
MĂSURA M8/3A - PROMOVARE FORME ASOCIATIVE 

 

CRITERII DE SELECȚIE 
 

PUNCTAJ  

CS1. Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar scurt/piață locală 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Lanț scurt - configurație a lanțului alimentar care nu implică mai mult de un intermediar 

între producător și consumator;  

Piața locală - este definită ca o rază de comercializare care nu depășește 75 km de la 

exploatația de origine a produsului. 

Se va acorda punctaj dacă solicitantul îşi propune să comercializeze producția realizată 

de forma asociativă prin intermediul unui lanț scurt sau unei piețe locale. 

Documente: memoriu justificativ 

CS2. Solicitantul demonstrează experianța relevantă în raport cu activitatea prevăzută prin 

proiect 

                                                                                                       (20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
 

Solicitantul va face dovada implementării unor proiecte similare, cel puțin un proiect în 

domeniul dezvoltării/animării comunitare 

Documente: portofoliu proiecte 

CS3. Dezvoltarea unei structuri asociative care să includă funcții integrate (flux operațional 

complet – ex consiliere producție, depozitare, marketing, procesare) 

                                                                                                         (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
 

Criteriul va fi punctat doar dacă proiectul va prevedea descrierea detaliată a etapelor (de la 

materie primă locală până la desfacerea produsului  pe piață) 

Documente: planul de acțiune, planul de marketing 

CS4. Dezvoltarea profesională și implicare - asigurarea sustenabilității post-proiect 

                                                                                                       (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 Planul de afaceri va conține modalități concrete de formare profesională a persoanelor 

implicate şi descrierea sustenabilității proiectului  

Documente: planul de acțiune 

CS5. Relevanță a structurii de membrii în acord cu SDL - prioritizarea fermelor mici și medii 

– aflate în dificultate cu privire la accesul pe piață 

                                                                                                       (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
 

Parteneriatul are în componență fermă mică (8.000 – 11.999 SO) sau medie (12.000 – 

30.000 SO) 

Documente: acordul de partneriat, calculul dimensiunii economice a fermei 

CS6. Facilitarea înființării a cel puțin două structuri asociative 

                                                                                                       (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)  

Criteriul va fi punctat în cazul în care proiectul prevede înființarea a cel puțin 2 forme 



asociative. 

Documente:memoriu justificativ 

CS7. Crearea de locuri de muncă 

 

Se vor puncta proiectele care propun crearea a cel puțin un loc de muncă cu o jumatate de 

normă și menținerea acestuia în perioada de monitorizare. 

                                                                                                            (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Documente: cerere de finanțare 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu poate intra la finanțare.  
 
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 Facilitarea înființării a cel puțin două structuri asociative  

2. Experianța relevantă în raport cu activitatea prevăzută prin proiect 

3. Valoarea nerambrsabila totala a proiectului in ordine crescatoare 

 


