
FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE   
 
Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
Masura M 2/2A “INVESTITII IN ACTIVE FIZICE” 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Numarul si Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. 35 
Amplasarea proiectului ....................... 
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
SECTORUL VEGETAL 
 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu de selectie Punctaj 

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de 

dimensiuni medii (12.000 – 250.000 SO) 

Maxim  

15 

1.1 
≥12.000 – ≤50.000 15 

1.2 
 >50.000 – ≤100.000 10 

1.3 
>100.000 – ≤ 250.000 5 

 

2. 
Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice Maxim  

15 

2.1 Cereale 15 

2.2 Plante oleaginoase și proteice și cartofi 

 
10 

2.3 Legumicultură în spații protejate: 

 
15 

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul 

aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu 

procesarea și/ sau comercializarea producției obținute; 

Maxim  

10 



3.1 Producție  agricolă primară – procesare – comercializare 10 

3.2  Producţie agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare 

– pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume, 

struguri de masă 

5 

3.3 Producție  agricolă primară – procesare 10 

3.4  Integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin 

membrii  din cadrul OIPA 
10 

3.5 Producţie agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare – pentru 

investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume, struguri de masă 

prin membrii  din cadrul OIPA 

10 

3.6 Integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare legume și 

struguri de masă și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de 

producători  sau cooperativelor 

10 

4. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor de specialitate; 

 

Maxim  

5 

4.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform 

notede bonitare ICPA); 
5 

4.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform 

notede bonitare ICPA ) 
3 

5. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 

exploataţiei agricole; 

Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu 

activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de: 

 

Maxim 

10  

5.1 studii superioare 
10 

5.2 studii superioare absolvite fără diplomă  de licență 
8 

5.3 studii liceale, sau postliceale sau școli profesionale 
6 

5.4 formare profesională care conferă un nivel minim de calificare 

în domeniul agricol 

5 



6. Principiul soiurilor autohtone; 
5 

7. Numar de locuri de munca nou create (cu norma intreaga)  

(se considera loc de munca nou creat angajarea si mentinerea pe perioada 

de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma 

intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma fractionara de lucru, 

care cumulate genereaza o norma intreaga) 

 

 

Maxim  

40 

7.1. 1 loc nou de munca 30 

7.2. 2 noi locuri de munca 40 
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SECTORUL ANIMAL 

 

Nr. 

crt. 
Criteriu de selectie Punctaj 

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de 

dimensiuni medii (12.000 – 250.000 SO) 

Maxim  

15 

1.1 
≥12.000 – ≤50.000 15 

1.2 
 >50.000 – ≤100.000 10 

1.3 
>100.000 – ≤ 250.000 5 

 

2. 
Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice Maxim  

15 

2.1 Ferme de reproducție din sectoarele prioritare conform principiului cu excepția bovinelor 

(inclusiv bubalinelor) 
15 

2.2 Bovine (inclusiv bubaline) 

 
15 

2.2.1 Carne 15 

2.2.2 Lapte, inclusiv  rase  mixte 
10 

2.3 Suine 

Îngrășare 
10 

2.4 Păsări 

Carne/ ouă 

 

10 

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul 

aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu 

procesarea și/ sau comercializarea producției obținute; 

Maxim  

10 

3.1 a)  producție agricolă primară – procesare – comercializare  

 
10 

 b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare - comercializare (în cazul produselor 

apicole și producției de ouă) 
5 

3.2  producție agricolă primară – procesare 10 



 

 

5 

 

3.3  a) integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin membrii din 

cadrul OIPA 
10 

 b) Integrare producție agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare 

(în cazul produselor apicole și producției de ouă) prin membrii din cadrul OIPA  
10 

3.4 integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare (produse apicole și producție 

ouă) și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de producători sau 

cooperativelor 

10 

4.  

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor de specialitate 

Maxim  

5 

4.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform 

notede bonitare ICPA); 
5 

4.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform 

notede bonitare ICPA ) 
3 

5. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 

exploataţiei agricole; 

Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu 

activitatea prevăzută prin proiect, în funcție de: 

Maxim 

10  

5.1 studii superioare 
10 

5.2 studii superioare absolvite fără diplomă  de licență 
8 

5.3 studii liceale, sau postliceale sau școli profesionale 
6 

5.4 formare profesională care conferă un nivel minim de calificare 

în domeniul agricol 

5 

6. Principiul raselor autohtone; 
5 

7. Numar de locuri de munca nou create (cu norma intreaga)  

(se considera loc de munca nou creat angajarea si mentinerea pe perioada 

de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma 

intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma fractionara de lucru, 

care cumulate genereaza o norma intreaga) 

 

 

Maxim  

40 

7.1. 1 loc nou de munca 30 

7.2. 2 noi locuri de munca 40 

 

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu 

Cererea de Finantare. 
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Expertii verificatori completeaza, semneaza si dateaza Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si 

inscrie punctajul total acordat. Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca 

expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de un al treilea angajat GAL, desemnat in acest sens. 

 

B. CONCLUZIA VERIFICĂRII CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

Punctajul total al criteriilor de selectie (maxim 100 p) este: __________________. 

 

Observatii: 

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

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

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

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

.... 

 

Verificat de: Expert 2  

Nume și prenume:………………………………………… 

Semnătura:………………………………………………… 

Data: ………..……………………………………………... 

 

Întocmit de: Expert 1  

Nume și prenume:………………………………………… 

Semnătura:……………………………………………….. 

Data: ……………………………………………..……….. 
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METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

Sectorul vegetal  

 

CS1.  

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de 

dimensiuni medii (12.000 – 250.000 SO) 

Maxim  

15 

1.1 
≥12.000 – ≤50.000 15 

1.2 
 >50.000 – ≤100.000 10 

1.3 
>100.000 – ≤ 250.000 5 

 

 

doc.1. a) Studiul de Fezabilitate 

doc.3. a1) Documente solicitate pentru terenul 
agricol aferent plantațiilor de viță de vie pentru 
struguri de masă existente/nou înființate și a altor 
plantații:  

 Copie după documentul autentificat la notar 
care atestă dreptul de proprietate asupra 
terenului şi/ sau tabel centralizator emis de 
Primărie semnat de persoanele autorizate 
conform legii, conţinând sumarul contractelor 
de arendare cu suprafeţele luate în arendă pe 
categorii de folosinţă, perioada de arendare 
care trebuie să fie de cel puţin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de 
finanţare şi/ sau contractul de concesiune 
care să certifice dreptul de folosinţă al 
terenului cel puţin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanţare.    

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă 
de concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 
dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze;  

 - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces) 
 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul 
centralizator emis de catre Societatea agricolă care va 
cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, 

 Se vor corela informaţiile furnizate în 

cadrul doc. 1 cu informaţiile din cadrul 

doc. 3a şi sau 3c şi cu menţiunile din 

sheet-ul din Cererea de finanţare privind 

calculul dimensiunii economice a 

exploataţiei pe care aceasta o va atinge ca 

urmare a cultivării suprafețelor de 

teren, regăsite în IACS la momentul 

depunerii cererii de finanțare, cu 

culturile previzionate și a achizițiilor de 

animale (dacă este cazul), la sfârșitul 

primului an de monitorizare/primului an 

agricol după finalizarea investiției, inclusiv 

în cazurile în care investiţia propusă prin 

proiect nu afectează toată exploataţia(ex: 

exploataţia este/va fi formată atât din 

unităţi de producţie vegetală cât şi unităţi 

de producţie zootehnică şi în acest caz se 

vor însuma SO-urile aferente tuturor 

unităţilor de producţie aparţinând 

exploataţiei).În cazul solicitanţilor forme 

asociative se vor cumula dimensiunile 

economice ale exploataţiilor membrilor 

acestora deserviţi de investiţie și, dacă 

este cazul, cu dimensiunea economică a 

exploatației formei asociative. În cazul în 

care doar forma asociativă are 



 

 

8 

 

numele membrilor fermieri care le deţin în 
proprietate şi perioada pe care terenul  a fost adus in 
folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 
ani. 

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în 
proprietate: 
Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data 
depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale 
deţinut, însoţit de formular de mişcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine 
- Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de 
data depunerii CF, din care rezulta numarul  păsarilor 
şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului 
in Registrul Exploatatiei 

 Cererea de Finanţare punctul Stabilirea 
categoriei de fermă 

exploatație înscrisă în APIA se va 

puncta dimensiunea economică a 

acesteia. (cazul în care cooperativa 

vine în nume propriu) 

 
 
În cazul în care solicitantul are contractate unul 
sau mai multe proiecte în cadrul submăsurii 4.1 
indiferent de etapă sau de sesiune, expertul 
verifică dacă în calculul dimensiunii economice a 
exploataţiei pe care aceasta o va atinge ca urmare 
a investițiilor propuse prin proiect s-a ținut cont 
implementarea proiectelor depuse anterior. În caz 
contrar se va solicita refacerea dimensionării 
exploatației agricole, iar punctajul se va acorda 
luând în calcul și implementarea proiectelor 
contractate. 
 
 
 

(max.15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 2  

 

2. 
Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice Maxim  

15 

2.1 Cereale 15 

2.2 plante oleaginoase și proteice și cartofi 

 
10 

2.3 legumicultură în spații protejate: 

 
15 

 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

1.d) ANEXA C format PDF inteligent Sau 

1.e) ANEXA B format PDF inteligent 

  

 

 

 

Pentru acordarea punctajului se va lua în 

considerare grupa de- cultura majoritară, 

(legumelor în spaţii protejate sau plantelor 

oleaginoase, proteice și cartofi sau cereale), din 

punct de vedere al dimensiunii economice (SO) 

previzionate la sfârşitul primului an de 

monitorizare/an agricol, faţă de totalul 

dimensiunii economice a întregii exploataţii 

atinse în urma implementării proiectului. 
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13.1a) Autorizaţia de producere a seminţelor şi 

materialului săditor/ autorizaţia de producere și 

prelucrare a seminţelor şi materialului săditor/ 

autorizaţia de producere, prelucrare şi 

comercializarea  seminţelor şi materialului săditor . 

13.1 b) Declarație de multiplicare depusă de 

solicitant la Inspectoratele Teritoriale pentru 

Calitatea Semințelor și Materialului Săditor / 

Document oficial de certificare a semintelor, emis 

de ITCSMS 

 

13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: 

factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul 

oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul de 

analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă pentru 

însămânţare” sau „necesar propriu”/ documentul de 

calitate si conformitate al furnizorului/ orice alt 

document echivalent documentelor menţionate 

(ex:eticheta oficială).  

 

Cererea de Finanţare punctul Stabilirea categoriei de 

fermă 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost 

încadrat pe sectorul vegetal (aceasta 

reprezentând componenta majoritar valorică din 

Bugetul indicativ al cererii de finanţare) analiza 

SO a grupei de cultură se va face comparativ cu 

totalul SO al sectorului vegetal din cererea de 

finanțare, nu cu total SO al întregii exploataţii. 

În categoria legumicultură în spaţii protejate vor 
fi incluse şi ciupercăriile din spaţiile climatizate, 
culturile de cartofi (dacă sunt obținuți în spații 
protejate) și ciupercile de cultura.  
 
 
Se va verifica dacă suprafaţa aferentă culturilor 
din cadrul sectorului prioritar se încadrează în 
suprafaţa de teren deţinută de solicitant. 
 
În cazul modernizărilor exploatațiilor în care 
solicitantul cultivă la momentul depunerii cererii 
de finanțare și menține după implementarea 
proiectului: 
-  loturile semincere, se verifică doc. 13.1a şi 

13.1b), 

-  - loturile de producție cu grupa de cultură 

scorată se verifică doc. 13.2, 

 

Fie că este vorba de modernizare sau de 

investiție nouă, scorarea la subpunctele a) se va 

face indiferent de ponderea SO a lotului 

semincer/a lotului cu material săditor din total 

SO al grupei majoritare 

Pentru investiţii noi subpunctele a) se vor scora 
în funcţie de menţiunile din SF, din prognozele 

economice şi în baza documentului 13.1 a). 
 

In cazul formelor asociative expertul va 

verifica   cultura majoritară din punct de 

vedere al dimensiunii economice (SO) 

previzionate, faţă de totalul dimensiunii 

economice a întregii exploataţii din sectorul 

vegetal rezultatădin cumularea 

dimensiunilor economice ale exploatațiilor 

membrilor şi /sau a formei asociative (după 

caz) previzionate la sfârşitul primului an de 
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monitorizare/an agricol. In acest caz, 

scorarea pentru loturile semincere se va face 

in baza documentelor 13.1b si 13.1a emise  

pentru membrii fermieri. 

În cazul proiectelor depuse de forma 

asociativă în nume propriu, expertul va 

verifica grupa de cultură majoritară din 

punct de vedere al dimensiunii economice 

(SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii 

economice a întregii exploataţii pe sector 

vegetal, rezultate, la sfârșitul primului an de 

monitorizare ca urmare a realizării investiției 

prevăzute în proiect.  

 

 

(max.15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 3  

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul 

aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu 

procesarea și/ sau comercializarea producției obținute; 

Maxim  

10 

3.1 Producție  agricolă primară – procesare – comercializare 10 

3.2  Producţie agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare 

– pentru investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume, 

struguri de masă 

5 

3.3 Producție  agricolă primară – procesare 10 

3.4  Integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin membrii  

din cadrul OIPA 
10 

3.5 Producţie agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare – pentru 

investiţii în unităţi de producție vizând producţia de legume, struguri de masă 

prin membrii  din cadrul OIPA 

10 

3.6 Integrare producție agricolă primară cu procesare/ condiționare legume și 

struguri de masă și comercializare ca membru, prin intermediul grupurilor de 

producători  sau cooperativelor 

10 
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DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

 
1.b Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcţiei existente  
 
1.c Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
 
4. Certificat de urbanism pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 
Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 
mentionate ca necesare fazei urmatoare de 
autorizare. 
 
DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA 
INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că 
solicitantul si , daca este cazul,  tertele persoane cu 
care acesta incheie precontracte, are/au calitatea 
de membru al acesteia, însoţit de documentul de 
înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut),  
document avizat de consiliul director.  
Se va lua în considerare atât documentul avizat de 
către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 
persoană împuternicită de Consiliul Director 
conform prevederilor statutului.  
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din 
care sa reiasă ca solicitantul este membru al 
acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea 
Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui 
Consiliului Director sau a unei alte persoane din 
cadrul Consiliului Director, conform prevederilor 
statutului, în vederea semnării acestor documente. 
Precontractele cu membrii OIPA în vederea 
procesării/comercializării producției proprii. 
 
Precontractele cu persoane juridice prin care se 
realizează comercializarea produselor proprii. 
 
Document emis de Cooperativa/Grupul de 
producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă 
este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie 
precontracte, are/au calitatea de membru a/al 
acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei.   
 
Precontractele cu un membru/membrii al/ai  
Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu 
Cooperativa/Grupul de producători din care face 
parte în vederea procesării/ comercializării 
producției proprii.   

În cazul criteriului Producție  agricolă primară – 

procesare – comercializare si Producție  

agricolă primară – procesare (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, criteriul 

Producție  agricolă primară – procesare – 

comercializare, aceasta se poate realiza: 
1. -fie în mod direct de către fermier către 
consumatorul final,  
2 - fie prin vanzarea produsului procesat la nivel 
de ferma către alti fermieri, procesatori, , 
restaurante, pensiuni, vanzatorii cu amanuntul 
(dovedite prin intermediul unor pre/contracte 
încheiate direct cu  acestia  
-3. - sau printr-o combinare a celor două 
modalități descrise mai sus. 
De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile 
de producători care integrează la nivelul 
proiectului, investiția în productia agricolă primară 
cu procesarea/condiționarea și /sau 
comercializarea (în condițiile criteriilor de selecție 

3.1, 3.2 sau 3.3 respectiv, vin în nume propriu) 
pot primi punctaj în cadrul criteriilor de selecție 
3.1, 3.2  sau 3.3  
În cazul în care  cooperativa propune investiții 
pentru exploatațiile membrilor, pentru 
scorarea în cadrul criteriilor 3.1, 3.2  sau 3.3, se 
verifică existența doc. Hotărârea Adunării 
Generale a cooperativei privind necesitatea si 
utilitatea investiției  și dacă acesta se referă la 
investiția propusă prin proiect. (În cazul 
proiectelor care vizează producţia de legume şi 
struguri de masă, se poate acorda punctaj în 
cadrul criteriului 3.1 ((indiferent dacă cererea de 
finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) 
dacă prin proiect se prevăd şi investiţii în 
condiţionare, comercializarea producţiei putând fi 
realizată în condiţiile detaliate mai sus. În 
contextul acestui principiu, în cadrul legumelor 
sunt incluse si culturile de cartofi și ciupercile de 
cultura. 

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate 
cele trei verigi ale lanțului alimentar componenta 
de condiționare/procesare împreună cu cea de 
comercializare  de la nivelul exploatației agricole  
trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 
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20.3 Hotărârea Adunării Generale a cooperativei 
privind necesitatea și utilitatea investiției 
 

În cazul în care proiectul nu prevede investiții 

în componenta de comercializare, se verifică 

dacă componenta condiționare și/sau 

procesare la nivelul exploatației agricole, 

reprezintă minimum 10% din valoarea eligibilă 

a proiectului. 

 

 
În cazul criteriilor  nr. 3.4 si 3.5 (referitor la 
membrii OIPA) se acordă punctaj dacă fermierul 
membru OIPA, solicitant de fonduri, 
demonstrează că procesează/condiţionează și 
comercializează prin intermediul altor membrii 
OIPA, iar în cazul criteriului 3.4 se acordă punctaj 
dacă, fermierul solicitant de fonduri, membru al 
cooperativei sau grupului de producători 
demonstrează că procesează/ condiționează și 
comercializează prin intermediul altor membrii ai 
cooperativei/Grupului de Producători sau direct 
prin Cooperative/Grup de Producator..  

Solicitantul, membrul OIPA/al 
cooperativei/Grupului de Producători este obligat 
să-și păstreze calitatea de membru pe întreaga 
perioadă de implementare și monitorizare a 
proiectului.  
În toate cazurile, peste 50% (exprimat în unități 
fizice privind exprimarea producției agricole) din 
totalul culturii/culturilor proprii care face/ fac 
obiectul procesării/ conditionarii și comercializării 
trebuie să fie procesată/condiționată și 
comercializată pe lanț prin intermediul altor 
membrii OIPA sau a cooperativelor si Grupurilor 
de Producatori sau membrilor acestora în cazul 
criteriului 3.3 , 3.4  și 3.5). 

Pentru acordarea punctajului aferent 

criteriilor de selecţie din cadrul acestui 

principiu de selecție aplicabile membrilor 

OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de 

producători (3.3, 3.4 si 3.5) expertul va face 

corelarea informaţiilor cu privire la investiția 

propusă prin proiect cu subgrupa (a sau b) din 

cadrul grupei de cultură punctate la principiul 

de selectie sectorul prioritar, în sensul că 

materia primă care face obiectul activităţii de 

prelucrare, respectiv comercializare în cadrul 

lanțului va fi din subgrupa pentru care s-a 

obținut punctaj în cadrul sectorului prioritar . 
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În cazul sectoarelor care nu sunt prioritare, 

pentru acordarea punctajului criteriilor de 
selecţie din cadrul acestui principiu de selecție 
aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ 
grupurilor de producători (3.3, 3.4 si 3.5) 

expertul va face corelarea informaţiilor cu 
privire la investiția propusă prin proiect cu cele 
privind cultura majoritară din punct de vedere al 
dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de 
totalul dimensiunii economice provenind din 
totalitatea culturilor agricole). 
 
Indeplinirea criteriului 3.3 si 3.4  se demonstreaza 
prin precontractul/tele de vanzare si/sau prestari 
servicii încheiate cu ceilalti membrii OIPA în 
vederea procesarii/ conditionarii respectiv 
comercializarii prin membrii OIPA.  
Similar și în cazul solicitanților membrii ai 
cooperativelor sau grupurilor de producatori 
(criteriul 3.5), În cazul solicitanţilor membrii ai 
unui Grup de producători se verifică pe site-ul 
www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare 
Rurala>>Grupurile de producatori recunoscute, 
dacă acesta are Aviz de recunoaştere pentru 
grupurile de producători emis de MADR. 
 
Referitor la precontractele care au ca obiect 
prestarea de servicii de procesare, în cadrul 
acestora trebuie să fie stipulate: materia primă 
procesată și cantitatea.  
În cazul precontractelor care au ca obiect 
vânzarea de materie primă trebuie să se 
evidenţieze că scopul vânzării materiei prime 
(produs agricol) către membrul OIPA, parte în 
contract, o reprezintă condiționarea/procesarea 
acesteia. Membrul OIPA trebuie să fie autorizat 
pentru condiționare/procesarea produsului agricol 
vizat, respectiv, pentru comercializarea produsului 
rezultat în urma procesării. 
OIPA/Grup de producători trebuie sa fie 
recunoscută pe filiera de produs în conformitate 
cu OUG 103/2008 cu modificările 

ulterioare/recunoscut pe produs, de către 
MADR. Titulatura de membru OIPA se referă la 
cea de membru al unei organizații profesionale ( 
ex. Asociatie, federatie etc. ) membră OIPA. 
În cazul membrilor OIPA se verifică dacă 
integrarea pe lanț se realizează pe aceeași filieră 
de produs pentru care OIPA a fost recunoscută. 
Astfel punctajul în cazul CS 3.3 si 3.4 se acordă 
dacă solicitantul îndeplinește cumulativ 
următoarele condiții: 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03


 

 

14 

 

1. face parte dintr-o organizație profesională 
înfiițată conform legislației în vigoare, membră a 
unei OIPA recunoscută de MADR, în conformitate 
cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare,  
2. desfășoară activități economice aferente 
produselor agroalimentare care fac parte din 
filiera de produs pentru care OIPA a fost 
recunoscută de MADR. 

Condiționarea se referă la struguri de masă si 
legume (inclusiv semințe de legume), iar 
procesarea vizează toate produsele agricole din 
sectorul vegetal. 

 
În cazul comerializării prin intermediar sau al 
procesării şi comerializării prin alti membri 
OIPA/cooperativei/grupului de lucru expertul 
verifică în ONRC pentru persoanele juridice 
respective dacă aceştia au punct de lucru autorizat 
unde se desfăşoară operaţiunile prevăzute în 
precontracte. 
 
Procesarea (prelucrarea) unui produs agricol 
reprezintă: orice operaţiune efectuată asupra unui 
produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a 
CE) şi având drept rezultat un produs care este, de 
asemenea, un produs agricol (Anexa I la Tratatul 
de Instituire a CE), cu excepţia activităţilor 
realizate în exploataţia agricolă, necesare pentru 
pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru 
prima vânzare. 

Operaţiunea de prelucrare/tratare a 
seminţelor în vederea obţinerii materialului 
săditor nu poate fi considerată procesare.Se 
verifică dacă investiţia în componenta de 
prelucrare şi comercializare (dacă este cazul)  la 
nivelul exploatației agricole reprezintă minimum 
10% din valoarea eligibilă a proiectului, aceasta 
fiind, de asemenea, condiţie de scorare. 

(max.10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 4  

4. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor de specialitate; 

 

Maxim  

5 

4.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform 

notede bonitare ICPA); 
5 

4.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform 

notede bonitare ICPA ) 
3 
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DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

  

 
Anexa Studiului privind stabilirea potenţialului 
socio-economic al zonelor rurale la Ghidul 
Solicitantului 
 
Studiu privind nota de bonitare a terenurilor 
agricole în cazul exploatațiilor agricole din 
sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru 
încadrarea proiectului în potenţialul agricol 

Se verifică dacă localitatea în care se va 
amplasa investiţia se regăseşte în zonă cu 
potenţial agricol ridicat sau mediu conform 
Studiului privind stabilirea potenţialului socio-
economic al zonelor rurale, anexă la Ghidul 
Solicitantului. 
- Încadrarea în tipul de potențial (ridicat 
sau mediu) conform anexei se va face ținând 
cont de nota de bonitare a terenurilor din 
UAT unde figurează cultura predominantă 
existentă/înființată. (din punct de vedere al 
dimensiunii suprafetei ocupată 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”. 

- Dacă exploatația este prevăzută cu sistem 
de irigații sau prin proiect este prevăzut un 
astfel de sistem, atunci se va încadra în 
potenţialul agricol conform notei de 
bonitare aferentă culturilor pentru 
terenurile irigate, conform anexei. 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. 

- A se avea în vedere precizările din legenda 
aferentă anexei  prin care se face corelarea 
dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea 
verde, mediu= culoarea galben, culoarea 
roşu reprezintă potențial scăzut și nu se 
acordă punctaj). 

- Investiţiile în spaţiile protejate (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 foaia de lucru „vegetal” din Anexa5, 
expertul verifică foaia 2 de lucru „asimilări 
culturi” pentru încadrarea pe potențial   
 În cazul în care emitentul studiului privind 
calitatea solului nu este OSPA județean, se 
verifică dacă persoana fizică/juridică, se 
regăsește pe pagina de internet a MADR, 
secțiunea Agricultură, subsecțiunea Calitatea 
solului, Lista persoanelor fizice și juridice 
atestate pentru întocmirea studiilor privind 
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calitatea solului, în baza Ordinului nr. 
966/2016 În oricare din cazuri se verifică 
existența Avizului ICPA  
  
- În cazul proiectelor de investiții ce vizează 

producere și/sau comercializează produse 

vinicole (inclusiv must) de către exploataţiile 

viticole pentru soiurile de struguri de vin din 

soiuri nobile din arealele cu Denumire de 

Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie 

Geografică (IG), care se regasesc pe site-ul 

ONVPV astfel: 

- pentru DOC: 

https://www.onvpv.ro/ro/content/caiete-

de-sarcini-pentru-obtinerea-vinurilor-cu-

denumire-de-origine-controlata-doc-0  

si 

-  https://www.onvpv.ro/ro/content/denumiri-

de-origine-controlata-doc-noi 

 

- pentru IG: 

https://www.onvpv.ro/ro/content/indicatii-

geografice 

 proiectele vor fi încadrate la investiţii din 

zonele cu potenţial agricol ridicat. 

Proiectele de investiții care vizează 
exploataţiile viticole pentru struguri de vin 
care nu se regasesc în locațiile prevăzute mai 
sus, dar pentru care există autorizația de 
plantare viță de vie pentru struguri de vin 
vizualizată în RPV, se vor încadra pe potenția 
mediu. 
 

În cazul proiectelor depuse de cooperative 
care vizează și exploatațiile membrilor, 
criteriul se va scora în acord cu cultura 
predominantă punctată și se analizează 
potențialul agricol al UAT pe care se află 
suprafața majoritară a culturii 
predominante din total suprafață cultura 
predominantă. Terenul poate fi deținut de 
cel putin un membru fermier sau de 
forma asociativă. 

 

(max.5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

https://www.onvpv.ro/ro/content/caiete-de-sarcini-pentru-obtinerea-vinurilor-cu-denumire-de-origine-controlata-doc-0
https://www.onvpv.ro/ro/content/caiete-de-sarcini-pentru-obtinerea-vinurilor-cu-denumire-de-origine-controlata-doc-0
https://www.onvpv.ro/ro/content/caiete-de-sarcini-pentru-obtinerea-vinurilor-cu-denumire-de-origine-controlata-doc-0
https://www.onvpv.ro/ro/content/denumiri-de-origine-controlata-doc-noi
https://www.onvpv.ro/ro/content/denumiri-de-origine-controlata-doc-noi
https://www.onvpv.ro/ro/content/indicatii-geografice
https://www.onvpv.ro/ro/content/indicatii-geografice
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CS 5  

 

5. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 

exploataţiei agricole; 

Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea 

prevăzută prin proiect, în funcție de: 

 

Maxim 

10  

5.1 studii superioare 
10 

5.2 studii superioare absolvite fără diplomă  de licență 
8 

5.3 studii liceale, sau postliceale sau  școli profesionale 
6 

5.4 formare profesională care conferă un nivel minim de calificare 

în domeniul agricol 

5 

 

Se verifica existent urmatoarelor documente in functie de nivelul de calificare prezentat :  

DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurala sau, după caz, adeverinţă de 

absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni; 

DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul 

agricol/agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică agricolă. 

DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 

profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor 

profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de 

Autoritatea Nationala pentru Calificari care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol/ 

agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică agricolă. 

FOAIA MATRICOLĂ/SITUAŢIA ŞCOLARĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare 

rurală. 

EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului 

individual de muncă. 

DECIZIA ADUNARII GENERALE A COOPERATIVEI pentru desemnarea managerului exploatației 

(max.10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 6  

6. Principiul soiurilor autohtone; 
5 

 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/deține/dezvoltă la nivelul exploataţiei 
agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri 
autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului.  
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 (max.5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS. 7  

7. Numar de locuri de munca nou create (cu norma intreaga)  

(se considera loc de munca nou creat angajarea si mentinerea pe perioada 

de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma 

intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma fractionara de lucru, 

care cumulate genereaza o norma intreaga) 

 

 

Maxim  

40 

7.1. 1 loc nou de munca 30 

7.2. 2 noi locuri de munca 40 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate 

Cerere de finantare  

7.1 30  puncte 

Se verifica daca proiectul include crearea unui loc de 

munca in cadrul sectiunii indicatori de monitorizare 

din Cererea de finantare si a Studiului de Fezabilitate – 

locuri de munca create. 

7.2 40 puncte 

Se verifica daca proiectul include crearea a 2 locuri de 

munca in cadrul sectiunii indicatori de monitorizare 

din Cererea de finantare si a Studiului de Fezabilitate - 

locuri de munca create. 

Expertul inscrie ”30 puncte” daca in urma verificarii 

solicitantul propune crearea unui loc de munca. 

Expertul inscrie ”40 puncte” daca in urma verificarii 

solicitantul propune crearea a doua locuri de munca. 

Expertul inscrie ”0 puncte” daca in urma verificarii 

solicitantul nu propune crearea de noi locuri de 

munca. 

(max.40 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

Total punctaj: 100 p. 

PUNCTAJ MINIM de selectie a proiectului: 60 pct. 
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SECTORUL ANIMAL 

CS 1  

 

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de 

dimensiuni medii (12.000 – 250.000 SO) 

Maxim  

15 

1.1 
≥12.000 – ≤50.000 15 

1.2 
 >50.000 – ≤100.000 10 

1.3 
>100.000 – ≤ 250.000 5 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a) Studiul de Fezabilitate 

documente solicitate pentru terenul agricol  aferent 

plantațiilor de viță de vie pentru struguri de masă 

existente/plantațiilor nou înființate și a altor 

plantații:  

 copie după documentul autentificat la notar care 

atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi/ 

sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de 

persoanele autorizate conform legii, conţinând 

sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele 

luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada 

de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanţare şi/ 

sau contractul de concesiune care să certifice 

dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanţare.   

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă 

de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 

dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 

prevăzute în contract şi alte clauze;  

 - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 

suprafaţa concesionată există solicitări 

privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă 

da, să se menţioneze care este suprafaţa 

supusă acestui proces)  

 Pentru cooperative agricole, societăţi 

cooperative agricole, grupuri de producatori, 

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii 

economice pe care o va atinge întreaga 

exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin 

proiect, respectiv achiziția de animale, și, 

dacă este cazul a cultivării suprafețelor de 

teren regăsite în IACS la momentul depunerii 

cererii de finanțare, cu culturile previzionate, 

la sfârșitul primului an de 

monitorizare/primului an agricol după 

finalizarea investiţiei. inclusiv în cazurile în care 

investiţia propusă prin proiect nu afectează 

toată exploataţia (ex: exploataţia este/va fi 

formată atât din unităţi de producţie vegetală 

cât şi unităţi de producţie zootehnică şi în acest 

caz se vor însuma SO-urile aferente tuturor 

unităţilor de producţie aparţinând 

exploataţiei). 

Nu se vor lua în considerare previziunile 

economice bazate pe suprafețe de teren agricol 

care nu se regăsesc în IACS la momentul 

depunerii cererii de finanțare. 

Astfel, se vor corela informaţiile furnizate în 

cadrul doc. 1 cu informaţiile din cadrul doc. 3, 

verificările în IACS şi cu menţiunile din sheet-ul 

privind calculul dimensiunii economice a 

exploataţiei.  
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se vor prezenta documentele prevăzute mai 

sus pentru toţi membrii fermieri ai acestor 

solicitanţi 

 

În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul 

centralizator emis de catre Societatea agricolă care 

va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii şi 

numele membrilor fermieri care le deţin în 

proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in 

folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 

ani.  

Document pentru efectivul de animale deţinut în 

proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data 
depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale 
deţinut, însoţit de formular de mişcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  
 Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si 

albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 

circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de 

data depunerii CF, din care rezulta numarul  păsarilor 

şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului 

in Registrul Exploatatiei  

Fişa calcul SO 

 

 

În cazul solicitanţilor forme asociative se vor 

cumula dimensiunile economice ale membrilor 

acestora deserviţi de investiţie și dacă este 

cazul, se vor cumula și cu dimensiunea 

economică a exploatației formei asociative. 

În cazul în care doar forma asociativă are 

exploatație înscrisă în APIA se va puncta 

dimensiunea economică a acesteia. 

 
 

În cazul în care solicitantul are contractate 
unul sau mai multe proiecte în cadrul 
submăsurii 4.1 indiferent de etapă sau de 
sesiune, expertul verifică dacă în calculul 
dimensiunii economice a exploataţiei pe 
care aceasta o va atinge ca urmare a 
investițiilor propuse prin proiect s-a ținut 
cont implementarea proiectelor depuse 
anterior. În caz contrar se va solicita 
refacerea dimensionării exploatației 
agricole, iar punctajul se va acorda luând în 
calcul și implementarea proiectelor 
contractate. 

(max.15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 2  

 

2. 
Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice Maxim  

15 

2.1 Ferme de reproducție din sectoarele prioritare conform principiului cu excepția bovinelor 

(inclusiv bubalinelor) 
15 

2.2 Bovine (inclusiv bubaline) 

 
15 

2.3 Suine 

Îngrășare 
10 

2.4 Păsări 

Carne/ ouă 

 

10 
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DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

  

 

 

Cererea de Finanţare punctul Stabilirea categoriei de 

fermă 

Pentru acordarea punctajului se va lua în 

considerare specia de animale majoritară,  din 

punct de vedere al dimensiunii economice (SO) 

previzionate, faţă de totalul dimensiunii 

economice a întregii exploataţii rezultate la 

sfârşitul primului an de monitorizare ca urmare a 

realizării investiției prevăzute în proiect. . 

Pentru sectorul suine și avicol, încadrarea ca 

fermă de reproducție se face conform 

tehnologiei de creștere. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost 

încadrat pe sectorul zootehnic (acesta 

reprezentând componenta majoritar valorică din 

Bugetul indicativ al cererii de finanţare) analiza 

SO a speciei de animale se va face comparativ cu 

totalul SO al sectorului zootehnic nu cu total SO 

al întregii exploataţii.  

În cazul proiectelor depuse de formele 

asociative, expertul va verifica specia de 

animale majoritară din punct de vedere al 

dimensiunii economice (SO) previzionate, 

faţă de totalul dimensiunii economice 

previzionate a întregii exploataţii pe sector 

zootehnic, rezultată în urma cumulării 

dimensiunilor economice ale exploatațiilor 

membrilor și/sau a formei asociative (după 

caz) previzionate la sfârşitul primului an de 

monitorizare/an agricol dupa finalizarea 

investitiei . 

În cazul proiectelor depuse de forma 

asociativă în nume propriu, criteriul se va 

scora luându-se în considerare specia de 

animale majoritară din punct de vedere al 

dimensiunii economice (SO) previzionate, 

faţă de totalul dimensiunii economice a 

întregii exploataţii pe sector zootehnic, 

rezultate, la sfârșitul primului an de 

monitorizare ca urmare a realizării investiției 

prevăzute în proiect.  

 

(max.15 pct. daca Da si 0 daca NU) 
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CS 3 

3. Principiul lanțurilor alimentare integrate, respectiv combinarea în cadrul 

aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu 

procesarea și/ sau comercializarea producției obținute; 

Maxim  

10 

3.1 a)  producție agricolă primară – procesare – comercializare  

 
10 

 b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare - comercializare (în cazul produselor 

apicole și producției de ouă) 
5 

3.2  producție agricolă primară – procesare 10 

3.3  a) integrare producție agricolă primară cu procesare și comercializare prin membrii din 

cadrul OIPA 
10 

 b) Integrare producție agricolă primară, inclusiv condiționare și comercializare 

(în cazul produselor apicole și producției de ouă) prin membrii din cadrul OIPA  
10 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

  

DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA 

INTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 

AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că 

solicitantul si , daca este cazul,  tertele persoane cu 

care acesta incheie precontracte, are/au calitatea 

de membru al acesteia, însoţit de documentul de 

înfiinţare al OIPA (act constitutiv și statut),  

document avizat de consiliul director.  

Se va lua în considerare atât documentul avizat de 

către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 

persoană împuternicită de Consiliul Director 

conform prevederilor statutului.  

În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din 

care sa reiasă ca solicitantul este membru al 

acesteia, solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea 

Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui 

Consiliului Director sau a unei alte persoane din 

cadrul Consiliului Director, conform prevederilor 

statutului, în vederea semnării acestor documente. 

PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în vederea 

procesării/comercializării producției proprii. 

Fermele de reproducție animale nu se 

scorează pe acest principiu. 

În cazul criteriului 3.1a si 3.2 (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, 

(3.1a) aceasta se poate realiza astfel: 

- fie în mod direct de către fermier către 

consumatorul final,  

- fie prin vanzarea produsului procesat la 

nivel de fermă, către alți fermieri procesatori, 

restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, 

dovedite prin intermediul unor 

precontracte/contracte încheiate direct cu 

aceștia. 

- fie printr-o combinare a celor două 

modalități descrise mai sus 

 În cazul proiectelor care vizează produsele 
apicole și producția de ouă, se poate acorda 
punctaj în cadrul criteriului 3.1b) (indiferent dacă 
cererea de finanțare vizează modernizare sau 
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PRECONTRACTELE CU PERSOANE JURIDICE prin care 

se realizează comercializarea produselor proprii. 

 

Document emis de Cooperativa/Grupul de 
producatori din care sa reiasa ca solicitantul si, dacă 
este cazul, tertele persoane cu care acesta incheie 
precontracte, are/au calitatea de membru a/al 
acesteia/acestuia, insotit – statutul Cooperativei.   
 
Precontractele cu un membru/membrii al/ai  

Cooperativei/ Grupului de producători sau direct cu 

Cooperativa/Grupul de producători din care face 

parte în vederea procesării/ comercializării 

producției proprii.   

 

Hotărârea Adunării Generale privind 

necesitatea și utilitatea investiției a cooperativei  

 

investiție nouă)dacă prin proiect se prevăd, pe 
lângă  investițiile în producția agricolă primară şi 
investiţii în condiționare, iar comercializarea 
producţiei primare obținute poate fi realizată în 
condițiile detaliate mai sus.   

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate 

cele trei verigi ale lanțului alimentar componenta 

de condiționare/procesare împreună cu cea de 

comercializare  de la nivelul exploatației agricole  

trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea 

eligibilă a proiectului. 

În cazul în care proiectul nu prevede investiții în 

componenta de comercializare, se verifică dacă 

componenta condiționare și/sau procesare la 

nivelul exploatației agricole, reprezintă minimum 

10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 

De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile 

de producători care integrează la nivelul 

proiectului, investiția în productia agricolă 

primară cu procesarea/condiționarea și /sau 

comercializarea (în condițiile criteriilor de selecție 

3.1 sau 3.2, respectiv vine în nume propriu) pot 

primi punctaj în cadrul criteriilor de selecție 3.1 

sau 3.2. 

 În cazul în care  cooperativa propune investiții 

pentru exploatațiile membrilor, pentru scorarea în 

cadrul criteriilor 3.1 sau 3.2, se verifică existența 

doc. Hotărârea Adunării Generale a cooperativei 

privind necesitatea și utilitatea investiției și dacă 

acesta se referă la investiția propusă prin proiect.  

 

În cazul criteriului nr. 3.3 a și b (referitor la 

membrii OIPA) se acordă punctaj dacă fermierul 

membru OIPA, solicitant de fonduri, 

demonstrează că procesează/condiţionează și 

comercializează prin intermediul altor membrii 

OIPA, iar în cazul criteriului 3.4, se acordă punctaj 

dacă fermierul solicitant de fonduri membru al 

cooperativei sau grupului de producatori,, 

demonstrează că procesează/condiționează și 

comercializează prin intermediul altor membrii ai 

cooperativei sau grupului de producători sau 

direct prin cooperativă/grup de producători.  

Solicitantul,membrul OIPA/cooperativei/grupului 

de producatori este obligat să-și păstreze calitatea 
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de membru pe întreaga perioadă de 

implementare și monitorizare a proiectului. 

 

Peste 50% din totalul producției agricole proprii 

care face obiectul procesării/condiționării 

(exprimată în unități fizice privind exprimarea 

producției agricole) trebuie să fie 

procesată/condiționată și comercializată pe lanț 

prin intermediul altor membrii OIPA sau prin 

intermediul cooperativelor si Grupurilor de 

Producatori sau a membrilor acestora în cazul 

criteriului 3.3 și 3.4). 

Punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui 

principiu de selecție aplicabile membrilor 

OIPA/cooperativelor/grupurilor de producatori 

(3.3 si 3.4) se va face corelând informaţiile cu 

privire la investiția propusă prin proiect cu 

specia din cadrul sectorului zootehnic punctat 

la principiul de selectie sectorul prioritar, în sensul 

că materia primă care face obiectul activităţii de 

prelucrare, respectiv comercializare în cadrul 

lantului, va fi din specia şi categoria 

(carne/lapte/oua) pentru care s-a obținut 

punctaj. 

 În cazul specilor care nu sunt prioritare, 

punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui 

principiu de selecție aplicabile membrilor OIPA/ 

cooperativelor/ grupurilor de producători (3.3 si 

3.4) se va face corelând informaţiile cu privire 

la investiția propusă prin proiect și cu cele 

privind specia majoritară din punct de vedere al 

dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de 

totalul dimensiunii economice provenind din 

numărul total de animale . 

Indeplinirea criteriului 3.3 (a si b) se 

demonstreaza prin precontractul/tele de prestari 

servicii și/sau precontractul/tele de vânzare 

incheiate cu ceilalti membrii OIPA în vederea 

procesării/ conditionarii, respectiv comercializarii 

prin membrii OIPA. 

Referitor la precontractele care au ca obiect 

prestarea de servicii de procesare, în cadrul 

acestora trebuie să fie stipulate: materia primă 

procesată și cantitatea.  
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În cazul precontractelor care au ca obiect 

vânzarea de materie primă trebuie să se 

evidenţieze că scopul vânzării materiei prime 

(produs agricol) către membrul OIPA, parte în 

contract, o reprezintă condiționarea/procesarea 

acesteia. Membrul OIPA  trebuie să fie autorizat 

pentru condiționare/procesarea produsului 

agricol vizat, respectiv, pentru comercializarea 

produsului rezultat în urma procesării. 

Similar și în cazul solicitanților membrii ai 

cooperativelor sau grupurilor de producatori 

(criteriul 3.4). 

În cazul solicitanţilor membrii ai unui Grup de 

producători se verifică pe site-ul www.madr.ro, în 

secţiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile de 

producatori recunoscute, dacă acesta are Aviz de 

recunoaştere pentru grupurile de producători 

emis de MADR. 

 

OIPA/grupul de producători trebuie sa fie 

recunoscută pe filiera de produs în conformitate 

cu OUG 103/2008 cu modificările 

ulterioare/recunoscut pe produs de către 

MADR . Titulatura de membru OIPA se referă la 

cea de membru al unei organizații profesionale ( 

ex. Asociatie, federatie etc. ) membră OIPA. 

În cazul membrilor OIPA se verifică dacă 

integrarea pe lanț se realizează pe aceeași filieră 

de produs pentru care OIPA a fost recunoscută. 

Astfel punctajul în cazul CS 3.3 a) și b) se acordă 

dacă solicitantul îndeplinește cumulativ 

următoarele condiții: 

1. face parte dintr-o organizație profesională 

înfiițată conform legislației în vigoare, membră a 

unei OIPA recunoscută de MADR, în conformitate 

cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare,  

2. desfășoară activități economice aferente 

produselor agroalimentare care fac parte din 

filiera de produs pentru care OIPA a fost 

recunoscută de MADR. 

 

Condiționarea se referă doar la oua și produse 

apicole, iar procesarea vizează toate produsele 

agricole din sectorul zootehnic. 

 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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În cazul comerializării prin intermediar sau al 

procesării şi comerializării prin alti membrii 

OIPA/cooperativei/grupului de producători 

expertul verifică în ONRC pentru persoanele 

juridice respective dacă aceştia au punct de lucru 

autorizat unde se desfăşoară operaţiunile 

prevăzute în precontracte. 

 

Procesarea (prelucrarea) unui produs agricol 

reprezintă: orice operaţiune efectuată asupra unui 

produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a 

CE) şi având drept rezultat un produs care este, de 

asemenea, un produs agricol (Anexa I la Tratatul 

de Instituire a CE), cu excepţia activităţilor 

realizate în exploataţia agricolă, necesare pentru 

pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru 

prima vânzare. 

 

(max.10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 4  

4.  

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 

determinate în baza studiilor de specialitate 

Maxim  

5 

4.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform 

notede bonitare ICPA); 
5 

4.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform 

notede bonitare ICPA ) 
3 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

  

 

 
Studiul privind stabilirea potenţialului 
socio-economic al zonelor rurale, Anexă 
la Ghidul Solicitantului 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform 

anexei nr.5 se va face ținând cont de clasa similară notei 
debonitare acordată UAT unde este amplasat punctul de lucru 
vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, 
în sistem închis sau liber, şi de  existenţa sau nu a acţiunii de 
procesare în cadrul fermei.  Se va lua în calcul specia de 
animale predominantă din efectivul total de animale al fermei 
(exprimate în SO). 
 (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, 
culoarea rosu reprezinta potențial scăzut și nu se acordă 
punctaj). 
În cazul investițiilor ce vizează creșterea albinelor, se va 
acorda punctajul maxim. 
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În cazul proiectelor depuse de cooperative care vizează 
și exploatațiile membrilor, criteriul se va scora : 
- în acord cu specia de animale predominantă și se 
analizează potențialul agricol al UAT pe care se află 
punctul de lucru în care se regăsește cel mai mare 
efectiv de animale din specia predominantă. Punctul de 
lucru poate aparține unui membru fermier sau 
cooperativei. 
 
În cazul în care solicitantul consideră că valoarea medie 
a notei de bonitare la nivel de UAT nu corespunde cu 
realitatea, acesta își va putea reevalua nota de bonitare 
utilizând calculatorul din Anexa Studiul privind stabilirea 

potenţialului socio-economic al zonelor rurale sector 
zootehnic la Ghidul solicitantului privind reevaluarea 
potențialului agricol în sectorul zootehnic pentru 
efectivul pe care îl va avea la momentul depunerii cererii 
de finantare sau cel pe care îl va realiza prin proiect, 
dupa caz.  
 

 

(max.5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 5  

5. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 

exploataţiei agricole; 

Managerul/ Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea 

prevăzută prin proiect, în funcție de: 

Maxim 

10  

5.1 studii superioare 
10 

5.2 studii superioare absolvite fără diplomă  de licență 
8 

5.3 studii liceale, sau postliceale sau școli profesionale 
6 

5.4 formare profesională care conferă un nivel minim de calificare 

în domeniul agricol 

5 

 

Se verifica existent urmatoarelor documente in functie de nivelul de calificare prezentat :  

DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurala sau, după caz, adeverinţă de 

absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 luni; 

DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în domeniul 

agricol/agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică agricolă. 

DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 

profesională/certificat de competențe emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor 
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profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de 

Autoritatea Nationala pentru Calificari care conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol/ 

agroalimentar/veterinar/economie agrară/mecanică agricolă. 

FOAIA MATRICOLĂ/SITUAŢIA ŞCOLARĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare 

rurală. 

EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului 

individual de muncă. 

DECIZIA ADUNARII GENERALE A COOPERATIVEI pentru desemnarea managerului exploatației 

 

(max.10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 6  

6. Principiul raselor autohtone; 
5 

 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei 

agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice ca va păstra şi dezvolta nucleul de rase 

autohtone (indigene) pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului. 

(max.5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS 7  

7. Numar de locuri de munca nou create (cu norma intreaga)  

(se considera loc de munca nou creat angajarea si mentinerea pe perioada 

de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma 

intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma fractionara de lucru, 

care cumulate genereaza o norma intreaga) 

 

 

Maxim  

40 

7.1. 1 loc nou de munca 30 

7.2. 2 noi locuri de munca 40 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate 

Cerere de finantare  

7.1 30  puncte 

Se verifica daca proiectul include crearea unui loc de munca in 

cadrul sectiunii indicatori de monitorizare din Cererea de 

finantare si a Studiului de Fezabilitate – locuri de munca create. 

7.2 40 puncte 

Se verifica daca proiectul include crearea a 2 locuri de munca in 

cadrul sectiunii indicatori de monitorizare din Cererea de 

finantare si a Studiului de Fezabilitate - locuri de munca create. 

Expertul inscrie ”30 puncte” daca in urma verificarii solicitantul 

propune crearea unui loc de munca. 
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Expertul inscrie ”40 puncte” daca in urma verificarii solicitantul 

propune crearea a doua locuri de munca. 

Expertul inscrie ”0 puncte” daca in urma verificarii solicitantul nu 

propune crearea de noi locuri de munca. 

 

(max.40 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

Total punctaj: 100 p. 

PUNCTAJ MINIM de selectie a proiectului: 60 pct. 

 

 

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal :  

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi, vor fi aplicate urmatoarele criterii pentru 

departajare, ordinea prioritetilor de mai jos :  

1.Numarul de locuri de munca nou create; 
2.Principiul sectorului prioritar conform : Sectorul vegetal – legumicultura in spatii protejate; 
Selectia proiectelor se face în ordinea descrescatoare a punctajului total obtinut, în cadrul sumei 
alocate. In cazul in care exista proiecte cu punctaj egal, avand acelasi punctaj pe criterii, selectia se 
va face in ordinea descrescatoare a locurilor de munca noi create. In situatia in care si dupa 
aplicarea acestui criteriu se mentine situatia de egalitate, departajarea se va face in functie de 
principiul sectorului prioritar (vegetal – legumicultura in spatii protejate)  
 


