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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA 
 

MĂSURA M1/2A – ”Sprijin pentru modernizarea fermelor agricole” 
 

Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________ 

Sesiunea nr. ____ /2019 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________ 

 

Denumire solicitant:____________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 
 
Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 
 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
  
Date personale reprezentant legal 
 
Nume: ____________________________Prenume:____________________________________ 
 
Funcție reprezentant legal:______________________________________________________ 
 

 

Nr. 

crt 
Principii de selecție Punctaj criteriu ghid 

Punctaj 

acordat în 

urma 

verificării GAL  

Observații 

1 Principiul sectorului 

prioritar:  sectorul 

vegetal și sectorul 

zootehnic 

Solicitantul deține o exploatație 

agricolă care activează în unul din 

sectoarele prioritare pentru 

teritoriu GAL Ținutul Viei și Vinului 

Vrancea 

30 puncte  

Documente verificate :  

Studiu de 

fezabilitate/DALI 

/Memoriu Justificativ 

/Cererea de Finanțare 

Sector 

vegetal  

vitivinicol 30 puncte  

pomicultură 20 puncte  

legumicultură 10 puncte  

producție 

sămânță/material 

săditor 

5 puncte  

Sector 

zootehnic 

apicultură 30 puncte  

ovine 20 puncte  
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bovine  10 puncte  

caprine  5 puncte  

2. Principiul locurilor 

de muncă create 

Proiectul își propune crearea a cel 

puțin un loc de munca 

10 puncte  

Documente verificate :  

Studiu de 

fezabilitate/DALI 

/Memoriu Justificativ/ 

Cererea de Finanțare 

3. Principiul 

dimensiunii 

fermelor agricole 

Dimensiunea economică a 

exploatației 
15 puncte  

Documente verificate :  

Studiu de 

fezabilitate/DALI 

/Memoriu Justificativ/ 

Cererea de Finanțare 

8.000 – 11.999 SO (mică) 15 puncte  

12.000 – 250.000 SO (medie) 10 puncte  

>250.000 SO (mare) 5 puncte  

4. Principiul 

eficientizării 

consumului de 

energie prin 

utilizarea  energiei 

din surse 

regenerabile  

Proiectul cuprinde acțiuni prin care 

sunt utilizate resurse de energie 

regenerabila 

10 puncte  

Documente verificate :  

Studiu de 

fezabilitate/DALI 

/Memoriu Justificativ 

/Cererea de Finanțare 

5 Principiul economiei 

de apă  

Proiectul prevede folosirea 

sistemelor moderne și eficiente de 

irigare și/sau utilizare a apei din 

cadrul fermei 

5 puncte  Documente verificate :  

Studiu de 

fezabilitate/DALI 

/Memoriu Justificativ 

/Cererea de Finanțare 

6 Principiul realizării 

lanțurilor alimentare  

integrate   

Proiectul își propune crearea unor 

lanțuri alimentare integrate prin 

care să își comercializeze produsele  

 

5 puncte 

 Documente verificate :  

Studiu de 

fezabilitate/DALI 

/Memoriu Justificativ 

7 Principiul asocierii 

fermierilor  

Solicitantul este înscris într-o formă 

asociativă (cooperativă agricolă, 

grup de producători, alte forme de 

parteneriat)  

  

10 puncte 

 Documente verificate :  

Apartenența  

8 Principiul 

caracterului inovativ 

al proiectului 

Solicitantul își propune realizarea 

de acțiuni inovative 

 

5 puncte 

 Documente verificate :  

Studiu de 

fezabilitate/DALI 

/Memoriu Justificativ 

9 Principiul  

proiectelor care își 

propun acțiuni de 

promovare  

Proiectul își propune acțiuni de 

promovare a produselor fermei 

(promovarea calității produselor 

fermei, trasabilitatea acestora, 

expunerea în piețe,  etc.) 

10 puncte  Documente verificate :  

Studiu de 

fezabilitate/DALI 

/Memoriu Justificativ 

TOTAL  100 PUNCTE 
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Pentru această  măsură, pragul minim este de 30 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu poate intra la finanțare. 
 
Punctajul  total proiectului în urma verificării criteriilor de selecție de către GAL Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea este de : ____________ puncte.  
 
Observațiile GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea:  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 
 
 
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face prin prioritizarea  proiectele care își propun 

acţiuni de promovare (sub aspectul calităţii, securităţii, sănătăţii şi protecţiei mediului în procesul de producţie a acestora), 

precum și beneficiari direcți/indirecți, care au beneficiat sau vor beneficia de finanțare directă sau indirectă (în calitate de 

beneficiar final) pe măsurile M2/2B, M7/1B, M8/6B din cadrul SDL GAL Beneficiari direcți ( în calitate de beneficiar final ) 

pe măsurile M2/2B, M7/1B, M8/6B din cadrul SDL GAL Ținul Viei și Vinului Vrancea. 

În situația în care și după aceasta departajare există proiecte cu punctaj egal,  departajarea finală se va face în funcție de 

valoarea eligibilă, în sensul ca proiectele cu valoare mai mare vor avea întâietate.  

 
Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 

Nume și prenume:  ______________________________________ Ștampila  

Semnătura:  ____________________  

Data : ________/_____/2019  

Verificat : Expert 2  Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și 

Vinului Vrancea 

  

Nume și prenume:  ______________________________________   

Semnătura : ____________________   

Data : _________/_____/2019   

    

Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și 

Vinului Vrancea 

  

    

Nume și prenume:  ______________________________________   

Semnătura : ____________________   

Data : ________/_____/2019   
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Metodologia de verificare a criteriilor de selecție M1/2A 

CS1. Principiul sectorului prioritar: agricol (viticultură, pomicultură , legumicultură, cultura 

cerealieră), zootehnic (apicol, ovine, bovine, caprine)punctaj maxim 30 puncte; 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  / Extrasul din Registrul unic de identificare de la APIA şi/sau 

Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol 

Expertul verifica in proiect dacă proiectul se încadrează în sectoarele prioritare. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie  maxim de puncte în coloana Punctaj, în funcție de 

tipul sectorului prioritar  

 

CS2. Principiul  prioritizării proiectelor care își propun crearea a cel puțin un loc de muncă - punctaj 

maxim 10 puncte; 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  /Cererea de Finanțare  

Expertul verifica in proiect dacă se demonstrează în proiect  crearea locurilor de muncă  :  

Daca se crează minim un  loc de munca cu normă întreagă pe cel puțin 12 luni -  se acorda 10 puncte ; 

Daca nu se crează niciun loc de munca -  se acorda 0  puncte; 

 

CS3. Principiul dimensiunii fermelor agricole -  punctaj maxim 15 puncte; 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  /Cererea de Finanțare  

Expertul verifica din documente dimensiunea fermei agricole prin calculul  valorii  producției standard  

si se acordă următorul punctaj:  

-  dimensiune fermă: 8.000 – 11.999 SO (mică)____________15 p 

- dimensiune fermă: 12.000 – 250.000 SO (medie) ______________10 p 

- dimensiune fermă >250.000 SO (mare)___________________ 5 p 

 

CS4. Principiul eficientizării consumului de energie prin utilizarea energiei din surse regenerabile -  

10 puncte 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ,  cerere de finantare  

Expertul verifică dacă în SF /DALI/MJ  și CF sunt prevăzute cheltuieli și acțiuni ce au ca scop utilizarea 

resurselor de energie regenerabilă. 

Daca criteriul este îndeplinit, se acorda 10 puncte. 

In caz contrar, expertul se acordă  0 puncte. 

 

CS5   Principiul economiei de apă - 5 puncte 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  / Cererea de finanțare  

Pentru proiectele care prevăd investiții de modernizare a sistemelor de irigații la nivel de fermă, prin 
prioritizarea investițiilor care conduc la economii cât mai mari de apă 
Daca sunt prevăzute  acțiuni care sa contribuie la  realizarea principiului ,  se acorda 5 puncte; 

Daca nu sunt prevăzute -se acorda 0 puncte; 

 

CS6  Principiul realizării lanțurilor alimentare  integrate  - 5 puncte 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  / Cererea de finanțare  

Proiecte care combină cel puțin două operațiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat 

după cum urmează:  
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Producție agricolă primară – procesare/condiționare – comercializare  

Producție agricolă primară – procesare 

În cazul CS6 , (indiferent dacă cererea de finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) 

obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în ceea ce 

privește comercializarea, aceasta se poate realiza: 

1. -fie în mod direct de către fermier către consumatorul final,  

2 - fie prin vanzarea produsului procesat la nivel de ferma către alti fermieri, procesatori, , 

restaurante, pensiuni, vanzatorii cu amanuntul (dovedite prin intermediul unor pre/contracte 

încheiate direct cu  acestia  

-3. - sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus. 

În cazul proiectelor care vizează producţia de legume şi struguri de masă, se poate acorda punctaj  în 

cadrul criteriului indiferent dacă cererea de finanțare vizează modernizare sau investiție nouă - dacă 

prin proiect se prevăd şi investiţii în condiţionare, comercializarea producţiei putând fi realizată în 

condiţiile detaliate mai sus. În contextul acestui principiu, în cadrul legumelor sunt incluse si culturile 

de cartofi și ciupercile de cultura. 

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului alimentar componenta 

de condiționare/procesare împreună cu cea de comercializare (dacă este cazul) de la nivelul 

exploatației agricole  trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului. 

 

Precontractele care au ca obiect prestarea de servicii de procesare, în cadrul acestora trebuie să fie 

stipulate: materia primă procesată și cantitatea.  

În cazul precontractelor care au ca obiect vânzarea de materie primă trebuie să se evidenţieze că 

scopul vânzării materiei prime (produs agricol) către membrul OIPA, parte în contract, o reprezintă 

condiționarea/procesarea acesteia. Membrul OIPA  trebuie să fie autorizat pentru 

condiționare/procesarea produsului agricol vizat, respectiv, pentru comercializarea produsului 

rezultat în urma procesării. 

Condiționarea se referă la struguri de masă si legume (inclusiv semințe de legume), iar procesarea 

vizează toate produsele agricole din sectorul vegetal. 

 

În cazul comerializării prin intermediar sau al procesării şi comerializării prin alti membri 

OIPA/cooperativei/grupului de lucru expertul verifică în ONRC pentru persoanele juridice respective 

dacă aceştia au punct de lucru autorizat unde se desfăşoară operaţiunile prevăzute în precontracte. 

 

Se verifică dacă investiţia în componenta de prelucrare şi comercializare (dacă este cazul)  la nivelul 

exploatației agricole reprezintă minimum 10% din valoarea eligibilă a proiectului, aceasta fiind 

deasemenea condiţie de scorare. 

 

Daca sunt prevăzute operațiuni care sa contribuie la  realizarea principiului ,  se acorda 10 puncte; 

Daca nu sunt prevăzute -se acorda 0 puncte; 

 

 

CS7  Principiul asocierii fermierilor - 10 puncte 

Documente verificate : Apartenența sau angajamentul de a se înscrie într-o formă asociativă sau de a 

lua parte la crearea unei forme asociative 
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Expertul verifică dacă solicitantul este înscris într-o formă asociativă (cooperativă agricolă, grup de 

producători, alte forme de parteneriat) sau se angajează ca până la solicitarea celei de a doua tranșe 

de plată să se înscrie sau  să contribuie la crearea unei forme asociative 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj. 

In caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS8  Principiul caracterului inovativ al proiectului - 5 puncte 

Documente de verificat: Studiu de fezabilitate /Memoriu Justificativ/Cererea de finanțare; 

Expertul va verifica daca dacă în planul de afaceri solicitantul își propune cheltuieli pentru 

următoarele acțiuni:  

 Solicitantul își propune realizarea de acțiuni inovative- 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS9  Principiul proiectelor care își propun acțiuni de promovare (sub aspectul calității, securității, 

sănătății şi protecției mediului în procesul de producție a acestora).- 10 puncte 

Documente de verificat: Studiu de fezabilitate /Memoriu Justificativ/Cererea de finanțare; 

Expertul va verifica daca dacă în planul de afaceri solicitantul își propune cheltuieli pentru 

următoarele acțiuni:  

 Solicitantul își propune realizarea de acțiuni acțiuni de promovare a produselor fermei 

(promovarea calității produselor fermei, trasabilitatea acestora, expunerea în piețe,etc)- 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

 

Punctajul minim pentru proiectele admise la finanțare este de 30 puncte. 
 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în  ordinea descrescătoare 

a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 

 


