
 

MĂSURA M7/2A – ÎNFIINTARE, MODERNIZARE EXPLOATATII AGRICOLE SI UNITATI DE PROCESARE 

 

CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ  

 

CS.1 Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat 

(maximum 15 puncte) 

 

 

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui 

lanț alimentar integrat după cum urmează: 

a) producție agricolă primară – procesare – comercializare 

(15 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

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

produselor apicole și producției de ouă)     

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

(2) producție agricolă primară – procesare 

(13 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Documente:  

Cerere de finantare 

Studiu de Fezabilitate 

CS.2 Solicitantul are statut juridic : Grup de producători sau Cooperativă 

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

 

Criteriul va fi punctat dacă solicitantul este un grup de producători sau 

cooperativă 

Doumente: 

Cererea de Finanţare punctul B1-Statutul juridic al Solicitantului, Doc. 1 

CS.3 Solicitantul deține calificare/experienţă în raport cu activitatea prevăzută 

prin proiect 

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

 

Pentru a beneficia de punctaj reprezentantul legal al solicitantului trebuie să 

demonstreze că deţine: 

1. Calificare în domeniul proiectului dobândită prin absolvirea de studii liceale, 

universitare, cursuri de calificare, alte forme de invăţământ. 

sau 

2.Experienţă profesională în domeniul proiectului dobândită la locul de muncă 

sau prin activităţi independente. 

Documente:  

Studiu de fezabilitate, diplomă de absolvire a invăţământului liceal/universitar, 

diplomă de absolvire a unui curs de calificare ANC, contracte de muncă, extras 



din REVISAL 

În cazul în care solicitantul a dobândit experiență profesională ca titular al unei 

Persoane Fizice Autorizate, se vor atașa documentele de înființare ale PFA-ului 

respectiv. 

CS.4 Solicitantul a mai implementat cel puţin un proiect cu finanţare UE 

(10 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

 

Pentru a beneficia de punctaj solicitantul trebuie să demonstreze că a 

implementat cu succes cel puţin un proiect cu finanţare nerambrusabilă UE până 

la momentul depunerii Cererii de Finanţare 

Documente:  

Studiu de fezabilitate, Contracte de Finanţare/alte documente emise de 

finanţatori prin care se poate dovedi că solicitantul a implementat un proiect cu 

finanţare nerambrusabilă. 

CS.5 Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ 

dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației 

tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri/rase autohtone 

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

  (maximum 10 puncte) 

 

 

Punctajul se va acorda proporţional, în funcţie de ponderea nucleului 

soiurilor/raselor autohtone exprimate în SO din total dimensiune economică a 

exploatației, astfel: 

n- nucleul soiurilor/raselor autohtone exprimate în SO 

s- dimensiune economică a exploatației 

CS.5=n/s*5 

 

Documente:  

Cererea de Finanţare, punctual Stabilirea categoriei de fermă 

-pentru sectorul vegetal - Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 

România, elaborate de către ISTIS 

-pentru sectorul zootehnic – se vor prezenta certificate de origine  pentru 

animale de rasă  (indigene) sau adeverințe ale asociațiilor/organizațiilor 

crescătorilor de animale acreditate pentru întocmirea și menținerea registrului 

genelogic   

CS.6 Proiecte care promovează investiții destinate exclusiv produselor ecologice 

sau care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și 

alimentare recunoscute la nivel naţional 

(maximum 10 puncte) 

 

 

6.1 Proiecte care promovează investiții destinate produselor ecologice 



(10 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse 

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.  

Cel puțin un produs obținut în urma procesării pe linia tehnologică 

deținută/propusă trebuie să fie ecologic. 

 

2. Proiecte care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și 

alimentare recunoscute la nivel naţional :  

a. produse tradiţionale  

(5 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse 

tradiționale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor 

produse.  

Cel puțin unul din tipurile de produse obținute 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.  

 

 

b. produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești 

(5 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

 

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 să fie conform unei rețete 

consacrate românești, iar acesta să se regăsească în categoria produselor 

vândute, după finalizarea proiectului conform previziunilor economice din cadrul 

Studiului de Fezabilitate.  

 

 

Documente: 

Studiu de Fezabilitate 

 

CS.7 Proiecte care includ acţiuni pentru promovarea producerii şi utilizării 

durabile de energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei  

(maximum 15 puncte) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se vor puncta proiectele care propun:  

7.1 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (eoliana, 

solara, pompe de caldura), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de 

investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu.  



(15 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

 

7.2. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, 

prin utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea 

agricolă și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi 

componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va 

fi destinată exclusiv consumului propriu. 

(10 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Documente  

CS.8 Crearea de locuri de muncă 

(maximum 20 puncte) 

 

 

8.1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă                    

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

8.2 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă                

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Se vor puncta proiectele care propun crearea a cel puţin unui loc de muncă, pană 

la finalizarea investiţiei şi menţinerea acestuia în perioada de monitorizare. 

Persoana Fizică Autorizată şi Întreprinderea Individuală înfiinţată cu cel mult 3 

luni inainte de depunerea Cererii de Finanţare va primi punctaj pentru crearea 

unui loc de muncă. 

Indeplinirea criteriului de selecţie se va verifica la ultima cerere de plată şi în 

perioada de monitorizare. 

 

Documente: 

Cerere de finanțare 

Studiu de Fezabilitate 

TOTAL punctaj 100 p 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu poate intra la finanţare.  
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 
pentru departajare : 
1 Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat 
2. Solicitantul a mai implementat cel puţin un proiect cu finanţare UE                                                                                        
3. Valoarea nerambrsabilă totală a proiectului în ordine descrescătoare  
 


