
Criterii de selecție măsura 123 Punctaj  

1.  

Unităţi care au programe de restructurare până în 2011, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, 
pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se regăsească în 
Anexa 1 la fişa tehnică a măsurii şi trebuie să facă dovada că are un program de restructurare 
avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din acest program. Anexa 1 la fişa tehnică a 
măsurii este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 
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2.  

Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse1 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să realizeze prin proiect 
investiţii privind adaptarea la standardele comunitare în conformitate cu Anexa 2 la fişa tehnică a 
măsurii “Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, prezentată şi în Ghidul Solicitantului. În 
anexă sunt 
prezentate regulamentele comunitare şi actele normative care le transpun pe acestea şi sunt 
indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la standarde. Aceste investiţii vor fi 
descrise în Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind “Adaptarea la 
standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi evidenţiate în bugetul indicativ. 
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze cu documentele administrative eliberate pentru 
realizarea proiectului de către autorităţile competente (mediu, sanitar, sanitar-veterinar şi 
fitosanitar) că va respecta standardele şi că implementarea proiectului va fi realizată pănă la 
expirarea standardului nou introdus. 
Se punctează numai pentru standardele a căror perioadă de graţie pentru implementare excede 
data de 01.01.2010. 
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3.  

Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 15 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; .... 15 

(ii) cereale; ............................................................. 15 

(iii) legume, fructe şi cartofi;.................................... 15 

(iv) seminţe oleaginoase;…..................................... 10 

(v) miere de albine;................................................. 15 

(vi) vin ..................................................................... 10 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj suplimentar. 
Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor investiţii, în valoarea totală eligibilă a 
proiectului Criteriul de selectie nr. 3 cumulat pentru cele doua componente (sectoare prioritare şi 
energie regenerabila) poate primi maxim 46 de puncte. 
De exemplu: 
- cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in valoare de 25.000 Euro. 
- valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 
25.000/500.000x10=0,5 
Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 36 (pentru lapte si cereale, de ex.) 
+ 0.5 = 36,5 
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4.  IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 15 

                                                           
1 Pentru proiectele care vizeaza investitii noi nu se va acorda punctaj pentru criteriile de selectie privind 

adaptarea la standardele comunitare nou introduse. Se acorda punctaj doar pentru proiectele care 
vizeaza modernizari/extinderi, respectiv, solicitantii au desfasurat activitate anterioara similara celei 
sustinute prin proiect. Aceasta verificare se face în baza autorizatiilor, a documentelor contabile (daca este 

cazul) şi conform precizarilor din studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ privind activitatea desfasurata. 



capacităţi de procesare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 
50% din materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul depozitării, provine din judeţul 
în care este amplasată investiţia sau judeţele limitrofe in care exista materie prima disponibila. 

5.  

- Forme asociative constituite cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, 
conform legislaţiei în vigoare; 
- Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
recunoscută, cu o vechime de minimum 6 luni în cadrul OIPA* 
Solicitanţii sunt: 
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 566/2004; 
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005; 
- asociaţii familiale/ intreprindere familiala, conform OUG nr.44/2008; 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
- membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) 
- Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia 
deserveste membrii formei asociative, exclusiv OIPA. 
* Prevederea se aplică începând cu sesiunile următoare. 
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6.  Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de activitate 5 

7.  

IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă cât şi procesatoare 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin 
exploataţii agricole şi procesează sau colectează/depozitează atât materie primă din producţia 
proprie cât şi achizitionează materie primă 
Solicitantul trebuie sa demonstreze ca detine exploatatie agricola ,care produce cel putin 10% din 
necesarul intrarilor de materie prima in unitatea de 
procesare/depozitare. 
Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie punctajul se acordă 
proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată în unitatea de 
procesare/depozitare. 
Solicitantul va primi un numar de puncte proportional cu ponderea materiei prime din productia 
proprie raportata la total materie prima necesara procesarii 
precizata in studiul de fezabilitate/ memoriu justificativ. 
În cazul în care solicitantul deţine exploataţie agricolă dar produce mai puţin de 10% din necesarul 
intrărilor de materie primă în unitatea de 
procesare/depozitare, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Materie prima din productie proprie = 50.000 tone 
Total materie prima necesara procesarii si /sau depozitarii = 500.000 tone 50.000/500.000 x 8 = 0.8 
puncte la acest criteriu de selectie. 
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8.  

IMM-uri care procesează produse tradiţionale 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează 
sau îşi propun să proceseze unul sau mai multe produse tradiţionale atestate conform legislaţiei în 
vigoare. 
Solicitantul trebuie sa proceseze unul sau mai multe produse traditionale. 
Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale atestate punctajul se acordă proporţional 
cu ponderea acestora din producţia totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, 

15 



respectiv 3) proportional cu ponderea produselor traditionale geografică din total productie 
realizate, daca NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse traditionale 25.000 kg/l 
Productie totala realizata = 500.000 kg/l 
25.000/500.000x3 = 0.15 puncte pentru acest criteriu de selectie. 

9.  

Să colecteze şi/ sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta 
şi procesa produse ecologice atestate conformlegislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă ecologică. 
Pentru proiectele care colectează şi/ sau procesează produse ecologice punctajul se acordă 
proporţional cu ponderea acestora din producţia totală realizată. 
Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul punctelor acordate acestui criteriu de selectie, 
respectiv 5) proporţional cu ponderea produselor ecologice din total producţie realizată, dacă 
NU, va primi 0 puncte. 
De exemplu: 
Produse ecologice = 25.000 kg/l 
Producţie totală realizată = 500.000 kg/l 
25.000/500.000x5 = 0.25 puncte pentru acest criteriu de selectie. 
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Criterii de selecție specifice GAL 

1.  Proiecte care se adresează mai multor comune 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul de 
fezabilitate și opțional alte documente justificative. 
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2.  Proiecte care creează locuri de muncă  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede în memoriul justificativ 
sau Studiul de fezabilitate, angajarea cel puțin a unei persoane cu carte de muncă pentru 
fiecare 20 000 de euro finanțare obținută. Munca prestată trebuie să fie de cel puțin 8 ore 
pe zi. La dosarul de aplicație se va atașa o declarație pe propria răspundere a solicitantului 
cu privire la creea loculuil/locurilor de muncă menționate în documentație. 
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3.  Proiecte depuse de grupuri de producători, asocieri 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul de 
fezabilitate și alte documente justificative. 
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4.  Proiecte care utilizează materii prime și resurse din teritoriu 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul de 
fezabilitate și/sau alte documente  
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5.  Proiecte care promovează specificul local al teritoriului 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul de 
fezabilitate și opțional alte documente justificative. 
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6.  Proiecte realizate în parteneriat sau de forme asociative 
Acest criteriu se punctează dacă sunt prezentate documente justificative . 
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7.  Lanțuri de proiecte 
a. Solicitantul are în derulare sau se angajează să depună un proiect și pe alte măsuri din PDL 

sau PNDR. 
Se punctează în cazul în care este completat și anexat un angajament sau este prezentat o 
copie după contractul de finanțare. 
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b. Derulează un proiect care se încadrează în obiectivele unei dintre măsurile PDL sau PNDR. 
Acest criteriu se punctează dacă este prezentat în memoriul justificativ/studiul de 
fezabilitate și opțional alte documente justificative. 

8.  Proiecte inovative 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în 
documentație caracterul inovativ al proiectului. 
În accepția conducerii GAL Somes Transilvan aplicantul îndeplinește acest criteriu, dacă 
introduce o soluție sau o acțiune nouă, o idee nouă, o metodă nouă sau un dispozitiv nou 
în procesul de producție, cel puțin la nivelul comunei unde își desfășoară cu 
preponderență activitatea. Caracterul inovativ al proiectului va fi dovedit prin Studiul de 
fezabilitate sau memorial justificativ. 
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9.  Proiecte care abordează probleme de mediu 
Pentru obținere de punctaj la acest criteriu aplicantul va trebui să specifice în 
documentație investițiile sau acțiunile prevăzute pentru adresarea unor probleme de 
mediu. Punctajul va fi acordat in functie de relevanta actiunilor propuse . 
Pentru proiectele care au prevazut in bugetul total  investitiei/proiectului  cel putin 10% 
actiunea de mediu, se va acorda puncatjul maxim. 
In cazul unui procent  mai mic se va acorda punctajul procentual. 
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 TOTAL 100 

 PUNCTAJ MINIM 64 

 


