
 
 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELCȚIE A PROIECTULUI 
MĂSURA 2/6A - Investiții în prelucrarea/ comercializarea și/ sau  

dezvoltarea de produse agricole 
 
 

Numărul de înregistrare a Cererii de Finanţare (CF) la GAL: ___________________ 
                        
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal  
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

Punctajul se calculează în baza următoarelor principii  si criterii de selecţie: 

Nr. Crt. Principii de selecţie şi criterii de selecţie Punctaj 

 Principiul creării lanţurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor 
de colectare, procesare şi comercializare 

Max. 30 p. 

 Proiecte de investiţii care vizează crearea lanţurilor alimentare integrate, respectiv 
 integrarea sistemelor de colectare*, condiţionare (după caz), procesare, 

comercializare**: 
 depozitare şi 

 Operaţiuni care vizează crearea lanţului alimentar integrat respectiv colectare, 
procesare, depozitare şi comercializare; 
Se vor puncta proiectele ce propun investiţii noi în toate componentele lanţului 
alimentar. 
Sunt punctate si proiectele care îşi propun investiţii în componente ce completează 
integral lanţul alimentar (deja deţin una sau mai multe componente, iar prin 
proiect îsi propun realizarea componentelor lipsă). 

30 p 



 
 

1. Nu se punctează proiectele care îşi propun doar comercializare, chiar daca aceasta 
este componenta care închide lanţul alimentar. 
În cazul solicitanţilor care deja deţin toate componentele lanţului alimentar, 
proiectele care prevăd investiţii de modernizare pentru acelaşi produs (produs 
existent4) nu sunt punctate. 
Pentru procesare carne lanţul alimentar este format din următoarele verigi: 
abatorizare, procesare, depozitare şi comercializare) 

 

 2 Principiul finantarii investitiilor colective, respectiv al asocierii în cadrul 
cooperativelor, a grupurilor de producători sau  a altor forme asociative 

Maxim 30 p 

 3.1. Proiecte de investiţii promovate de cooperative sau grupuri de producători 
sau alte forme asociative 

30 p. 

3 Principiul prioritizării pe domenii de activitate Max 20 p 

  3.1 Proiecte care vizează lanț alimentat integrat pentru legume 
 

        20 p 

 
  3.2.Proiecte care vizează lanț alimentar integrat pentru creșterea animalelor 
pentru lapte /carne 

 
 

10 p 

4 Principiul prioritizarii exploatațiilor agricolă este sub 250.000 SO-uri. 10 p 

5 Principiul finantării activităților care creeaza mai multe locuri de munca 
stabile. 
Se puncteaza proiectele care crează cel puțin 2 locuri de muncă. 

10 p 

TOTAL 100 p. 
Pentru această submăsură pragul minim este de 15 de puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect 

nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Criterii de departajare: 

- Numarul de locuri de munca nou create,  prevazute in criteriul de selectie CS 5 

- investitiile colective  care realizeaza  lanțuri alimentare integrate 
- domeniile: legumicultură, creșterea animalelor; 

 

Atentie! 

Conform normelor europene de implementare PAC, numarul de locuri de munca create – este 

definit ca numarul de locuri de munca create exprimat in „FTE” (echivalent Full -time) in urma 

sprijinului acordat. 

Locurile de munca propuse prin proiect se considera locuri de munca nou create, ceea ce exclude 

locurile de munca mentinute. 



 
 

Activitatea de voluntariat nu se considera loc de munca, insa formele de auto-angajare sunt incluse. 

Prin urmare, orice forma de auto-angajare definita in baza legislatiei nationale (PFA, II, IF) poate fi 

luat in considerare la cunatificarea numarului de locuri de munca nou create. 

Conform alelorlasi reglementari privind monitorizarea indicatorilor, in ceea ce priveste cuantificarea 

locurilor de munca, locul de munca creat cu jumatate de norma, va reprezenta 0.5 dintr-un loc de 

munca nou creat. 

Deasemenea, pentru a fi considerat un loc de muca nou creat, durata contrcatului trebuie sa fie de 

un an sau mai mare (ex. Un contract incheiat pe o durata de 6 luni va reprezenta 0.5 din valoarea 

indicatorului de monitorizare). 

Deasemenea, daca un loc de munca existent cu jumatate de norma este transformat intr-un loc de 

munca cu norma intreaga, valoarea indicatorului este de 0.5 (se considera crearea unei jumatati 

de loc de munca) 

  



 
 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie- sM4.2 

 

 

P1 Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de colectare, 
procesare și comercializare: 
Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea 
sistemelor de colectare, condiționare (după caz), procesare, depozitare și comercializare. 
1)Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv colectare*, procesare, 
depozitare și comercializare**; ...................................................................30 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc. 1. a) Studiul de Fezabilitate  

Doc. 3 a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, 
contract de concesiune sau alt document încheiat la 
notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra 
clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 
anul depunerii cererii de finanţare, care să confere 
titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de 
construcții, după caz, în acord cu precizările din 
Studiul de fezabilitate, în conformitate cu prevederile  
Legii 50/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere  tipul de 
investiţie propusă prin proiect;  

a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului, contract de concesiune sau alt 
document încheiat la notar, care să certifice dreptul 
de folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, 
care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție 
a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu 
precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate 
cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în 
vedere  tipul de investiţie propusă prin proiect  

doc. 4 Certificat de urbanism pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 

 

Doc. 9. Pentru unitățile care se modernizează: 

   

Se vor puncta proiectele ce propun realizarea 
tuturor  componentelor lanțului alimentar, 
precum şi cele care își propun investiții în 
componente ce completează integral lanțul 
alimentar (solicitantul deține deja una sau mai 
multe componente, iar prin proiect își propune 
realizarea componentelor lipsă).  

*Pentru veriga de colectare se verifică dacă  în SF 
sunt menţionaţi furnizorii de materie primă 
agricolă de bază şi, în doc. 18 şi în RECOM, dacă 
aceştia sunt producătorii  materiei prime. Pentru 
procesare carne, lanţul alimentar începe cu veriga 
abatorizare.**Pentru veriga de comercializare se 
verifică dacă aceasta se realizează, fie prin proiect, 
fie există deja, prin una din modalităţile 
următoare: 

- desfacerea produselor direct către consumatorul 
final (ex. magazin la poarta unității (investiții noi și 
modernizare), magazine proprii în locație diferită 
de locația unității de procesare (doar investiții de 
modernizare), magazin on-line cu distribuire prin 
logistică proprie, rulote/autorulote alimentare, 
automate alimentare. În categoria ”consumator 
final” intră și exploatațiile zootehnice care 
cumpără direct nutrețuri combinate produse de 
fabricile de profil, situație în care se vor verifica 
precontracte/contracte cu acești consumatori 
(doc. 18). 



 
 
9.1 Autorizaţie sanitară/ notificare de 
constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 
emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii 
de finanţare.  
 
17. PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu 
comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități 
turistice, restaurante,unităti de procesare ulterioară 
înregistrate/autorizate, ferme zootehnice , etc. 

 

18.  ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR 
SPECIFICA DUPĂ CAZ- ex. precontract cu 
exploatațiile zootehnice în cazul proiectelor care 
vizează FNC sau contracte/precontracte cu 
producătorii de materia primă agricolă ) 
 

 

- vânzarea către consumatorul final prin 
intermediul a cel mult un intermediar (dovedită 
prin intermediul unor precontracte/ contracte 
încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, 
deținătorii de unități turistice, restaurante, unități 
de procesare ulterioară înregistrate/autorizate, 
ferme zootehnice etc.). Titulatura de intermediar 
poate fi deținută de una sau mai multe persoane 
juridice care îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de 
unic intermediar între producător şi consumator, 
cu care solicitantul are precontract/contract, 
comercializează aceste produse direct către 
consumatorii finali. Se verifică în doc. 17. 

 

 

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 aflat în fabricaţie curentă la nivelul 
solicitantului, pentru care există deja o linie 
tehnologică) nu sunt punctate. 

În cazul proiectelor care propun completarea şi 
modernizarea  activităţii desfăşurate cu celelalte 
componente ale lanţului integrat, se verifică dacă 
există puncte de lucru autorizate să desfăşoare 
activităţile prezentate în proiect ca fiind 
componente  funcţionale ale lanţului integrat. 

Se verifică concordanţa informaţiilor din  cadrul 
Doc. 1, Doc. 3, Doc. 4 Doc. 9.1, şi/sau Doc. 17, Doc. 
18, după caz 

(30 pct. daca DA si 0 daca NU) 
 

P 2) Principiul finantarii investitiilor colective, respectiv al asocierii în cadrul cooperativelor, a 
grupurilor de producători sau  a altor forme 
asociative.......................................................................................................................30 p 



 
 
2.1. Proiecte de investiţii promovate de cooperative sau grupuri de producători sau alte forme asociative 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc. 1. a) Studiul de Fezabilitate  

  

 

Doc. 3 a 1) Actul de proprietate asupra clădirii, 
contract de concesiune sau alt document încheiat la 
notar, care să certifice dreptul de folosinţă asupra 
clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 
anul depunerii cererii de finanţare, care să confere 
titularului inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de 
construcții,după caz, în acord cu precizările din 
Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu prevederile  
Legii 50/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere  tipul de 
investiţie propusă prin proiect;;  

a 2) Documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului, contract de concesiune sau alt 
document încheiat la notar, care să certifice dreptul 
de folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, 
care să confere titularului inclusiv dreptul de execuție 
a lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu 
precizările din Studiul de Fezabilitate, în conformitate 
cu prevederile Legii 50/1991, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, având în 
vedere  tipul de investiţie propusă prin proiect  

documente de infiintare a formelor asociative 

doc. 4 Certificat de urbanism  pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 

 

Doc. 9. Pentru unitățile care se modernizează şi: 
9.1 Autorizaţie sanitară/ notificare de 
constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 
emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii 
de finanţare.  

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi 
sau investiții de modernizare prin intermediul 
grupurilor de producători sau  a altor forme 
asociative.  

 

 

(30 pct. daca DA si 0 daca NU) 



 
 
 
P3) Principiul prioritizării pe domenii de activitate..................................................................20 p 
3.1 Proiecte care vizează lanț alimentat integrat pentru legume……………………………………………………20 p 
3.2.Proiecte care vizează lanț alimentar integrat pentru creșterea animalelor pentru lapte /carne…10p 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc. 1. a) Studiul de Fezabilitate  

Cererea de finantare calcul SO 

  

 

 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi 
sau investiții de modernizare care vizeaza lant 
alimentar integrat pentru legume cu 20 puncte si  
care vizează lanț alimentar integrat pentru 
creșterea animalelor pentru lapte /carne cu 10 
puncte 

 

 

(20 pct. daca DA si 0 daca NU) – pentru Proiecte care vizează lanț alimentat integrat pentru legume 
(10 pct. daca DA si 0 daca NU) – pentru Proiecte care vizează lanț alimentar integrat pentru creșterea 
animalelor pentru lapte /carne 
 
P4. Principiul prioritizarii exploatațiilor agricolă este sub 250.000 SO-uri.................................10 p 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc. 1. a) Studiul de Fezabilitate  

Cererea de finantare calcul SO 

  

 

 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi 
sau investiții de modernizare iar dimensunea 
economica SO este sub 250.000 SO> 

 

 

(10 pct. daca DA si 0 daca NU)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
P.5. Principiul finantării activităților care creeaza mai multe locuri de munca stabile..................10 p 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc. 1. a) Studiul de Fezabilitate  

Cererea de finantare indicatori de monitorizare 

  

 

 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi 
sau investiții de modernizare care creaza cel putin 
2 locuri de munca cu norma intreaga  

 

 

(10 pct. daca DA si 0 daca NU)  
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