CRITERII DE SELECTIE SUB-MASURA 4.2
Nr. Crt.

1.

Principii de selecţie și criterii de selecție

Punctaj

Principiul creării lanțurilor alimentare integrate, respectiv integrarea
Max. 35 p.
sistemelor de colectare, procesare și comercializare
Proiecte de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate, respective integrarea
sistemelor de colectare, condiționare (după caz), procesare, depozitare și comercializare:
1.1. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar integrat respectiv
colectare, procesare, depozitare și comercializare directă*;
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului
alimentar.
Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componente ce
completează integral lanțul alimentar (deja dețin una sau mai multe
componente, iar prin proiect își propun realizarea componentelor lipsă).
35 p
Nu se punctează proiectele care își propun doar comercializare, chiar
dacă aceasta este componenta care închide lanțul alimentar.
În cazul solicitanților care deja dețin toate componentele lanțului alimentar,
proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același produs nu sunt
punctate.
1.2. Operațiuni care vizează crearea lanțul alimentar integrat prin intermediul
OIPA recunoscute, respectiv colectare, procesare, depozitare și comercializare
directă*
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi sau investiții de modernizare
în componente ce completează integral lanțul alimentar 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
28 p
directă* 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. Operațiunile care completează
lanțul alimentar menționat se vor desfășura în proporție de 100% prin
intermediul membrilor OIPA.
1.3. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul
de colectare, procesare și depozitare (fără comercializare
directă*)
Se vor puncta proiectele ce propun investiții noi în toate componentele lanțului
alimentar menționate.
26 p
Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele ce
completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe
componente, iar prin proiect își propun componentele lipsă).
În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar
menționate, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același
produs nu sunt punctate.
1.4. Operațiuni care vizează crearea lanțului alimentar ce integrează sistemul
de colectare, depozitare și condiționare
Se vor puncta proiectele ce vizează investiții în toate componentele lanțului
alimentar menționat în scopul înființării rețelelor locale de colectare legume și
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2.

3.
4.

cartofi.
24 p
Sunt punctate și proiectele care își propun investiții în componentele ce
completează lanțul alimentar menționat (deja dețin una sau mai multe
componente, iar prin proiect își propun componentele lipsă).
În cazul solicitanților care deja dețin componentele lanțului alimentar
menționat, proiectele care prevăd investiții de modernizare pentru același
produs nu sunt punctate.
Principiul produsului cu înaltă valoare adăugată (ex. Produsele ecologice, Max. 30 p.
tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme de
calitate recunoscute la nivel european, etc.)
2.1. Proiecte care promovează investiții destinate exclusiv produselor
ecologice.
Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse
ecologice conform prevederilor Ordinului 181/2012
pentru aprobarea
15 p
regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare în
agricultura ecologică
2.2. Proiecte care promovează investiții destinate:
Max. 15 p.
a) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor
agricole și alimentare recunoscute la nivel European Se vor puncta
proiectele depuse de solicitanți care se află în arealul vizat de
documentația depusă în vederea înregistrării indicațiilor geografice
protejate (IGP) și a denumirilor de origine protejate (DOP),
15 p.
specialităților tradiționale garantate (STG) pentru produsele care
participă la sisteme de calitate recunoscute la nivel european,
precum și utilizarea mențiunii de calitate facultative ”produs montan”,
cu respectarea prevederilor din Reg. 1151/2012 privind sistemele din
domeniul calităţii produselor agricole şi alimentare.
b) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor
agricole și alimentare recunoscute la nivel național și anume:
 produse exclusiv tradiţionale
Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea de produse
13 p
tradiționale conform prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind
atestarea acestor produse
sau
 produse alimentare obținute conform unei rețete consecrate 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
12 p
acesta să se regăsească în categoriaproduselor vândute.
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).
Principiul asocierii în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de
15 p
producători
3.1. Proiecte de investiții promovate de cooperative sau grupuri de producători
15 p.
Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potential Max. 20 p.
determinate în baza studiului de specialitate
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***:
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4.1. Potențial ridicat de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de
prelucrare/depozitare/abatorizare 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/abatorizare este între 50% ‐ 90% din producția de
materie primă
4.3. Potențial redus de absorbție a materiei prime
Se vor puncta proiectele amplasate în zone în care capacitatea de prelucrare/
depozitare/ abatorizare este mai mare de 90% din producția de materie primă
TOTAL

20 p.

15 p.

10 p.

100 p.

*Comercializare directă ‐ desfacerea produselor direct către consumator [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].
În categoria ”consumator” intră și exploatațiile zootehnice care cumpără direct nutrețuri combinate produse
de fabricile de profil. În contextul criteriului 1.2 termenul de ”comercializare directă” reprezintă serviciul
prestat de membrii OIPA recunoscute.
** Titulatura de membru OIPA se referă, inclusiv, la cea de membru al unei organizații membre OIPA ***
Deoarece din modelarea datelor statistice reiese că întreaga suprafață a țării are un potențial ridicat pentru
creșterea albinelor, proiectele care vizează investiții în procesarea, comercializarea produselor apicole vor fi
punctate conform criteriului 4.1 –Potențial ridicat de absorbție al materiei prime.
De asemenea, având în vedere faptul că nu sunt disponibile date statistice specifice pentru depozitarea
legumelor, a cartofilor, ciupercilor, plantelor medicinale și aromatice, proiectele ce vizează colectarea,
depozitarea, condiționarea acestor produse, vor fi punctate conform criteriului 4.1 –Potențial ridicat de
absorbție al materiei prime.
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