
 
 

ASOCIAȚIA  SARGEȚIA   GAL 1 

1 
 

 

MĂSURA 7/3A – Investiții în procesarea și marketingul produselor agricole în teritoriul GAL 

GE 1.2 cL – FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

 

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

              

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 
Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: ______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________  
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Nr. 
Crt 

Principii și criterii de selecție  Punctaj 

1. Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea 
sistemelor de colectare, procesare și comercializare 

Se vor puncta proiectele de investiții inițiale realizate de  IMM și alte 
întreprinderi care contribuie la crearea lanțurilor alimentare integrate. 

Max. 25 
p 

1.1  Investiții în unități de procesare care vizează crearea lanțului 
alimentar integrat, respectiv colectare*, procesare, depozitare și 
comercializare** 

Se vor puncta proiectele ce prevăd înființarea unei noi unități de 
procesare prin investiții noi în toate componentele lanțului alimentar, în 
funcție de sector. 
În cazul intreprinderilor in functiune care vizeaza prin proiect investitii 
initiale sau investitii initiale pentru o noua activitate economica sunt 
punctate: 
-proiectele care au lanțul alimentar integrat complet (în funcție de 
sector) în condițiile în care vizează cel puțin componenta de procesare ; 
-proiectele care își propun investiții în componentele lipsă necesare 
completării integrale (în funcție de sector) a lanțului alimentar, în 
condițiile în care investițiile vizează prin proiect și componenta de 
procesare. 
 Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar 
daca aceasta este componenta care închide lanțul alimentar. 

25 p 

1.2 Investiții în unități de procesare care vizează crearea lanțului 
alimentar integrat, respectiv colectare*, procesare, depozitare și 
comercializare prin intermediul OIPA recunoscute 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții în componente ale lanțului 
alimentar integrat, lanț care se completează integral prin intermediul 
OIPA recunoscute.  

Solicitantul, membru OIPA***, demonstrează că are unitate de 
procesare în funcțiune sau își propune prin proiect investiții în procesare.  

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, colectarea sau 
comercializarea**  poate fi realizată  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). 

Numărul membrilor OIPA prin intermediul cărora se desfășoară 
operațiunile ce completează lanțul alimentar nu este limitat. 

Operatiunea de colectare care completează lanțul alimentar menționat 
se vor desfășura în proporție de 100% prin intermediul membrilor OIPA 
Operațiunea de comercizalizare  care completează lanțul alimentar 
menționat se va desfășura în proporție de minimum 50% prin 
intermediul membrilor OIPA.  . 

22 p 
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1.3  Investiții în unități de procesare care vizează crearea lanțului 
alimentar ce integrează sistemul de colectare*, depozitare, procesare 

Se vor puncta proiectele ce prevăd înființarea unei noi unități de 
procesare prin investiții noi în toate componentele lanțului alimentar 
menționat , în funcție de sector. 
În cazul intreprinderilor în functiune care vizeaza prin proiect investitii 
initiale sau investitii initiale pentru o noua activitate economica sunt 
punctate: 
-proiectele care au lanțul alimentar integrat menționat complet (în 
funcție de sector) în condițiile în care vizează cel puțin componenta de 
procesare ; 
-proiectele care își propun investiții în componentele lipsă necesare 
completării integrale (în funcție de sector) a lanțului alimentar 
menționat în condițiile în care investițiile vizează prin proiect și 
componenta de procesare. 

20 p 

2. Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată, produse care 
participă la scheme de calitate recunoscute la nivel national,european, 
etc)  

Se vor puncta proiecte de investiții ale IMM și altor întreprinderi  care 
realizează investiții inițiale pentru creșterea competitivității prin 
realizarea de produse noi cu înaltă valoare adăugată  

Max. 35 
p. 

2.1. Proiecte care vizează investiții destinate produselor ecologice 

 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.. 

15 p. 

2.2. Proiecte care vizează investiții destinate: 
Max. 20 
p. 

a)produselor care participă la sisteme din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel european 

Pentru produsele alimentare care au obținut recunoașterea la nivel 
european, proiectele vor fi punctate în urma verificării în bazele de date 
ale Comisiei Europene DOOR. 

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de recunoaștere la nivel 
european, se vor puncta proiectele depuse de solicitanți care  vizează 
obținerea produselor alimentare în conformitate cu documentația 
depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) și a 
denumirilor de origine protejate (DOP), cu respectarea prevederilor 
legislației europene și naționale în vigoare privind sistemele din 

20 p. 
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domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare. 

În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de sarcini pentru 
sistemul de calitate vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul 
Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN), iar 
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 în vederea obținerii înregistrării și a protecției la nivel 
european. 

Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care utilizează 

mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” vor fi punctate în 

condițiile respectării 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 ww.madr.ro. 

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 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 finalizarea 
proiectului, conform previziunilor economice din cadrul Studiului de 
fezabilitate. 

b)  produselor care participă la sisteme din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național și 
anume:  

•produse tradiţionale 

Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de 
produse tradiționale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind 

15 p. 
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atestarea acestor produse 

Conform art. 6 alin. I) al O 724/2013 : „capacitatea de producție 

realizată – raportată pentru un an, respectiv 365 de zile, nu poate 

depăși cantitatea medie de 150kg/litri pe zi total produs traditional 

atestat și nu mai mult de 400 kg/litri pe zi total produse tradiționale 

atestate, cu excepția producerii pâinii și produselor de panificație 

tradiționale – care nu pot depăși cantitatea medie de 300 kg pe zi total 

produs traditional atestat și nu mai mult de 800 kg pe zi total produse 

tradiționale atestate” 

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. 

sau 

•produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate 
românești 

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. 

 

 

15 p. 

 

 
În situația în care unul din produsele menționate la criteriul 2.2 îndeplinește și 
condițiile pentru a fi produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ,  la criteriul 
2.1 și 2.2 (a sau b). 

3. Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de 
producători 

Se vor puncta proiectele de investiții inițiale realizate de forme 
asociative 

15 p 

3.1. Proiecte de investiții realizate de cooperative sau grupuri de 
producători  

15 p 

4. Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial 
determinate în baza studiului de specialitate 

Se vor puncta proiectele de investiții ale IMM și altor întreprinderi care 
realizează investiții inițiale în zonele cu potențial determinate în baza 
studiului de specialitate 

Max. 25 
p 

Proiectul vizează amplasarea unității într-o zonă în care este necesară o capacitate 
de prelucrare identificată in raport cu potențialul existent, după cum urmează****: 

4.1. Potențial ridicat de absorbție a materiei prime 25 p 
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Punctajul minim admis la finanțare pentru această măsură este de 15 puncte și reprezintă 
pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă. 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele 
criterii de departajare: 
1. Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescătoare;  
2. Dimensiunea întreprinderii, în sensul prioritizării solicitanților care se încadrează în categoria 
microîntreprinderi;  
3. Forma de organizare, în sensul prioritizării formelor asociative (cooperative și grupuri de 
producători). 
4. Numarul de locuri de muncă nou infiintate în ordine descrescatoare (pentru fiecare proiect 
solicitantul/beneficiarul isi asuma crearea unui nou loc de muncă pentru fiecare fracțiune de 
20.000 euro finanțare nerambursabilă). 
 
Criteriile de selecție sunt aplicabile atât proiectelor care prevăd investiții inițiale cât și 
investiții inițiale pentru o nouă activitate economică.  
 
* Colectarea – reprezintă aprovizionarea cu materie primă de bază (ex. făină, zahăr, lapte) 
direct de la producători, fără intervenţia în relaţia producător-solicitant a nici unui intermediar. 
Materie prima de baza (majoritară) acea materie prima care are cea mai mare pondere 
comparativ cu restul materiilor prime.  
 
**Comercializarea poate fi:  
a) comercializare directa prin desfacerea produselor direct către consumatorul final: exemple.:  

•magazin la poarta unității (ca investiții noi sau ca investitii modernizate -în cazul 
investițiilor pentru extinderea capacitatii de productie, diversificarea activității, 
diversificarea producției, schimbare fundamentală),  

•magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar pentru investiții 
de modernizare - în cazul investițiilor pentru extindere, diversificarea activității, 
diversificarea producției, schimbare fundamentală. In cazul înființării unei noi unitati de 
producție, nu este permisa înființarea de magazine proprii în locații diferite de locația 
amplasariiproiectului.),  

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/  este mai mică decât 50% din producția de 
materie primă 

4.2. Potențial mediu de absorbție a materiei prime 

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/  este între 50% - 90% din producția de materie 
primă 

20 p 

4.3. Potențial redus de absorbție a materiei prime 

Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de 
prelucrare/ depozitare/  este mai mare de 90% din producția de materie 
primă. 

15 p 

TOTAL  100 p 



 
 

ASOCIAȚIA  SARGEȚIA   GAL 1 

7 
 

•magazin on-line cu distribuire prin logistică proprie,  

•rulote/ autorulote alimentare; automate alimentare.  
b) prin vânzarea către consumatorul final prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedite 
prin intermediul unor pre-contracte/ contracte încheiate direct). Intermediarii pot fi: 
comercianți cu amănuntul, deținători de unități turistice, restaurante, unități de procesare 
ulterioară înregistrate/ autorizate etc.).  
Titulatura de intermediar poate fi deținută de una sau mai multe persoane juridice care 
îndeplineşte/ îndeplinesc calitatea de unic intermediar între producător şi consumator, cu care 
solicitantul are precontract/ contracte, comercializează aceste produse direct către 
consumatorii finali.  
Menționăm că nu este obligatoriu ca producția obținută să fie comercializată integral prin 
comercializare directă (ex. prin magazinul de la poarta unității).  
 
*** Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la cea de membru al unei organizații 
profesionale (ex.asociatie, federatie etc) membra OIPA . 
 
****În cazul în care proiectul vizează investiții de procesare pentru mai multe tipuri de materii 
prime acesta va fi punctat în cadrul Principiului potențialului agricol care vizează zonele cu 
potențial determinate în baza studiului de specialitate pentru materia primă majoritar 
cantitativă procesată.  
În cazul investițiilor care vizează mai multe componente (ex. colectare, depozitare, procesare 
etc.), proiectul va fi punctat în cadrul Principiului potențialului agricol care vizează zonele cu 
potențial determinate în baza studiului de specialitate pentru investiția (componenta) majoritar 
valorică (valoare eligibilă).  
Pentru punctarea Principiului potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate 
în baza studiului de specialitate, in cazul în care un proiect prevede investiții în mai multe 
puncte de lucru, într-o singură regiune, se va avea in vedere potentialul punctului de lucru în 
care este va fi amplasată investiția majoritar valorică (valoare eligibilă).  
(Pentru materia prima de baza –faina, pentru care nu sunt disponibile date statistice în cadrul 
Studiului privind zonele cu potențial, se acordă punctajul aferent potentialului corespunzator 
coloanei capacitatea de prelucrare a cerealelor. din studiu de potential ) 
 
Atenție! Pentru ca investițiile în componentele de colectare, depozitare (inclusiv condiționare), 
comercializare directă aferente lanțului alimentar integrat să fie eligibile, materia primă 
colectată și/sau depozitată va trebui să fie utilizată 100% la obținerea produsului eligibil în 
cadrul schemei, iar produsele obținute care vor fi depozitate/ comercializate direct trebuie să 
fie produse non- Anexa I la TFUE proprii rezultate în procesul de producție. De asemenea, 
investițiile mentionate trebuie sa fie dimensionate în acord cu capacitatea de producție 
respectiv dimensionarea investițiilor în colectare, a spațiilor de depozitare materii prime, 
procesare, depozitare produse finite trebuie să fie dimensionate in raport cu volumul producției 
propus prin proiect, iar magazinele la poarta fabricii trebuie să fie dimensionate în raport cu 
volumul produselor finite eligibile care este supus comercializării directe. 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Nr.Crt Criteriu de departajare  

CD1 Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 
crescătoare 

 

CD2 Dimensiunea întreprinderii, în sensul prioritizării solicitanților 
care se încadrează în categoria microîntreprinderi; 

 

CD3 Forma de organizare, în sensul prioritizării formelor asociative 
(cooperative și grupuri de producători) 

 

CD4 Numarul de locuri de munca nou infiintate in ordine descres-
cătoare (pentru fiecarte proiect solicitantul/beneficiarul isi 
asumă crearea unui nou loc de muncă pentru fiecare fracțiu-
ne de 20.000 euro finanțare nerambursabilă) 

 

 
Atenție! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 
Finanțare.  
 
Observaţii:_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume ……………………....... 
Semnătura şi ştampila ...................   
Data………...................................... 
 
Verificat: Expert 2 GAL  
Nume/Prenume ……………………....... 
Semnătura.....................................           
Data……….................................... 
 
Aprobat: Reprezentant legal al GAL 
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................               
Data……........................................ 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea CRITERIILOR DE SELECŢIE 

P1 Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea sistemelor de 

colectare, procesare și comercializare: MAX 25 pct. 

Se vor puncta proiectele de investiții inițiale realizate de  IMM și alte întreprinderi care 

contribuie la crearea lanțurilor alimentare integrate. 

1.1) Investiții în unități de procesare care vizează crearea lanțului alimentar integrat, 

respectiv colectare*, procesare, depozitare și comercializare ** 

 (25 pct. daca DA si 0 pct. daca NU) 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente 1. a) Studiul de Fezabilitate  

Documente 3. a) Documente solicitate pentru 

imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care 

sunt/ vor fi realizate investiţiile:  

 a) 1. Actul de proprietate asupra clădirii, 

contract de concesiune sau alt document 

încheiat la notar, care să certifice dreptul de 

folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel 

puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 

de finanţare, care să confere titularului 

inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de 

construcții, după caz în acord cu precizările 

din Studiul de Fezabilitate, în conformitate cu 

prevederile Legii 50/1991 republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, având 

în vedere tipul de investiţie propusă prin 

proiect; 

 a) 2. Documentul care atestă dreptul de 

proprietate asupra terenului, contract de 

concesiune sau alt document încheiat la notar, 

care să certifice dreptul de folosinţă al 

terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de 

finanțare, care să confere titularului inclusiv 

dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, 

după caz, în acord cu precizările din Studiul de 

Fezabilitate, în conformitate cu prevederile 

Legii 50/1991, republicată, cu modificările și 

 Se vor puncta proiectele ce prevăd 

înființarea unei noi unități de procesare prin  

realizarea tuturor componentelor lanțului 

alimentar, în funcție de sector. 

 

În cazul intreprinderilor in functiune care 

vizeaza prin proiect investitii initiale sau 

investitii initiale pentru o noua activitate 

economica sunt punctate: 

- proiectele care au lanțul integral complet 

(în funcție de sector) în condițiile în care 

vizează cel puțin investiții în componenta 

de procesare  

- proiectele care își propun investiții în 

componentele lipsă necesare completării 

integrale (în funcție de sector) a lanțului 

alimentar, în condițiile în care investițiile 

vizează prin proiect și componenta de 

procesare. 

În cazul proiectelor depuse de 

întreprinderile în funcțiune în situațiile 

menționate mai sus se verifică prin 

accesarea link-ului: 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523; pentru 

unitățile autorizate, iar pentru cele 

înregistrate se verifică link-ul aferent 



 
 

ASOCIAȚIA  SARGEȚIA   GAL 1 

10 
 

completările ulterioare, având în vedere tipul 

de investiţie propusă prin proiect.  

In ambele situatii a)1 si a)2 pentru Contractele 

care certifica dreptul de folosinţă se va avea in 

vedere  incheierea lor  la notariat..   

Pentru construcțiile definitive solicitantul  

trebuie să prezinte documente care să 

certifice dreptul real principal (drept de 

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 

(dobândit prin: contract de vânzare-

cumpărare, de schimb, de donație, certificat 

de moștenitor, act administrativ de restituire, 

hotarare judecătorească)/ contract de 

concesiune, definite conform Legii nr. 50/ 

1991, cu modificările și completările ulterioare 

, pentru terenul pe care urmează a se realiza 

investiția. 

 

Contractul de concesiune va fi însoţit de 

adresa emisă de concedent şi trebuie să 

conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă este cazul respectarea 

graficului 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 terenul pe care este 

amplasată clădirea 

 

Documente 4 Certificat de urbanism pentru 

proiecte care prevăd construcţii. 

Documente 5.1 Autorizaţie sanitară/ 

Notificare de constatare a conformităţii cu 

legislaţia sanitară emise cu cel mult un an 

fiecărui DSVSA Județean în parte, după cum 

 urmează: http://www.ansvsa.ro /?pag=8 – 

se alege județul – unități înregistrate,  

dacă există puncte de lucru autorizate să 

desfăşoare activităţile prezentate în proiect 

ca fiind componente  funcţionale ale 

lanţului integrat. 

 

*Pentru veriga de colectare ca etapa a 

lantului alimentar se verifică ( atat pentru 

cei care fac investitii in colectare cat si cei 

care nu fac investitii in colectare) dacă  în SF 

sunt menţionaţi furnizorii de materie primă 

agricolă de bază şi, în Documente 14-Alte 

documente şi în RECOM, dacă aceştia sunt 

producătorii  materiei prime de baza**** 

****. materie prima de baza (majoritara) 

acea materie prima care are cea mai mare 

pondere comparativ cu restul materiilor 

prime 

**Pentru veriga de comercializare se 

verifică dacă există deja, fie daca aceasta se 

realizează, prin proiect, , prin una din 

modalităţile următoare: 

a) comercializare directa prin desfacerea 

produselor direct către consumatorul final: 

ex. : 

▪magazin la poarta unității (ca investiții 

noi sau ca investitii modernizate (în 

cazul investițiilor pentru extinderea 

capacitatii de productie, 

diversificarea activității, 

diversificarea producției, schimbare 

fundamentală), 

▪magazine proprii în locație diferită de 

locația unității de procesare (doar 

pentru investiții de modernizare -n 

http://www.ansvsa.ro/
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înaintea depunerii Cererii de finanţare  în 

cazul investițiilor inițiale pentru unitățile 

existente care se autorizează/avizează 

conform legislației în vigoare.  

13. Precontracte/Contracte încheiate direct 

cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de 

unități turistice, restaurante unitati de 

procesare ulterioara inregistrate/autorizate 

etc. 

Documente 14.  Precontracte /Contracte cu 

furnizorii de materie prima agricola de baza 

pentru justificarea colectarii ca etapa a 

lantului alimentar integrat   

cazul investițiilor pentru extindere, 

diversificarea activității, 

diversificarea producției, schimbare 

fundamentală), 

▪magazin on-line cu distribuire prin 

logistică proprie,  

▪rulote/autorulote alimentare; 

automate alimentare.  

b)vanzarea către consumatorul final prin 

intermediul a cel mult un intermediar 

(dovedite prin intermediul unor pre-

contracte/contracte încheiate direct cu 

comercianții cu amănuntul, deținătorii de 

unități turistice, restaurante unitati de 

procesare ulterioara inregistrate/autorizate 

etc.). Titulatura de intermediar poate fi 

deținută  de una sau mai multe persoane 

juridice care îndeplineşte/îndeplinesc 

calitatea de unic intermediar între 

producător şi consumator, cu care 

solicitantul are precontract/contracte, 

comercializează aceste produse direct către 

consumatorii finali. Se verifică în 

Documente 13. 

Nu se punctează proiectele care își propun 

doar comercializare, chiar daca aceasta este 

componenta care închide lanțul alimentar. 

Menționăm că nu este obligatoriu ca 

producția obținută să fie comercializată 

integral prin comercializare directă (ex. prin 

magazinul de la poarta unității) si ca nu se 

impune un anumit procent din cantitatea  

produse finite obtinute pentru a fi 

comercializata direct. 

În cazul comercializării prin intermediar 

expertul verifică în ONRC pentru persoanele 

juridice respective dacă aceştia au punct de 

lucru autorizat unde se desfăşoară 

operaţiunile prevăzute în precontracte. 

Intermediarul trebuie sa detina cod CAEN 
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aferent comercializarii produselor 

preconizate prin precontracte. Volumul 

productiei comercializate trebuie sa fie 

corelat cu volumul vanzarilor din prognoza 

veniturilor Anexa B. În cazul 

precontractelor/contractelor comerciale 

încheiate în vederea aprovizionarii/ 

comercializării se verifica daca acestea 

prevad, tipul și obiectul contractului, 

cantitatea de materie primă 

aprovizionata/produs obținut comercializat, 

locul desfăşurării activităţilor, precum și 

condiții comerciale negociate de părți.  

Documente 

Se verifică concordanţa informaţiilor din  

cadrul Documente 1, Documente 3, 

Documente 4 şi Documente 5.1 (dacă este 

cazul)  Se verifica in E3.8  alin 4) de la PCT.6  

si pct 11 

 

1.2) Investitii in unitati de procesare care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv 

colectare*, procesare, depozitare și comercializare prin intermediul OIPA recunoscute,(22 pct. 

daca DA si 0 pct.daca NU) 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente 1. a) Studiul de Fezabilitate  

Documente 3. a) Documente solicitate pentru 

imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care 

sunt/ vor fi realizate investiţiile:  

 a) 1. Actul de proprietate asupra clădirii/ 

contract de concesiune /document încheiat la 

notariat, care să certifice dreptul de folosinţă pe 

o perioadă de cel puțin 10 ani  începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare care să confere 

titularului inclusiv dreptul de execuție a 

lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu 

precizările din Studiul de fezabilitate, în 

Se vor puncta proiectele ce propun investiții 

în componente ale lanțului alimentar 

integrat, lanț care se completează prin 

intermediul OIPA recunoscute.  

Solicitantul, membru OIPA***, demonstrează 

că are unitate de procesare în funcțiune sau 

își propune prin proiect investiții în procesare.  

Din operațiunile aferente lanțului alimentar, 

colectarea sau comercializarea *poate fi 

realizată  prin intermediul membrilor OIPA 

recunoscute, acestea fiind servicii prestate 

către procesator, solicitantul (procesatorul)  

deținând controlul asupra produsului și 
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conformitate cu prevederile  Legii 50/1991 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere  tipul de investiţie 

propusă prin proiect;  

 a) 2. Documentul care atestă dreptul real 

principal asupra terenului/ contract de 

concesiune / document încheiat la notariat, care 

să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani  începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare care să confere 

titularului inclusiv dreptul de execuție a 

lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu 

precizările din Studiul de Fezabilitate, în 

conformitate cu prevederile Legii 50/1991, 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere  tipul de investiţie 

propusă prin proiect  .  

In ambele situatii a)1 si a)2 pentru Contractele 

care certifica dreptul de folosinţă se va avea in 

vedere  incheierea lor  la notariat  

Pentru construcțiile definitive solicitantul  

trebuie să prezinte documente care să certifice 

dreptul real principal (drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 

contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donație, certificat de moștenitor, act 

administrativ de restituire, hotarare 

judecătorească)/ contract de concesiune, 

definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu 

modificările și completările ulterioare , pentru 

terenul pe care urmează a se realiza investiția. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 

emisă de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă este cazul respectarea 

graficului de realizare a investiţiilor prevăzute în 

contract şi alte clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 

suprafaţa concesionată există solicitări privind 

condițiilor de colectare/comercializare (de 

exemplu: stabilirea prețului). 

Numărul membrilor OIPA prin intermediul 

cărora se desfășoară operațiunile ce 

completează lanțul alimentar nu este limitat. 

Operațiunea de colectare care completează 

lanțul alimentar menționat se va desfășura în 

proporție de 100% prin intermediul membrilor 

OIPA. 

Operațiunea de comercializare**  care 

completează lanțul alimentar menționat se va 

desfășura în proporție de minimum 50% prin 

intermediul membrilor OIPA.  

 

**comercializare  reprezintă serviciul prestat 

de membrii OIPA recunoscute 

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. 

 

Solicitantul, membru OIPA***, demonstrează 

că are unitate de procesare în funcțiune prin 

verificarea link-ului: http://www.ansvsa.ro 

/?pag=523; pentru unitățile autorizate, iar 

pentru cele înregistrate se verifică link-ul 

aferent fiecărui DSVSA Județean în parte, 

după cum urmează: http://www.ansvsa.ro 

/?pag=8 – se alege județul – unități 
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retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 

menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces) pentru terenul pe care este amplasată 

clădirea 

Documente 4 Certificat de urbanism pentru 

proiecte care prevăd construcţii  

Documente 5.1 Autorizaţie sanitar / notificare 

de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de finanţare în cazul 

investițiilor inițiale pentru unitățile existente 

care se autorizează/avizează conform legislației 

în vigoare.  

6.b) - Document emis de către organizatia 

interprofesională pentru produsele 

agroalimentare (OIPA), din care să reiasă că 

solicitantul si , daca este cazul,  terțele persoane 

cu care acesta incheie 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.  

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 şi  

PRECONTRACTELE CU MEMBRII OIPA în 

vederea colectării/comercializării. 

înregistrate,  

sau își propune prin proiect investiții în 

procesare (Documente 1, Documente  3 

Documente 4).  

*** Titulatura de membru OIPA se referă, 

inclusiv, la cea de membru al unei organizații 

membre OIPA.  

Se verifică în cadrul Documente 6 b). 

Pentru persoanele juridice respectiv, membrii 

OIPA, expertul verifică în Documente 10b) 

dacă aceştia sunt membrii OIPA / membru al 

unei organizații membre OIPA şi în ONRC  

dacă aceştia au punct de lucru autorizat unde 

se desfăşoară operaţiunile prevăzute în 

precontracte. 

Se verifică concordanţa informaţiilor din  

cadrul Documente 1, Documente 3, 

Documente 4, Documente 5.1 (daca este 

cazul) 
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1.3.) Investitii in unitati de procesare care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează 

sistemul de colectare*, depozitare , procesare  (fără comercializare) 

20 pct. daca DA si 0 pct. daca NU) 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente 1. a) Studiul de Fezabilitate  

Documente 3. a) Documente solicitate pentru 

imobilul (clădirile şi/ sau terenurile) pe care 

sunt/ vor fi realizate investiţiile:  

 a) 1. Actul de proprietate asupra clădirii/ 

contract de concesionare /document încheiat la 

notariat, care să certifice dreptul de folosinţă pe 

o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare care să confere 

titularului inclusiv dreptul de execuție a 

lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu 

precizările din Studiul de fezabilitate, în 

conformitate cu prevederile  Legii 50/1991 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere  tipul de investiţie 

propusă prin proiect ;  

 a) 2. Documentul care atestă dreptul real 

principal asupra terenului, contract de 

concesiune / document încheiat la notariat, care 

să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare care să confere 

titularului inclusiv dreptul de execuție a 

lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu 

precizările din Studiul de fezabilitate, în 

conformitate cu prevederile  Legii 50/1991 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere  tipul de investiţie 

propusă prin proiect.  

In ambele situatii a)1 si a)2 pentru Contractele 

care certifica dreptul de folosinţă se va avea in 

vedere  incheierea lor  la notariat  

Se vor puncta proiectele ce prevăd înființarea 

unei noi unități de procesare prin realizarea 

tuturor componentelor lanțului alimentar 

menționat sistemul de colectare*, 

depozitare,procesare  (fără comercializare),în 

functie de sector.  

În cazul intreprinderilor în functiune care 

vizeaza prin proiect investitii initiale sau 

investitii initiale pentru o noua activitate 

economica sunt punctate: 

-proiectele care au lanțul alimentar integrat 

menționat, complet (în funcție de sector), în 

condițiile în care vizează cel puțin investiții în 

componenta de procesare ; 

-proiectele care își propun investiții în 

componentele lipsă necesare completării 

integrale (în funcție de sector) a lanțului 

alimentar menționat, în condițiile în care 

investițiile vizează prin proiect și componenta 

de procesare.  

*Pentru veriga de colectare se verifică dacă  

în SF sunt menţionaţi furnizorii de materie 

primă agricolă de bază şi, în Documente 14- 

Alte documente şi în RECOM, dacă aceştia 

sunt producătorii  materiei prime de baza. 

Se verifică în cadrul Doc. 1 , Doc.3 şi Doc. 4 

Doc.14 investiţia propusă prin proiect, iar în 

cazul în care se propune completarea lanţului 

integrat se verifică prin accesarea link-ului: 

http://www.ansvsa.ro /?pag=523; pentru 

unitățile autorizate, iar pentru cele 

înregistrate se verifică link-ul aferent fiecărui 
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Pentru construcțiile definitive solicitantul  

trebuie să prezinte documente care să certifice 

dreptul real principal (drept de proprietate, uz, 

uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 

contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 

donație, certificat de moștenitor, act 

administrativ de restituire, hotarare 

judecătorească)/ contract de concesiune, 

definite conform Legii nr. 50/ 1991, cu 

modificările și completările ulterioare , pentru 

terenul pe care urmează a se realiza investiția. 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 

emisă de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă este cazul respectarea 

graficului 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 terenul pe care este amplasată 

clădirea. 

Documente 4 Certificat de urbanism pentru 

proiecte care prevăd construcţii  

Documente 5.1 Autorizaţie sanitar / notificare 

de constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de finanţare în cazul 

investițiilor inițiale   pentru unitățile existente 

care se se autorizează/avizează conform 

legislației în vigoare:  

Documente 14. Precontracte/contracte cu 

producătorii de materia primă agricolă de baza 

pentru justificarea colectării ca etapă a lanţului 

alimentar integrat. 

DSVSA Județean în parte, după cum urmează: 

http://www.ansvsa.ro /?pag=8 – se alege 

județul – unități înregistrate,  

dacă există puncte de lucru autorizate să 

desfăşoare activităţile prezentate în proiect 

ca fiind componente  funcţionale ale lanţului 

integrat. 
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P2 Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. produse care participă la scheme de 
calitate recunoscute la nivel national,european etc.) MAX 35 pct. 

Se vor puncta proiecte de investiții ale IMM și altor întreprinderi  care realizează investiții inițiale 
pentru creșterea competitivității prin realizarea de produse noi cu înaltă valoare adăugată 

În situația în care unul din produsele menționate la criteriul 2.2 îndeplinește și condițiile pentru 

a fi produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ,  la criteriul 2.1 și 2.2 (a sau b). 

 

2.1. Proiecte care promovează investiții destinate produselor ecologice  

(15 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente 1. a Studiul de Fezabilitate  

7.1: Certificat de conformitate a produselor 

agroalimentare ecologice  

 (produse finite) emis de un organism de 

inspecţie şi certificare, conform conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare   (pentru firmele care il 

detin se prezintă la depunerea cererii de 

finanțare 

7.2  (pentru investitii noi ): 

a) Fisa de inregistrare ca procesator si 

producator(daca este cazul) in agricultura 

ecologica 

b) Contractul procesatorului cu un organism 

certificat de inspectie si certificare,avand ca 

obiect evaluarea conformitatii produselor 

nonagricole vizate de proiect 

 

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. 

Se verifică în Documente 7.1, dacă 

solicitantul propune investiţii ce vizează 

produse ecologice şi scorează proiectul în 

acest sens 

Expertul verifica: 

Doc 1.- daca solicitantul a prezentat in Studiul 

de fezabilitate/ date referitoare la colectarea 

materiei prime ecologice si dacă, în urma 

procesării se obțin   produse ecologice 

atestate conform legislaţiei în vigoare.   

-Pentru produse ecologice nonagricole: 

Expertul verifica: 

Documente 7.1 daca documentul emis de un 

organism de inspectie si certificare face 
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referire la produsele colectate/procesate de 

solicitant si ca acestea sunt in concordanta cu 

datele prezentate in Studiul de fezabilitate 

numai pentru investiile propuse de unitatile 

existente. 

Deoarece solicitantul nu poate obţine 

produse ecologice dacă nu procesează 

materie primă ecologică, se va prezenta atat 

certificat de conformitate al materiilor prime 

(din productie proprie si/sau de la terti) cat si 

certificatul de conformitate al produselor 

finite, emise de un organism de inspectie si 

certificare. 

Pentru investitiile noi sau investitii intr-o 

activitate existenta care presupune 

producerea de produse noi ecologice, se va 

verifica daca solicitantul a prezentat in Studiul 

de fezabilitate date referitoare la colectarea 

si/sau productia de produse ecologice, daca a 

prezentat Documente 7.2, pct.a) (atat fisa de 

inregistrare ca procesator cat si fisa de 

inregistrare ca  producator in agricultura 

ecologica din productia proprie) si b) De 

asemenea, expertul va verifica pe site-ul 

MADR ca acest organism de inspectie si 

certificare se regaseste in lista organismelor 

certificate de MADR. 

In situatia in care solicitantul nu este 

producator de materii prime ecologice 

utilizate in procesul tehnologic de obtinere a 

produselor nonagricole propuse prin proiect. 

NU se prezinta fisa de inregistrare ca 

producator in agricultura ecologica pentru 

furnizorii potentiali de materii prime 

ecologice identificati in cadrul studiului de 

fezabilitate. In situatia in care solicitantul nu 

este producator de materii prime ecologice. 

Se verifică daca a mentionat în Doc. 1, dacă  

materia primă colectată pentru obținerea 

produsului vizat este ecologică  şi dacă, în 
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urma procesării se obțin   produse ecologice 

atestate conform legislaţiei în vigoare.  Acest 

lucru se va verifica ulterior la Cererile de Plată 

şi în perioada de monitorizare. 

În funcţie de tipul de investiţie (nouă sau 

modernizare) se verifică doc. 7.1 sau 7.2 şi se 

corelează cu menţiunile doc. 1 

 

2.2. Proiecte care vizează investiții destinate: Max. 20 pct. 

2.2.a) Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din 

domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel European   

 (20 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente 1. a Studiul de Fezabilitate  

 

Documente 8. DOCUMENT care să 

demonstreze calitatea de membru al grupului 

aplicant pentru produsul alimentar care 

participă la sisteme din domeniul calității 

produselor agricole și alimentare recunoscute 

sau în curs de recunoaștere la nivel european. 

 

11. COPIE CERERE depunere documentație în 

vederea dobândirii dreptului de utilizare a 

menţiunii de calitate facultative "produs 

montan"-pentru produsele în curs de 

recunoaștere 

 

 Pentru produsele alimentare care au obținut 

recunoașterea la nivel european, proiectele 

vor fi punctate în urma verificării în bazele de 

date ale Comisiei Europene DOOR. 

 Pentru produsele alimentare care sunt în 

curs de recunoaștere la nivel european, se 

vor puncta proiectele depuse de solicitanți 

care vizează obținerea produselor alimentare 

în conformitate cu depusă în vederea 

înregistrării indicațiilor geografice protejate 

(IGP) și a denumirilor de origine protejate 

(DOP), cu respectarea prevederilor legislației 

europene și naționale în vigoare privind 

sistemele din domeniul calităţii produselor 

agricole şi alimentare. 

În plus, solicitanții respectă mențiunile din 

caietul de sarcini pentru sistemul de calitate 

vizat, iar produsul este înregistrat în Registrul 

Sistemelor din Domeniul Calității Protejate 

Național (RSCPN), iar documentația este 

transmisă la Comisia Europeană pentru 

înregistrare în vederea obținerii protecției 

europene.  
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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 în vederea 

obținerii înregistrării și a protecției la nivel 

european. 

Proiectele care vizează obținerea produselor 

alimentare care utilizează mențiunea de 

calitate facultativă ”produs montan” vor fi 

punctate în condițiile respectării 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 și a angajamentului că se va obține 

această mențiune de calitate până la ultima 

http://www.madr.ro.(din/
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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 finalizarea 

proiectului, conform previziunilor economice 

din cadrul Studiului de Fezabilitate.   

2.2.b) Proiecte care promovează investiții destinate produselor care participă la sisteme din 

domeniul calității produselor agricole și alimentare recunoscute la nivel național și anume:  

•produse tradiţionale15p 

•produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești       15 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1. a STUDIUL DE FEZABILITATE  

 

Doc. 9.  ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL 

emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 

2013 privind atestarea produselor tradiţionale  

 

Doc 10. 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,  

Se vor puncta proiectele care propun 

investiții pentru obținerea  de produse 

tradiționale conform prevederilor Ordinului 

724/ 2013 privind atestarea acestor produse 

Conform art. 6 alin. I) al O 724/2014 : 

„capacitatea de producție realizată – 

raportată pentru un an, respectiv 365 de zile, 

nu poate depăși cantitatea medie de 

150kg/litri pe zi total produs traditional 

atestat și nu mai mult de 400 kg/litri pe zi 

total produse tradiționale atestate, cu 

excepția producerii pâinii și produselor de 

panificație tradiționale – care nu pot depăși 

cantitatea medie de 300 kg pe zi total produs 

traditional atestat și nu mai mult de 800 kg 

pe zi total produse tradiționale atestate” 

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. 

Sau  
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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. Se verifică 

în previziunile economice ca 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. 

Se verifică în Documente 1, Documente 9 sau 

Documente 10 dacă investiția vizează 

obținerea unui produs existent, iar dacă   

investiţiilor care vizează obținerea unui 

produs nou, bifarea punctelor din Declaraţia F 

referitoare la 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/ Declarație pe proprie 

răspundere 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.  

(15 pct. daca Da si 0 daca NU)- pentru produse tradiţionale 

(15 pct. daca Da si 0 daca NU)- pentru produse alimentare obținute conform unei rețete 

consacrate românești        

 

P3: PRINCIPIUL ASOCIERII ÎN CADRUL COOPERATIVELOR SAU A GRUPURILOR DE 

PRODUCĂTORI MAX 15 pct 

 

3.1. Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători          15 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.a) Studiul de fezabilitate  (pentru achiziţiile 

simple se vor completa doar punctele care 

Criteriul se consideră îndeplinit dacă 

solicitantul este formă asociativă, respectiv, 
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vizează acest tip de investiţie) 

6.a)  STATUT pentru Societatea cooperativă 

înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 cu 

modificările și completările ulterioare și 

Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii nr. 

566/ 2004  cu modificările și completările 

ulterioare 

societate cooperativă, cooperativa agricolă, 

grup de producători.   

 

Se verifică în RECOM dacă solicitantul este de 

tip cooperativă sau grup de producători. 

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

 

P4: PRINCIPIUL POTENȚIALULUI AGRICOL CARE VIZEAZĂ ZONELE CU POTENȚIAL 

DETERMINATE ÎN BAZA STUDIULUI DE SPECIALITATE MAX 30 pct 

Proiectul vizează amplasarea unității într-o zonă în care este necesară o capacitate de 
prelucrare/depozitare/abatorizare identificată in raport cu potențialul existent, după cum 
urmează: 

4.1. Potențial ridicat de absorbție a materiei prime………………………………………………………25p 

4.2. Potențial mediu de absorbție a materiei prime………………………………………………………20p 

4.3. Potențial redus de absorbție a materiei prime……………………………………………………… 15p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente 1. a Studiul de Fezabilitate  

  

3. a) Documente solicitate pentru imobilul 

(clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 

realizate investiţiile:  

 a) 1. Actul de proprietate asupra 

clădirii/contract de concesiune / document 

încheiat la notariat, care să certifice dreptul de 

folosinţă pe o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanţare 

care să confere titularului inclusiv dreptul de 

execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în 

acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, 

în conformitate cu prevederile  Legii 50/1991 

republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere  tipul de investiţie 

Se verifică dacă localitatea în care se va 

amplasa investiţia se regăseşte în zonă cu 

potenţial ridicat, mediu sau redus de 

absorbție a materiei prime conform Sinteza 

privind potențialul de prelucrare a produselor 

agricole aferent studiului „Evaluarea 

potențialului de producție agricolă şi 

determinarea zonelor cu potenţial de 

dezvoltare a investiţiilor în activităţile de 

procesare agro-alimentară, anexă la Ghidul 

Solicitantului. 

 

Expertul verifică în cadrul Documente 1, 

Documente 3  şi Documente 4  amplasarea 

investiţiei, iar în cadrul Anexei 5 potenţialul 
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propusă prin proiect ;  

 a) 2. Documentul care atestă dreptul real 

principal asupra terenului, contract de 

concesiune/ document încheiat la notariat, care 

să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o 

perioadă de cel puțin 10 ani  începând cu anul 

depunerii cererii de finanţare.  

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte 

care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). 

 

Anexa 5  la Ghidul Solicitantului 

de absorbţie a materiei prime. 

 

Punctajul se va acorda astfel: 

-  25 puncte în cazul în care proiectele sunt 

amplasate în zone în care capacitatea de 

prelucrare/ depozitare/ este mai mică 

decât 50% din producția de materie primă 

- 20 puncte în cazul în care proiectele sunt 

amplasate în zone în care capacitatea de 

prelucrare/ depozitare/ este între 50% - 

90% din producția de materie primă 

- 15 puncte în cazul în care proiectele sunt 

amplasate în zone în care capacitatea de 

prelucrare/ depozitare/ este mai mare de 

90% din producția de materie primă. 

- Pentru activitățile economice sprijinite 

prin schema de ajutor de stat pentru care 

nu sunt disponibile date statistice în 

cadrul Studiului privind zonele cu 

potențial, se acordă un punctaj de 15 p. 

În cazul în care proiectul vizează investiții de 

procesare pentru mai multe tipuri de materii 

prime acesta va fi punctat în cadrul 

Principiului potențialului agricol care vizează 

zonele cu potențial determinate în baza 

studiului de specialitate pentru materia 

primă majoritar cantitativă procesată. 

În cazul investițiilor care vizează mai multe 

componente (ex. colectare, depozitare, 

procesare etc.), proiectul va fi punctat în 

cadrul Principiului potențialului agricol care 

vizează zonele cu potențial determinate în 

baza studiului de specialitate pentru 

investiția (componenta) majoritar valorică 

(valoare eligibilă). 

Pentru punctarea Principiului potențialului 

agricol care vizează zonele cu potențial 
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determinate în baza studiului de specialitate, 

in cazul în care un proiect prevede investiții în 

mai multe puncte de lucru, într-o singură 

regiune,  se va avea in vedere potentialul   

punctului de lucru în care este/va fi 

amplasată investiția majoritar valorică 

(valoare eligibilă).  

(Pentru materia prima de baza –faina,pentru 

care nu sunt disponibile date statistice în 

cadrul Studiului privind zonele cu potențial, se 

acordă punctajul aferent potentialului 

corespunzator coloanei capacitatea de 

prelucrare a cerealelor din studiu de 

potential) 

( 4.1 -25 pct. daca DA și 0 dacă NU; 4.2 – 20 pct. dacă DA și 0 dacă NU și 4.3 – 15 pct. dacă DA 

și 0 dacă NU). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


