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Fișa de verificare  a criteriilor de selecție proiectului aferent măsurii M9/2A –  
„Creșterea productivității agricole și a valorii adăugate a produselor agricole din 

Microregiunea Ceahlău ” 
 
Titlul proiectului: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Denumirea solicitantului:________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________________ 

Obiectivul proiectului:_____________________________________________________________ 

Amplasarea proiectului __________________________________________(localitate/localități) 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _________________________________Prenume:_______________________________ 

Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

Nr. 
crt 

Criteriu de selectie Punctaj Conform 
GHID 

Punctaj 
estimat 

Solicitant 

Punctaj 
acordat de 

GAL 

Observații 

CS1 Solicitanții au beneficiat de 

acțiuni de formare, informare 

și transfer de cunoștințe prin 

măsura 7/1A; 

15    

Se acordă punctaj numai dacă beneficiarul a participat la acțiunile ce au fost derulate prin  măsura 7/1A.  

Documente verificate: 

- adeverinta emisa de aplicantul in cadrul masurii M7/1A din care sa reiasa includerea in grupul tinta a 

reprezentantului legal al solicitantului/personal angajat al solicitantului (dovada se va face cu prezentarea unui 

extras din REVISAL) 

- declaratie pe propria raspundere a reprezentantului legal al solicitantului ca  acesta sau o persoana angajata 
din cadrul intreprinderii va participa la actiunile prevazute in cadrul masurii M7/1A din SDL, in cazul in care masura 
se va lansa ulterior masurii M9/6A 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar si domeniul de interventie pe care se 
incadreaza investitia. 

CS2 Solicitanții nu au primit 

anterior sprijin comunitar 

pentru o investiție similară; 

30    

Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o investiție similară în cadrul exploatației. 

Informatiile vor fi mentionate in cadrul SF 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar si domeniul de interventie pe care se 
incadreaza investitia. 
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CS3 Principiul creării lanțurilor 

alimentare integrate, 

respectiv integrarea 

producției agricole primare 

cu procesarea și/sau 

comercializarea 

Maxim 20    

Se acordă punctaj maxim de 20 puncte beneficiarului a cărui investiție acoperă tot lanțul alimentar, respectiv: 
colectare*, depozitare, condiționare, procesare și/sau comercializare**. 
*Colectarea reprezintă aprovizionarea cu materie primă agricolă de bază direct de la producători, fără intervenţia în 

relaţia producător-solicitant a nici unui intermediar.  

**Comercializarea se poate realiza:  

- direct prin desfacerea produselor direct către consumatorul final (ex. magazin la poarta unității (investiții noi și 

modernizare), magazine proprii în locație diferită de locația unității de procesare (doar investiții de modernizare), 

magazin on-line cu distribuire prin logistică proprie, rulote /autorulote alimentare, automate alimentare;  

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

precontracte/ 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 

precontract /contract, comercializează aceste produse direct către consumatorii finali. În categoria „consumator 

final” intră și exploatațiile zootehnice care cumpără direct nutrețuri combinate produse de fabricile de profil, 

situație în care se vor prezenta precontracte/contracte cu acești consumatori. 

Se acordă punctaj de 10 puncte pentru investițiile individuale și/sau colective în vederea creării și/sau modernizării 
unor capacități de procesare și comercializare a produselor agricole. 

CS4 Dimensiunea exploatației 

agricole sprijinite 

5    

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga exploatație  ca urmare a 

investițiilor propuse prin proiect, la sfârșitul primului an de monitorizare după finalizarea investiției, inclusiv în 

cazurile în care investiția propusă prin proiect nu afectează toată exploatația, așa cum reiese din documentația 

tehnico-economică, corelată cu informațiile furnizate în cadrul punctului Stabilirea categoriei de fermă, din cadrul 

Cererii de Finanțare. 

Precizare: Acest criteriu se va puncta numai pentru investitiile care se incadreaza pe  domeniul de interventie 2A 

CS5 Principiul asocierii fermierilor 

care dețin exploatații de 

dimensiuni mici și/sau medii 

20    

Principiul asocierii fermierilor care dețin exploatații de dimensiuni mici și/sau medii in cadrul cooperativelor sau a 

grupurilor de producători constituite in baza legislatiei naționale în vigoare. 

Precizare: Se vor puncta proiectele de investiții inițiate de forme asociative care se incadreaza atat pe domeniul de 

interventie 2A,  cat si pe domeniul de interventie 3A. 

CS6 Principiul nivelului de 

calificare în domeniul 

agricol al managerului 

exploatației agricole 

Maxim 10    
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Managerul exploatației deține calificare în raport cu activitatea agricolă prevăzută prin proiect, în funcție de: 

 studii superioare – 10 puncte 

 studii liceale sau postliceale – 8 puncte 

 școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol – 

6 puncte 

Pentru îndeplinirea acestui criteriu de selecție, pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în domeniul 

agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii 

etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură și 

dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare, și care pot dovedi formarea profesională 

în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole pentru anii absolviți. 

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comercială – cod COR 242111, director 

societate comercială agricolă – cod COR 112031; șef fermă agricolă (agrozootehnică) – 131111; șef complex 

zootehnic – 131109 etc. 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de beneficiar si domeniul de interventie pe care se 
incadreaza investitia. 

 
Pentru această măsură, punctajul minim este de 30 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu va  intra în procesul de selecție și verificare a eligibilității și va fi declarat neconform. 
 
Concluzia verificării criteriilor de selecție 
 
Punctaj obtinut:                       
 

Aprobat de: Manager GAL -  ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU” 

Nume si prenume:  
Semnatura .............................................                    DATA....../....../202… 
 
Verificat, 
Expert I  implementare SDL GAL – ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU” 
Nume si prenume:  
Semnatura .............................................                    DATA....../....../202.. 
 
Intocmit,  
Expert II  implementare SDL GAL – ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU” 
Nume si prenume:  
Semnatura .............................................                    DATA....../....../202.. 
 
 
Am luat la cunostinta. 
Numele reprezentantului legal al proiectului: ………………............................. 
 
Semnătura si/sau stampila  ………….......................  DATA……./…./202... 

 


