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Anexa nr. 13 la Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii M3/1A/6A 

 

Formular S.L. M3/1A/6A - Fișă de verificare a criteriilor de selecție 
 

Măsura M3/1A/6A – „Investiții în prelucrarea/procesarea produselor din sectorul pomicol” 
 
 
Număr şi data de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare: …………………………………………. 

Denumire solicitant: ............................................................................................................................. 

Titlu proiect: ......................................................................................................................................... 

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

Amplasare proiect (localitate / localități): .............................................................................................. 

Statut juridic solicitant: .......................................................................................................................... 

Date personale reprezentant legal solicitant 

Nume: .................................................. Prenume: ........................................................................ 

Funcţie: ......................................................................................................................................... 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie mai sus 

menţionate și cu criteriile de selecție menționate în tabelul următor: 

 

Nr. crt. Principii de selecție Criterii de selecție/Documente verificate 

Punctaj selecție 

Punctaj 
conform 
Ghidului 

solicitantului 

Punctaj 
acordat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principiul produselor 
cu valoare adaugată 

mare (produse 
ecologice, provenite din 
zone HNV, scheme de 

calitate, tradiţionale 
certificate de MADR) 

C1. Investiţia este destinată majoritar 
produselor ecologice 
Se vor puncta proiectele care propun investiții 
pentru obținerea de produse ecologice conform 
prevederilor OUG nr. 34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice, produse care se vor 
regăsi în categoria produselor vândute, după 
finalizarea proiectului, conform previziunilor 
economice din cadrul Studiului de Fezabilitate. Pe 
linia tehnologică deținută / propusă numărul 
produselor ecologice obținute trebuie să fie 
majoritar în total produse obținute. 

 10 p. ...p. 

C2. Investiţia este destinată: Max. 20 p .... p. 

a) produselor provenite din exploataţii situate în 
zone HNV 
Se vor puncta proiectele care vizează utilizarea 
materiei prime din zonele HNV. UAT-urile eligibile 
din teritoriul GAL FS-TP care întrunesc aceste 
condiții se regăsesc în Anexa 5 a Ghidului - Lista 
UAT-urilor din teritoriul GAL Făgărașul de Sud - 
Ținutul Posadelor și a caracteristicilor specifice ale 
acestora.  

20 p. ....p. 
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b) produselor alimentare obținute conform unei 
rețete consacrate românești 
Se vor puncta proiectele care propun investiții 
pentru produse alimentare obținute conform unei 
rețete consacrate românești în acord cu prevederile 
Ordinului nr. 394/2014 privind atestarea acestor 
produse.  
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute prin 
investiție trebuie să fie conform unei rețete 
consacrate românești, iar acesta să se regăsească 
în categoria produselor comercializate de solicitant 
după finalizarea proiectului conform previziunilor 
economice din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

15 p. ....p.. 

c) produselor tradiționale 
Se vor puncta proiectele care propun investiții 
pentru obținerea de produse tradiționale conform 
prevederilor Ordinului nr. 724/ 2013 privind 
atestarea acestor produse.  
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute prin 
investiție trebuie să fie tradițional, iar acesta trebuie 
să se regăsească în categoria produselor vândute, 
după finalizarea proiectului, conform previziunilor 
economice din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

10 p. ....p. 

d) produselor care participă la sisteme din 
domeniul calității produselor agricole și 
alimentare (scheme de calitate) recunoscute 
Pentru produsele alimentare care au obținut 
recunoșterea la nivel european, proiectele vor fi 
punctate în urma verificării în bazele de date ale 
Comisiei Europene DOOR, respectiv E-SPIRIT-
DRINKS pentru băuturile spirtoase. 
Pentru produsele alimentare care sunt în curs de 
recunoaștere la nivel european, se vor puncta 
proiectele depuse de solicitanți care vizează 
obținerea de produse alimentare în conformitate cu 
documentația depusă în vederea înregistrării 
indicațiilor geografice protejate (IGP) și a 
denumirilor de origine protejate (DOP) pentru 
produsele care participă la sisteme de calitate 
recunoscute la nivel european, precum și utilizarea 
mențiunii de calitate facultative ”Produs montan”*, 
cu respectarea prevederilor din Reg. 1151/2012 
privind sistemele din domeniul calităţii produselor 
agricole şi alimentare. În plus, solicitanții respectă 
mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de 
calitate vizat, produsul este înregistrat în Registrul 
Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național 
(RSCPN) și documentația este transmisă la 
Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea 
obținerii protecției europene. Proiectele care 
vizează obținerea unor produse alimentare care 
sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel 
european pentru înregistrarea denumirii de 
specialitate tradițională garantată (STG), vor fi 
punctate în condițiile respectării mențiunilor din 
caietul de sarcini depus în vederea recunoașterii, a 
înregistrării în Registrul Sistemelor din Domeniul 
Calității Protejate Național (RSCPN) și a transmiterii 
documentației pentru obținerea înregistrării și a 

5 p. ....p. 
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protecției la nivel european. În cazul produselor 
care au obținut mențiunea de calitate ”Produs 
montan” se va verifica Registrul naţional al 
produselor montane, iar în cazul celor care sunt în 
curs de obținere a acestei mențiuni se va solicita 
caietul de sarcini și dovada depunerii acestuia la 
Direcția Agricolă Județeană și angajamentul că se 
va obține această mențiune de calitate până la 
ultima plată.  
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute prin 
investiție trebuie să fie încadrat în categoria 
produselor care participă la sisteme din domeniul 
calității produselor agricole și alimentare (scheme 
de calitate) recunoscute, iar acesta trebuie să se 
regăsească în categoria produselor vândute, după 
finalizarea proiectului, conform previziunilor 
economice din cadrul Studiului de fezabilitate.  
Tipurile de produse menţionate mai sus pot fi şi 
ecologice şi astfel punctajul maxim obținut de 
proiect prin criteriul C2. se poate cumula cu cel 
de la criteriul C1. 

2. Principiul lanţurilor 
alimentare integrate 

(investiţiile care acoperă  
tot lanţul alimentar: 

colectare, depozitare, 
condiţionare, procesare 

 şi comercializare) 

C3. Investiţia acoperă următoarele verigi ale 
lanţului alimentar: 

Max. 35 p ...p. 

a) colectare***** - depozitare - condiționare - 
procesare şi comercializare** 
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau 
de modernizare în cel puțin trei componente ale 
lanțului alimentar. Solicitantul demonstrează că are 
unitate de procesare în funcțiune sau își propune 
prin proiect investiții în procesare. 

35 p. ...p. 

b) colectare - depozitare - condiționare - 
procesare 
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau 
de modernizare în cel puțin două componente ale 
lanțului alimentar. Solicitantul demonstrează că are 
unitate de procesare în funcțiune sau își propune 
prin proiect investiții în procesare. 

30 p. ...p. 

c) colectare - depozitare - condiționare -
comercializare**  
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau 
de modernizare în cel puțin două componente ale 
lanțului alimentar, dintre care obligatoriu una este 
depozitarea. Punctajul se va acorda doar în 
contextul rețelelor locale**** de colectare, conform 
definiției prezente în subcapitolul 4.4 Dicționar de 
termeni și definiții. 

25 p. ...p. 

d) operațiuni care vizează cel puţin o 
componentă ce completează integral lanțul 
alimentar integrat 
Se vor puncta proiectele care vizează cel puțin o 
componentă ce completează integral lanțul 
alimentar, realizat prin intermediul membrilor OIPA 
recunoscute. Solicitantul este membru OIPA

1)
. Din 

operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea 
sau comercializarea** pot fi realizate prin 
intermediul membrilor OIPA recunoscute, acestea 
fiind servicii prestate către procesator, solicitantul 
(procesatorul) deținând controlul asupra produsului 
și condițiilor de colectare / comercializare (de 

20 p. ...p. 
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exemplu: stabilirea prețului). Comercializarea poate 
fi efectuată și prin intermediul a cel mult un 
intermediar (membru OIPA) fără obligativitatea ca 
aceasta să fie un serviciu prestat către procesator. 
Numărul membrilor OIPA care prestează servicii 
solicitantului nu este limitat. Operațiunile efectuate 
prin intermediul membrilor OIPA care completează 
lanțul alimentar menționat se vor desfășura în 
proporție de 100% prin intermediul acestora.  
Solicitantul demonstrează că are unitate de 
procesare în funcțiune sau își propune prin proiect 
investiții în procesare.  
Nu se punctează proiectele care își propun doar 
comercializare, chiar dacă aceasta este 
componenta care închide lanțul alimentar.  

3. Principiul asocierii 
(investiţiile realizate de 
grupurile de producători  

şi cooperativele din 
sectorul pomicol) 

C4. Investiţia este realizată de un grup de 
producători sau de o cooperativă 
Se vor puncta toate proiectele în care investiţiile 
sunt realizate de grupurile de producători sau 
cooperative din sectorul pomicol. 

15 p. ...p. 

4. Principiul relevanței 
proiectului  

pentru atingerea 
obiectivelor SDL 

C5. Proiectul demonstrează cum contribuie la 
atingerea obiectivelor SDL 
 

Max.   
20 p. 

...p. 

C5.1 Proiecte care demonstrează contribuția la 
dezvoltarea economică a teritoriului GAL. 
C5.2  Proiectele care prevăd crearea unui nou loc 
de muncă cu normă întreagă, ce se va menține pe 
toată durata de implementare și monitorizare a 
proiectului. 
Se vor puncta proiectele în care este descrisă 
contribuția proiectului la Dezvoltarea economică 
a teritoriului și cele care presupun Crearea de 
noi locuri de muncă. Se verifică descrierea 
facută în Studiul de fezabilitate.   
Notă: Punctajul acordat la Criteriul de selecție 
C5.1 se poate cumula cu punctajul de la Criteriul 
de selecție C5.2 

5 p. 
 

15 p. 

...p. 

                                                                                  TOTAL 100 p. ...p. 
 

* Conform ORDINULUI nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii 

datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate 

facultative "Produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii 

economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.   

** Comercializarea se poate realiza: 

- prin desfacerea produselor direct către consumatorul final (ex. magazin la poarta unității, magazin on-line, 

rulote / autorulote alimentare, automate alimentare, magazine proprii); 

- prin vânzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul 

unor contracte încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, restaurante 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 pre-contract, 

comercializează aceste produse direct către consumatorii finali. 
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*** Condiționarea, în sectorul pomicol, cuprinde după caz, operațiuni tehnologice de sortare, calibrare, 

spălare - zvântare, curățare, lustruire, ceruire, lotizare, etichetare, ambalare, uscare fără transformarea 

acestora în fructe prelucrate (nu include deshidratare), depozitarea în condiții controlate (temperatură, 

umiditate, atmosferă) spargere, decojire, separare miez de coaja sortare miez și alte operațiuni de pregătire în 

vederea păstrării și/sau livrării acestora pentru consum în stare proaspată sau pentru idustrializare. 

**** Rețea locală – formă de organizare logistică pentru procurarea, în vederea pregătirii pentru vânzare / 

procesare, a produselor agricole de pe raza judeţului şi a judeţelor limitrofe față de amplasamentul investiției. 

O rețea locală poate cuprinde: colectarea, recepția, depozitarea, condiționarea, sortarea și ambalarea 

produselor agricole. 

***** Colectare – în sensul prezentului ghid, prin termenul de colectare se înțelege aprovizionare / 

achiziționare materie primă de bază. 

1) 
Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la cea de membru al unei organizații membre OIPA. 

 

Atenție! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Studiului de 

fezabilitate şi pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea 

punctajului 

 

Punctajul minim este de 15 puncte, care reprezintă pragul minim sub care niciun proiect nu poate 
intra la finanţare. 

 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face astfel:  
- descrescător în funcţie de valoarea eligibilă a proiectului (proiectele cu valoare mare); 
- crescător în funcție de numărul de locuri de muncă create prevăzute în Studiul de fezabilitate; 
- prioritizarea proiectelor care vizează obţinerea de produse procesate din fructele speciilor 
pomicole prioritare locale (prun, măr, păr, nuc, arbuști);  
- prioritizarea proiectelor care vizează obţinerea de produse cu valoare adăugată mare (ecologice, 
tradiţionale, sisteme din domeniul calităţii produselor alimentare recunoscute la nivel european şi 
naţional).  
- forma de organizare, în sensul prioritizării formelor asociative (cooperative și grupuri de 
producători. 
 
Punctajul total este de maxim 100 puncte. 

 
CONCLUZIA VERIFICĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE: 
 
Punctajul total al criteriilor de selecție stabilit de GAL: ……… puncte 

Proiectul propus prin cererea de finanțare (inclusiv documentele anexate acesteia) este: 

 ELIGIBIL (punctaj minim îndeplinit – 15 puncte)   

 NEELIGIBIL (punctaj minim neîndeplinit – 15 puncte) 
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Observații: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Criteriul de departajare 
Valoarea în cazul 

proiectului propus 
/criteriu îndeplinit 

Criteriul de departajare nr. 1 - Valoarea proiectului 
 

……………. 

Criteriul de departajare nr. 2 - Numărul de locuri de muncă create 
 

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

Criteriul de departajare nr. 3 - Proiecte care vizează obţinerea de 
produse procesate din fructele speciilor pomicole prioritare locale 
(prun, măr, păr, nuc, arbuști) 

 
 

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

Criteriul de departajare nr. 4 - Proiecte care vizează obţinerea de 
produse cu valoare adăugată mare (ecologice, tradiţionale, sisteme 
din domeniul calităţii produselor alimentare recunoscute la nivel 
european şi naţional).  

 
 

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

Criteriul de departajare nr. 5 - Proiecte implementate de forme 
asociative (cooperative și grupuri de producători). 

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

 
 
Aprobat,           Ștampila 
 
Manager Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume ____________________________________ 
Semnătura _________________    
Data _____/______/_________ 

 
 

Verificat 
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume ____________________________________ 
Semnătura_________________    
Data _____/______/_________ 

 
Întocmit,  
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume____________________________________ 
Semnătura _________________    
Data _____/______/__________ 
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Metodologia de aplicat pentru completarea  
Fișei de verificare a criteriilor de selecție specifică Măsurii 

 M3/1A/6A -„Investiții în prelucrarea/procesarea produselor din sectorul pomicol” 
 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu  
   Cererea de Finanțare. 
 
 
Număr de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare  
 
Se preia numărul de înregistrare din Fișa de verificare a conformității proiectului.  
 
Denumire solicitant  
 
Se preia denumirea din Cererea de finanțare. 
 
Titlu proiect   
 
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

 
Amplasare proiect (localitate / localități) 

Se preia amplasarea proiectului din Cererea de finanțare 

Statut juridic solicitant 

Se preia statutul juridic al solicitantului din Cererea de finanțare 

Numele, prenumele si funcţia reprezentantului legal se preiau din cererea de finanţare. 

 
Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de Finanţare. 

 
P1. Principiul produselor cu valoare adaugată mare (produse ecologice, provenite din 

zone HNV, scheme de calitate, tradiţionale certificate de MADR-max.30 p. 

 

Atenție! - punctajul maxim obținut în cadrul principiului de selecție poate fi de 30 p în situația în 

care  se cumulează punctajul obținut la criteriul C2 cu cel de la criteriul C1. 

 

C1. Investiţia este destinată majoritar produselor ecologice 

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse ecologice conform 

prevederilor OUG nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, produse care se vor 

regăsi în categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform previziunilor 

economice din cadrul Studiului de Fezabilitate. Pe linia tehnologică deținută / propusă numărul 

produselor ecologice obținute trebuie să fie majoritar în total produse obținute. 

10 puncte 

 

( 10 pct daca DA si 0 daca NU) 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.1. Studiul de Fezabilitate 

 Certificat de conformitate a 

produselor agroalimentare ecologice 

(materii prime şi produse finite) emis de 

un organism de inspecţie şi certificare, 

conform prevederilor OUG 34/2000 

privind produsele agroalimentare 

ecologice cu completările și modificările 

ulterioare (pentru modernizări in 

vederea obținerii unui produs 

existent).   

Pentru investitii - în vederea obținerii 

unui produs nou: 

a) Fisa de inregistrare ca procesator 

si producator in agricultura 

ecologica 

b) Contractul procesatorului cu un 

organism certificat de inspectie si 

certificare 

 

10  puncte 

Se vor puncta proiectele care propun majoritar 

investiții pentru obținerea de produselor ecologice 

conform prevederilor OUG 34/2000 privind 

produsele agroalimentare ecologice cu completările 

și modificările ulterioare, produse care se vor regăsi 

în categoria produselor vândute, după finalizarea 

proiectului, conform previziunilor economice din 

cadrul Studiului de Fezabilitate. 

 

Pe linia tehnologică deținută/propusă numărul 

produselor ecologice obținute trebuie să fie 

majoritar în total produse obținute pe linia 

respectivă. 

 

 

C2. Investiţia este destinată:                                       Max.20 p. 

 
a) produselor provenite din exploataţii situate în zone HNV – 20 p. 
b) produselor alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești – 15 p. 
c) produselor tradiționale - 10 p. 
d) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și 
alimentare (scheme de calitate) recunoscute – 5p. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

a) produse provenite din exploataţii 

situate în zone HNV 

Declaraţie pe propia răspundere 

conform căreia solicitantul se 

angajează să utilizeze materie primă 

din zonele HNV. - Se verifica declaratia 

F şi SF. 

COPIE CERERE depunere 

documentație în vederea dobândirii 

dreptului de utilizare a menţiunii de 

calitate facultativă „produs montan" 

- pentru produsele în curs de 

20  puncte 

Se vor puncta proiectele care vizează (conform 

studiului de fezabilitate) utilizarea materiei prime din 

zonele HNV (se regăsesc în Lista UAT-urilor 

eligibile pentru pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 

a PNDR. Se verifică amplasarea proiectului, 

respectiv Anexa 5 - Lista UAT din teritoriul GAL FS-

TP - Caracteristici specifice. 

Pentru investițiile noi se va verifica declarația F 

pentru a vedea dacă solicitantul s-a angajat sa 

obtină produse provenite din exploataţii situate in 

zone HNV. 
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recunoaștere 

b) produse alimentare obținute 

conform unei rețete consacrate 

românești 

Declarație pe proprie răspundere în 

care solicitantul se angajează că, în 

urma procesării, va obține un produs 

tradițional în conformitate cu legislația 

națională în vigoare (pentru investiții 

noi)  

Atestat produs alimentar obţinut 

conform unei reţete consacrate 

româneşti emis de MADR, în 

conformitate cu Ordinul 394/2014 

privind atestarea produselor alimentare 

obținute conform rețetelor consacrate 

românești, (pentru modernizări în 

vederea obținerii unui produs 

existent)) pentru investiții în vederea 

obținerii unui produs nou  

 Declarație pe proprie răspundere (F) 

conform căreia solicitantul se 

angajează că, în urma procesării, va 

obține un produs alimentar conform 

unei rețete consacrate românești, în  

conformitate cu legislația națională în 

vigoare (pentru investiții noi) 

c) produse tradiționale 

ATESTATUL DE PRODUS 

TRADIȚIONAL emis de MADR , în 

conformitate cu Ordinul 724/ 2013 

privind atestarea produselor tradiţionale 

(pentru modernizări, în vederea 

obținerii unui produs existent) 

pentru investitii în vederea obținerii 

unui produs nou . 

 

 

d) produse care participă la sisteme 

din domeniul calității produselor 

agricole și alimentare (scheme de 

calitate) recunoscute 

DOCUMENT care să demonstreze 

calitatea de membru al grupului 

aplicant pentru produsul alimentar care 

participă la sisteme din domeniul 

 

15 puncte 

Se vor puncta proiectele care propun investiții 

pentru produse alimentare obținute conform unei 

rețete consacrate românești conform prevederilor 

Ordinului 394/2014 privind atestarea acestor 

produse. 

 

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute 

trebuie să fie conform unei rețete consacrate 

românești, iar acesta să se regăsească în categoria 

produselor comercializate de solicitant după 

finalizarea proiectului conform previziunilor 

economice din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 p. 

Se vor puncta proiectele care propun investiții 

pentru obținerea de produse tradiționale conform 

prevederilor Ordinului Ordinul 724/ 2013 privind 

atestarea acestor produse. 

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute prin 

investiție trebuie să fie tradițional, iar acesta trebuie 

să se regăsească în categoria produselor vândute, 

după finalizarea proiectului, conform previziunilor 

economice din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

 

5 p. 

Proiectele care vizează obținerea unor produse 

alimentare care sunt în curs de înregistrare și 

recunoaștere la nivel european pentru înregistrarea 

denumirii de specialitate tradițională garantată 

(STG), vor fi punctate în condițiile respectării 

mențiunilor din caietul de sarcini depus în vederea 

recunoașterii, a înregistrării în Registrul Sistemelor 
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calității produselor agricole și 

alimentare recunoscute sau în curs de 

recunoaștere la nivel european -  

   Declarație pe proprie răspundere în 

care solicitantul se angajează că, în 

urma procesării, va obține un produs 

care participă la sisteme din domeniul 

calității recunoscute la nivel european  

(la depunere se verifică Declaraţia F.) si 

urmând ca documentul să se depună la 

tranşa de plată. 

 

 

din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) și 

a transmiterii documentației pentru obținerea 

înregistrării și a protecției la nivel european. 

Pentru produsele alimentare care au obținut 

recunoșterea la nivel european, proiectele vor fi 

punctate în urma verificării în bazele de date ale 

Comisiei Europene DOOR, respectiv E-SPIRIT-

DRINKS pentru băuturile spirtoase. 

 

Se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care 

se află în arealul vizat de documentația depusă în 

vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate 

(IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP), 

pentru produsele care participă la sisteme de 

calitate recunoscute la nivel european, precum și 

utilizarea mențiunii de calitate facultative „produs 

montan”, cu respectarea  

prevederilor Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017 

privind aprobarea Procedurii de verificare a 

conformităţii datelor cuprinse în caietul de sarcini în 

vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii 

de calitate facultative „produs montan" şi de 

verificare a respectării legislaţiei europene şi 

naţionale de către operatorii economici care au 

obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.  

 

Pentru produsele care dețin deja mențiunea de 

calitate facultativă „produs montan”, se vor puncta 

proiectele depuse de solicitanți care vizează 

obținerea produselor alimentare care se regăsesc în 

Registrul național al produselor montane publicat pe 

site-ul www.madr.ro ( din  momentul  publicării).  

 

Proiectele care vizează obținerea produselor în curs 

de recunoaștere a dreptului de utilizare a mențiunii 

facultative de „produs montan” vor fi punctate în 

condițiile respectării caietului de sarcini depus în 

vederea recunoașterii, a prezentării dovezii de 

depunere a acestuia la Direcția Agricolă Județeană  

(doc. 15) și a angajamentului că se va obține 

această mențiune de calitate până la ultima plată. 

 

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute 

trebuie să dețină mențiunea de calitate facultativă 

„produs montan”, iar acesta trebuie să se 

regăsească în categoria produselor vândute, după 
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finalizarea proiectului, conform previziunilor 

economice din cadrul Studiului de Fezabilitate. 

În plus, solicitanții trebuie să respecte mențiunile din 

caietul de sarcini pentru sistemul de calitate vizat, 

produsul este înregistrat în Registrul Sistemelor din 

Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN)  și 

documentația este transmisă la Comisia Europeană 

pentru înregistrare în vederea obținerii protecției 

europene.  

 

P2. Principiul lanţurilor alimentare integrate (investiţiile care acoperă  tot lanţul 

alimentar: colectare, depozitare, condiţionare, procesare  şi comercializare)  

 

C3. Investiţia acoperă următoarele verigi ale lanţului alimentar:                             – max.35 p. 

 

a) colectare***** - depozitare - condiționare - procesare şi comercializare** - 35 p. 

b) colectare - depozitare - condiționare – procesare – 30 p. 

c) colectare - depozitare - condiționare -comercializare**  -25 p. 

d) operațiuni care vizează cel puţin o componentă ce completează integral lanțul 

alimentar integrat -20 p/ 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 

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 contracte/precontracte, 

are/au calitatea de membru al 

acesteia, 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.  

Şi 

Hotărârea Consiliului Director de 

împuternicire a Preşedintelui Consiliului 

Director sau a unei alte persoane din 

 

a) Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de 

modernizare în cel puțin trei componente ale lanțului 

alimentar.  

Solicitantul demonstrează că are unitate de procesare în 

funcțiune sau își propune prin proiect investiții în 

procesare. 

 

b) Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de 

modernizare în cel puțin două componente ale lanțului 

alimentar. 

Solicitantul demonstreaza că are unitate de procesare în 

funcțiune sau își propune prin proiect investiții în 

procesare. 

 

c) Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau de 

modernizare în cel puțin două componente ale lanțului 

alimentar, dintre care obligatoriu una este depozitarea. 

Punctajul se va acorda doar în contextul reţelelor locale 

de colectare****, conform definiţiei prezente în capitolul 

4.3 Dicţionar. 

 

d) Se vor puncta proiectele care vizează cel puţin o 
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cadrul Consiliului Director, conform 

prevederilor statutului, în vederea 

semnării acestor documente. 

 

   Precontractele cu membrii OIPA în 

vederea procesării/comercializării  

Şi/sau 

   Precontractele cu persoane juridice 

prin care se realizează comercializarea 

producţiei. 

 

componentă ce completeaza integral lanţul alimentar, 

realizat prin intermediul membrilor OIPA recunoscute. 

Solicitantul este membru OIPA*.  

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea 

sau comercializarea ** pot fi realizate  prin intermediul 

membrilor OIPA recunoscute, acestea fiind servicii 

prestate către procesator, solicitantul (procesatorul)  

deținând controlul asupra produsului și condițiilor de 

colectare/comercializare (de exemplu: stabilirea prețului). 

 

Comercializarea poate fi efectuată și prin intermediul a cel 

mult un intermediar (membru OIPA) fără obligativitatea ca 

aceasta să fie un serviciu prestat către procesator. 

 

Solicitantul demonstreaza că are unitate de procesare în 

funcțiune sau își propune prin proiect investiții în 

procesare. 

Numărul membrilor OIPA care presteaza servicii 

solicitantului nu este limitat. 

Operațiunile efectuate prin intermediul membrilor OIPA 

care completează lanțul alimentar menționat se vor  

desfășura în proporție de 100% prin intermediul acestora. 

 

Nu se punctează proiectele care își propun doar 

comercializare, chiar daca aceasta este componenta care 

închide lanțul alimentar. 

 

Expertul verifică pe site MADR –secțiunea Comitet OIPA, 

actul constitutiv și statutul OIPA din care face parte 

solicitantul și terța/terțele persoane juridice prin 

intermediul cărora completează lanțul, dacă OIPA este 

recunoscută de către MADR pe  filiera de produs în 

conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare. 

În cazul în care aceste informații nu se regăsesc pe site-ul 

MADR sau  nu se identifica informatiile relevante sau 

exista necorelari, se vor solicita clarificări prin intermediul 

formularului E3.4. 

 

Se verifică (dacă persoanele juridice sunt membrii 

OIPA/membru al unei organizații membre OIPA), 

investiţia propusă, componentele existente ale lanţului 

alimentar (dacă este cazul), dacă precontractele cu 

membrii OIPA recunoscute, vizează efectuarea 

operaţiunilor lanţului alimentar pe care nu le desfăşoară 

solicitantul şi dacă aceştia au punct de lucru autorizat 

unde se desfăşoară aceste operaţiuni (verificarea se face 
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în ONRC pentru persoanele juridice respective dacă este 

cazul). 

 

OIPA trebuie să fie recunoscută prin ordin al ministrului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. 

 

*Titulatura de membru OIPA se referă, la cea de membru 

al unei organizații membre OIPA. 

 

**Comercializare –se poate realiza:  

-prin desfacerea produselor direct către consumatorul 

final (ex.magazin la poarta unității, magazin on-line, 

rulote/autorulote alimentare, automate alimentare, 

magazine proprii, altele decât cele „la poarta unității” ). În 

cazul magazinelor proprii, altele decât cele „la poarta 

unității”, se vor sprijini doar investițiile de modernizare. 

- prin vanzarea către consumatorul final prin intermediul a 

cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul unor 

contracte încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, 

deținătorii de unități turistice, restaurante etc.).  

Titulatura de Intermediar, poate fi detinută de una sau mai 

multe persoane juridice care îndeplineşte/îndeplinesc 

calitatea de unic intermediar între producător şi 

consumator, cu care solicitantul are pre-contract, 

comercializează aceste produse direct către consumatorii 

finali. 

 

***Condiționarea, în sectorul pomicol, cuprinde după 

caz, operațiuni tehnologice de sortare, calibrare, spălare-

zvântare, curățare, lustruire, ceruire, lotizare, etichetare, 

ambalare, uscare fără transformarea acestora în fructe 

prelucrate (nu include deshidratare), depozitarea în 

condiții controlate (temperatura, umiditate, atmosfera) 

spargere, decojire, separare miez de coaja sortare miez și 

alte operațiuni de pregătire în vederea păstrării și/sau 

livrării acestora pentru consum în stare proaspată sau 

pentru idustrializare. 

 

**** Rețea locală – formă de organizare logistică pentru 

procurarea, în vederea pregătirii pentru  

vânzare/procesare, a produselor agricole de pe raza 

judeţului şi a judeţelor limitrofe față de  amplasamentul 

investitiei. O rețea locală poate cuprinde: colectarea, 

recepția, depozitarea, condiționarea, sortarea și 

ambalarea produselor agricole. Pentru a fi considerată 

rețea de colectare procentul de materie primă procurată 
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de la terți, producători agricoli, trebuie să fie de minim 

70%. 

 

*****Colectare – în sensul prezentului ghid, prin termenul 

de colectare se înțelege aprovizionare/achiziționare 

materie primă de bază direct de la producători. 

 

 

Expertul GAL va acorda punctaj funcție de nr. de componente ale lanțului alimentar vizat. 

 

P3. Principiul asocierii (investiţiile realizate de grupurile de producători şi 

cooperativele din sectorul pomicol) 

 

      C4. Investiţia este realizată de un grup de producători sau de o cooperativă – 15 p. 

Se vor puncta toate proiectele în care investiţiile sunt realizate de grupurile de producători sau 

cooperative din sectorul pomicol. 

15 pct dacă DA,  0 pct. dacă NU. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE   

 Studiul de fezabilitate   

  

 Statut pentru Societatea cooperativă 

agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 

2005,) și Cooperativa agricolă 

(înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu 

modificările și completările ulterioare, 

grupuri de producători constituite 

conform Ordonanţei Guvernului nr. 

37/2005 cu modificările şi completările 

ulterioare . 

C4.– 15 p. 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă solicitantul este 

formă asociativă, respectiv, societate cooperativă 

agricola, cooperativa agricolă, grup de producători din 

sectorul pomicol.   

Activitatea propusa prin proiect trebuie să se regasească 

în una din activitaţile menţionate în statutul  grupului de 

producători sau cooperativei.  

În cazul în care solicitantul nu se regaşeste în niciuna din 

situaţiile de mai sus (societate cooperativă agricola, 

cooperativa agricolă, grup de producători) si  activitatea 

propusa prin proiect nu se regaseste în una din activităţile  

mentionate în statut  expertul nu va acorda punctaj la 

acest criteriu şi va înscrie “0” în rubrica aferentă. 

Nu se acceptă la finanțare grupurile de producători 

recunoscute preliminar. 

Pentru grupurile de producători se verifică site MADR – 

Aviz de recunoaştere pentru grupuri de producători.  

 Atenţie! Avizul de recunoaştere să nu fie retras. 
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P4 Principiul relevanței proiectului  pentru atingerea obiectivelor SDL    

 

 C5. Proiectul demonstrează cum contribuie la atingerea obiectivelor SDL -max.20 p 

 

C5.1 Proiecte care demonstrează contribuția la dezvoltarea economică a teritoriului GAL -5 p. 

C5.2  Proiectele care prevăd crearea unui nou loc de muncă cu normă întreagă, ce se va menține 

pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului -15 p. 

 

Se vor puncta proiectele în care este descrisă contribuția proiectului la Dezvoltarea economică a 

teritoriului și cele care presupun Crearea de noi locuri de muncă. Se verifică descrierea facută în 

Studiul de fezabilitate.   

Notă: Punctajul acordat la Criteriul de selecție C5.1 se poate cumula cu punctajul de la Criteriul de 

selecție C5.2 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Anexa 1-Cererea de finanțare 

Studiul de fezabilitate 

Anexa 14 – Declarație pe propria răspundere 

specifică GAL FS-TP 

C5.1- 5 p. 

 Se verifică în cererea de finanțare(secțiunea A4 și 

A6) și în Studiul de fezabilitate dacă solicitantul a 

descris cum contribuie proiectul la dezvoltarea 

economică a teritoriului GAL. 

C5.2. -15 p. 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă 

solicitantul a prevăzut minim nou loc de muncă cu 

normă întreagă; în situația în care este prevăzut a 

se crea un loc de muncă, se verifică în Anexa 14 – 

Declarație pe propria răspundere specifică GAL 

FS-TP dacă solocitantul și-a asumat menținerea 

acestuia pe toată durata de implementare și 

monitorizare a proiectului. 

 

Punctajul minim pentru această măsură este de 15 puncte. 

 

Expertul GAL completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat.  

Dacă există divergenţe între expertul GAL şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 

mediate / rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 

 

 

 

 


