialul se va calcula in 

functie de potentialul culturilor agricole melifere specifice 

GAL, respectiv floarea soarelui, rapita, lucerna, trifoi, pasuni, 

fanate, plante medicinale. Bonitatea va fi data de bonitatea 

rezultata a majoritatii culturilor melifere (spre ex. daca 4 

culturi din cele 7 enumerate mai sus au potentialul „mijlociu”, 

rezulta ca potentialul pentru exploatatia apicola este 

„mijlociu”) 
 
 
 
 
 
P3 - Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații mai mari de                             Max. 10 p      
4000 SO, în cadrul cooperativelor , a grupurilor de producători sau parteneriate constituite  

în baza legislației naționale în vigoare. (se aplica algoritmul) 
 

a.                                                                                                            10 p 

b.                                                                                                                 7 p  

c.                                                                                                                                                      5 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Anexa 2- Cererea de finantare 
Actele juridice de înființare și 

Calculul se face după algoritmul următor:  
Ex.: Numărul total al membrilor formei asociative este de 
100 fermieri. Din acest număr :  
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funcționare, specifice fiecărei 
categorii de solicitanți 

- 20 membri (a) însemnând 20% din totalul membrilor dețin 
exploatații având dimensiunea SO < 12.000 , rezultă un 
punctaj de 20%*10p= 2 puncte;  

- 20 membri (b) însemnând 20% din totalul membrilor dețin 
exploatații având dimensiunea SO >12.000 - ≤ 50.000  
rezultă un punctaj de 20%*7p= 1,4 puncte;  

- 20 membri (c) însemnând 20% din totalul membrilor dețin 
exploatații având dimensiunea SO >50.000 - ≤ 100.000  
rezultă un punctaj de 20%*5 p= 1,0 puncte.  
 
Restul membrilor (40% din numarul total de membri) se 
situează cu dimensiunea exploatațiilor lor peste pragul de 
100.000 SO (adică se situează în afara criteriilor de selecție 
aferente principiului P3).  
În acest caz, punctajul se cumulează pentru toate criteriile 
pentru care s-a obținut punctaj și se calculează astfel:  
20% x 10p + 20% x 7p + 20% x 5p = 2p+ 1,4p+1,0p= 4,4 p 
totale obținute de forma asociativă. 

 
 
P4 - Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului                         Max. 10 p 
exploataţiei agricole  
 

a.                                                                                                                       10 p 

b.                                                                                                                                                           8 p 

c.                                                                                                                                                            6 p     

  

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Anexa 2- Cererea de finantare, cap. E 
 
 
 
 
 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, 
trebuie să fie obligatoriu un certificat de calificare emis 
de un furnizor de formare profesională a adulților 
recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificări, un 
certificat de competențe emis de un centru de evaluare și 
certificare a competențelor profesionale obținute pe alte 
căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau 
certificat de absolvire a cursului de calificare emis de 
ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul unei 
forme de învățământ din sistemul național de educație, în 
domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri 
funciare, medicină veterinară, management agricol, 
biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie 
agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în 
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agricultură și dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/ 
documentul care să ateste absolvirea formei de 
învățământ corespunzătoare (atestat profesional/ 
diplomă de bacalaureat, diplomă licență, diplomă master, 
diplomă doctorat, diplomă post-doctorat etc.). Sunt 
admise și diplomele de studii care beneficiază de 
recunoaștere/ echivalare de către autoritatea competentă 
a Ministerului Educației conform legislației naționale în 
vigoare. În cazul în care solicitantul (absolvent al unei 
forme de învățământ superior care a absolvit în ultimele 
12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate fi 
acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, 
însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării 
diplomei în original până la ultima Cerere de plată.  
Pentru absolventii cursului de pregătire profesională în 
domeniu se poate accepta adeverința de absolvire până la 
eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat 
până la contractare.  
Pentru îndeplinirea criteriului c) pot fi punctați și 
absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în domeniul 
agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, 
medicină veterinară, management agricol, biotehnologii 
etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ 
mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și 
dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu diplomă de 
studii superioare și care pot dovedi formarea profesională 
în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole 
pentru anii absolviți. 
În cazul tânărului fermier, instalat ca șef de exploatație în 
termenul celor 5 ani, care beneficiază de intensitatea 
sprijinului mărită, punctajul referitor la nivelul de calificare 
se acordă tânărului fermier în cauză, și nu angajatului cu 
funcție de conducere.  
În cazul celorlalte categorii de solicitanți, punctajul aferent 
criteriului de selectie îndeplinit se poate acorda și 
angajatului care are calitatea de manager/ administrator al 
exploatatiei (respectiv acea persoana din conducere care are 
atribuții directe de conducerea, organizarea, planificarea și 
controlul activităților de producție, specifice activității 
propuse prin proiect).  
Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator 
societate comercială – cod COR 242111, director societate 
comercială agricolă – cod COR 112031; șef fermă agricolă 
(agrozootehnică) – 131111; șef complex zootehnic – 131109 
etc. 
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P5 - Principiul economiei de apă pentru proiectele care prevăd investiții                        Max 5 p 
de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă.  
 
 

a.                                                                                                                   5 p 
b.                                                                                                                                                        3 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Cererea de finantare,  Studiul de 

Fezabilitate, avizele emise de 

ANAR, ANIF, OUAI, etc 

Se verifică în baza Avizelor emise de ANAR, ANIF, OUAI 
corelate cu menţiunile din SF privitoare la evaluarea ex-
ante a posibilei economii de apă (cap A.2.3.f).  

I. În toate cazurile, investiţia este eligibilă doar 
dacă: 

 Investiția este în conformitate cu planurile de 
gestionare a bazinelor hidrografice din cadrul 
Directivei cadru Apă pentru suprafeţele vizate şi 
cu programul relevant de măsuri, dacă este cazul; 

 Investiția prevede contorizarea apei;  
II. În plus: 

Pentru îmbunătățirea/modernizarea unei instalaţii de 
irigare existente, dacă corpul de apă subterană sau de 
suprafață este satisfăcător, conform avizului autorității 
competente, investiția propusă este evaluată ex-ante ca 
oferind potenţiale economii de apă cu valoare minimă de 
5%  în conformitate cu parametrii tehnici ai instalației 
existente; 

 dacă corpul de apă subterană sau de suprafață 
este nesatisfăcător, conform avizului autorității 
competente, investiția asigură reducerea efectivă a 
folosirii apei la nivelul investiţiei şi de asemenea a 
volumului  total de apă utilizat în exploatație, care se 
ridică la cel puțin 50 % din potențialul economiei de apă 
posibil a fi realizat la nivelul investiției. 
Pentru investiţii care duc la o creștere netă a 
suprafețelor irigate, investiția este eligibilă dacă: 

 analiza de mediu, realizată sau aprobată de 
autoritatea competentă arată că nu va exista nici un 
impact negativ semnificativ asupra mediului de pe urma 
investiției. Această analiză se poate referi atât la 
exploatații individuale cât și la un grup de exploatații; 

 corpul de apă subterană sau de suprafață este 
satisfăcător, conform avizului autorității competente 
(deține aprobarea administrației Naționale „Apele 
Romane” prin structurile sale teritoriale). 

 În cazul creșterii nete a suprafețelor irigate acolo 
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unde corpul de apă subterană sau de suprafață este 
nesatisfăcător, investiția este eligibilă doar dacă: 

 investiţia este combinată cu o investiție într-o 
instalație de irigație existentă sau cu un element al 
infrastructurii de irigații evaluate ex ante ca asigurând 
posibile economii de apă cu valoare minimă de 5 %, în 
conformitate cu parametrii tehnici ai instalației sau ai 
infrastructurii existente 
și 

 asigură o reducere efectivă a utilizării apei, la 
nivelul global al investiției, care se ridică la cel puțin 50 % 
din potențialul economiei de apă posibil a fi realizat cu 
ajutorul investiției în instalația de irigație sau în 
elementul infrastructurii existente; 

 
Entitățile care dețin în prezent autorizația de gospodărire 
a apelor emisă de ANAR, îndeplinesc condițiile legate de 
starea corpului de apă și de conformare cu programul de 
măsuri ale planurilor de management ale bazinelor 
hidrografice, în concordanță cu art. 11 al Directivei Cadru 
Apă și conform cerințelor art. 46, punctul 2 al 
Regulamentului (UE) al Parlamentului European și al 
Consiliului nr. 1305/2013. ANIF, prin filialele teritoriale, 
poate elibera copii de pe autorizația de gospodărire a 
apelor pentru amenajările din administrare cu condiția 
prezentării următoarelor informații/ documente:  
- solicitarea din partea beneficiarilor;  
- planul unde se va reabilita/ amenaja sistemul de 
irigații;  
- date privind stațiile de pompare ce urmează a fi 
reabilitate/ înființate;  
- putere și debit instalat pentru fiecare stație de 
pompare;  
- tipul de echipamente de udare și numărul 
acestora pentru determinarea volumului de apă preluat 
din canalele Agenției Naționale de Îmbunătățiri 
Funciare/ contractat cu Administrația Națională „Apele 
Române”;  
- alte caracteristici ale instalației de irigat.  

 

 
 
 
 
P6 - Principiul utilitatii proiectului pentru dezvoltarea activitatii                                         Max 15 p 
economice proprii, dar si pentru  sustinerea celorlalte  
activitati agricole din Unitatile Administrativ Teritoriale  



 

13 

 

care fac parte din GAL sau din cele limitrofe 
 

a.                                                                                                                   15 p 
b.                                                                                                                                                        10 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Anexa 2- Cererea de finantare, cap. E 

Pentru proiectele care combina investițiile în producția 
agricolă primară cu procesarea și comercializarea 
producției obținute.  
În cazul criteriului, (indiferent dacă Cererea de finanțare 
vizează modernizare sau investiție nouă) obligatoriu se va 
integra producția cu procesarea în cadrul exploatației 
agricole iar în ceea ce privește comercializarea, aceasta 
se poate realiza astfel:  
- în mod direct de către fermier către consumatorul 

final  
- prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, 

către alți fermieri, procesatori, restaurante, pensiuni, 
vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin intermediul 
unor precontracte/ contracte încheiate direct cu 
aceștia  

- printr-o combinare a celor două modalități descrise 
mai sus  

Nu se punctează proiectele care își propun doar 
comercializare, chiar daca aceasta este componenta care 
închide lanțul alimentar.  
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele 
lanțului alimentar, proiectele care prevăd investiții de 
modernizare pentru același produs (produs existent) nu 
sunt punctate. 
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate 
componentele lanțului alimentar.  
 (La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta 
contractele ferme pentru elementele pentru care au fost 
punctați în cadrul acestor criteriilor de selecție.)  
 
În cazul realizării lanțului integrat prin membrii OIPA sau 
membrii cooperativei/grupului de producători sau prin 
intermediul cooperativei/grupului de producători, se 
scorează principiul numai în situația în care peste 50% 
(exprimat în unități fizice privind exprimarea producției 
agricole) din totalul culturii/speciei majoritare, este 
procesată și comercializată pe lanț. 
Cultura/specia majoritara reprezinta peste 50% din punct 
de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, 
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faţă de totalul dimensiunii economice provenind din 
totalitatea culturilor agricole). 
 
 
Pentru proiectele care presupun investitii in productie 
agricole primara si  procesare:  
Obligatoriu se va integra producția cu procesarea în 
cadrul exploatației agricole.  
 
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. 
 Pentru procesare carne lanţul alimentar este format din 
următoarele verigi: abatorizare, procesare, depozitare și 
comercializare 
 
  

 
 
P7 - Principiul certificarii de produs traditional                                                                     Max. 5 p 
 

a.                                                                                                                   5 p 
b.                                                                                                                                                        3 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Anexa 2- Cererea de finantare, cap. E(alte 
documente justificative) 
 

Se verifică existența documentației 
inițiere/obținere certificare produs tradițional 

 
P8 -  Principiul crearii de noi locuri de munca                                                                    Max. 20 p 
 

a.                                                                                                                  10 p 
b.                                                                                                                                                       20 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Studiul de Fezabilitate, anexele C punctele 
6),7/Memoriu Justificativ 

Solicitantul demonstreaza că prin proiectul 
depus, funcție de sprijinul nerambursabil 
acordat, crează noi locuri de munca  

 
P9 -  Principiul  promovarii identitatii regionale                                                                   Max. 10 p 
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a.                                                                                                                       5 p 
b.                                                                                                                                                           5 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Studiul de Fezabilitate, cap A.2.2.b/Memoriul 

justificativ 

Solicitantul descrie in Studiul de 
fezabilitate/Memoriul Justificativ modul in 
care prin activitatea propusa va promova 
identitatea regionala. 

 


