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Corrigendum nr. 1 din 06.11.2012 

 la Anexa la Ghidul Solicitantului elaborată de GAL ATBN 

Sesiunea apelului de selecţie cu numărul de referinţă 

M123 – 1/12 – 21.12.2012 
 
Punctarea proiectelor eligibile se va realiza respectând următoarea grilă de selecție 
 
I. Aceste criterii de selecție sunt numai pentru alocarea financiara prevăzută pentru 
implementarea standardelor europene in vigoare privind prelucrarea laptelui crud. 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

1. Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa avizată 
de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, conform 
Decizia 2011/898/UE de modificare a Deciziei 2009/852/CE privind măsurile 
tranzitorii în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 și (CE) nr. 853/2004 ale 
Parlamentului European și ale Consiliului în ceea ce privește prelucrarea laptelui crud 
care nu respectă cerințele în anumite unități de prelucrare a laptelui din România și 
cerințele structurale aplicabile acestor unități. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se 
regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un 
program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din 
acest program.  
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul Solicitantului.Se punctează 
pentru toate unitățile din Anexa Deciziei 2011/898/UE. 

15 

2. Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să se 
regăsească în Anexa Deciziei 2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un 
program de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă face parte din 
acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul 
Solicitantului. 
Se punctează numai Micro-întreprinderile din Anexa Deciziei 2011/898/UE, numai 
pentru următoarele două standarde, în conformitate cu Anexa la fişa măsurii: 
„Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, prezentată şi în Ghidul 
Solicitantului. 

- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare (Regulamentul nr. 

852/2004/CE) cu perioada de graţie 31.12.2013; 

- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de origine animala 

(Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie 31.12.2013; 
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 
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justificativ în capitolul privind “Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor 
fi evidenţiate în bugetul indicativ. 
De asemenea, solicitantul trebuie să demonstreze ca Notificarea ANSVSA/DSVSA 
este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona că va respecta standardele 
şi că implementarea proiectului va fi realizată pănă la expirarea perioadei de gratie. 
Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de graţie 
mentionată în Anexa din fişa măsurii 123, dar plata se poate efectua şi ulterior 

3. Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Maxim5 

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

 (ii) cereale NA 

 (iii) legume, fructe şi cartofi; NA 

 (iv) seminţe oleaginoase; NA 

 (v) miere de albine NA 

 (vi) vin  NA 

 Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj 
suplimentar. 

5 

4. IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 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 în care există materie prima disponibilă. 

10 

5. - Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative: 
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ ca 
investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus unul 
din membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul acestora 
 
2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) 
Solcitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din activitatile OIPA 
(respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie, procesare, depozitare si 
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comercializare din Registrul OIPA-MADR). Daca solicitantul este membru al unei 
organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea asociatiei 
(comuna cu activitatea propusa prin investitie) trebuie să se regăsească in 
activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial justificativ 
modalitatea prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a solicitantului. 

6. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN) 

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 și/sau depozitează materie 
primă atât din producţia proprie cât şi achizitionată. 
Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să 
îndeplinească, următoarele condiții: 

- cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau 

depozitată să provină din producția proprie. 
Pentru proiectele care procesează materie primă din producţia proprie punctajul se 
acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie primă procesată și/sau 
depozitată. 
Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează sub 10% sau peste 50% 
materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de 
selecție. 
Solicitantul care va procesa 50% materie primă din producție proprie, va beneficia de 
punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 50% 
materie primă din producția proprie, punctajul se va acorda proporțional. 
Exemplu de calcul: 
Materie primă procesată din producție proprie =50.000 hl/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 hl/an 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 4 
puncte. 
Punctajul se va calcula astfel: 
250.000.............4 
50.000................x 
x=50.000x4/250.000=0,8 puncte 

5 

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 să proceseze unul sau mai multe produse tradiționale. 

10 

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 conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă 
ecologică. 
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10. Micro-întreprinderi  

 - pentru sacrificare şi procesare carne NA 

 - pentru colectare şi procesare lapte NA 

11. Micro – întreprinderi care au ca reprezentanți legali tineri – până în 40 de ani 10 

12. Micro – întreprinderi care promovează tehnologii de protective a mediului 10 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 20 de  puncte 
 
 
II. Unităţile care nu implementează standardul privind prelucrarea laptelui crud, în 
conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecţie 
GAL ASOCIAȚIA TRANSILVANĂ BRASOV NORD 

Punctaj 

1. Unităţi care au programe de restructurare până în 2013, cuprinse în anexa 
avizată de DG Sanco, pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare. 

NA 

2. Micro-întreprinderi care se adaptează la standardele comunitare nou introduse NA 

3. Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi prezentată mai jos: Maxim 25 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi ouă; 20 

(ii) cereale  5 

(iii) legume, fructe şi cartofi; 20 

(iv) seminţe oleaginoase; 17 

(v) miere de albine 20 

(vi) vin  5 

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă punctaj 
suplimentar. 

5 

4. IMM-uri din zone unde există materie primă disponibilă şi nu există 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 în care există materie prima disponibilă. 

15 

5. - Forme asociative constituite/Membri ai unei Organizaţii Interprofesionale 
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni înainte de 
lansarea sesiunii pentru care aplică, conform legislaţiei în vigoare; 
1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative: 
- cooperative agricole de procesare a produselor agricole – conform Legii nr. 
566/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
- societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 1/2005 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG nr. 44/2008 cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanţa nr. 37/2005, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
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Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de fezabilitate/memorial justificativ 
ca investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus 
unul din membri) și se regăsește în una din activitățile menționate în statulul 
acestora 
2. Solicitantii sunt membri ai unei Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) 
Solcitantul poate fi membru al unei organizații profesionale (asociații) din 
componența unei OIPA. 
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa se regaseasca in una din activitatile 
OIPA (respectiv, criteriile de reprezentativitate: productie, procesare, depozitare si 
comercializare din Registrul OIPA-MADR). Daca solicitantul este membru al unei 
organizații profesionale (asociații) din componența unei OIPA, activitatea 
asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin investitie) trebuie să se regăsească 
in activitatea OIPA. 
Solicitantul trebuie sa demonstreze in studiul de fezabilitate/memorial justificativ 
modalitatea prin care OIPA sprijina activitatea de procesare a solicitantului. 

6. Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip de 
activitate (cod CAEN) 

2 

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 și/sau depozitează 
materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitionată. 
Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație agricolă, și trebuie să 
îndeplinească, următoarele condiții: 
a) cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată și/sau 
depozitată să provină din producția proprie (diferența trebuie să fie achiziționată 
de la terți) – cu excepția sectorului vin cu indicație geografică; 
b) pentru sectorul vin cu indicație geografică materia primă achiziționată de la 
terți poate fi cuprinsă între 5 % și 15 % (diferența trebuie să fie din producție 
proprie). 
În cazul punctului a) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează 
sub 10% sau peste 50% materie primă din producție proprie, nu se acordă punctaj 
pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul punctului b) pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează 
sub 5% sau peste 15% materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă punctaj 
pentru acest criteriu de selecție. 
În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% materie primă din 
producție proprie, va beneficia de punctajul maxim de 4 puncte. Pentru solicitantul 
care procesează între 10 și 50% materie primă din producția proprie, punctajul se 
va acorda proporțional. 
În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri materie primă cu indicație 
geografică din producţia proprie, punctajul se acordă proporţional cu ponderea 
acesteia din total materie primă procesată. 
Exemplu de calcul: 
Cazul a) 
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Materie primă procesată și/sau depozitată din producție proprie =50.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din producție proprie ar obține 4 
puncte. Punctajul se va calcula astfel: 
250.000.............4 
50.000................x 
x=50.000x4/250.000=0,8 puncte 
Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie =450.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 
450.000/500.000x4=3,6 puncte acordate pentru acest criteriu de selecție. 

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. 

8 

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 conform legislaţiei în vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu procesează materie primă 
ecologică. 

5 

10. Micro-întreprinderi Maxim 8 

 - pentru sacrificare şi procesare carne 5 

 - pentru colectare şi procesare lapte 8 

11. Micro – întreprinderi care au ca reprezentanți legali tineri – până în 40 de ani 5 

12. Micro – întreprinderi care promovează tehnologii de protective a mediului 10 

 TOTAL 100 

Punctaj minim: 20 de puncte 
 


