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GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

Măsura 141 «Sprijinirea fermelor agricole de semi - subzistenţă» 

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 

Numele Prenumele/Denumirea solicitantului : 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 
Titlu proiect:   
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
Număr de înregistrare al cererii de finanțare:  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de 
GAL 

Documente 
care se 
verifica 

S1 

Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de 
lansarea sesiunii pentru care aplică, al unei forme 
asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în 
vigoare1 
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la nivel local, 
judeţean şi naţional.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente2 prin 
care să demonstreze că acesta este membru al uneia din 
următoarele forme asociative:  

 

Cererea de 
finanţare,  

1, 5, 7  

- grupuri de producători recunoscute în conformitate Ordonanţa 
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare;  
(5 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

 

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi legume 
recunoscute conform Hotărârii Guvernului nr. 1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători 
recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în sectorul 
fructe și legume;  
(5 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 566/2004, a 
cooperației agricole, cu modificările şi completările ulterioare;  
(5 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
(4 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

 

                                                
1
 Forma asociativă trebuie să fie recunoscută, conform legislației naționale în vigoare, cu minim 6 luni înainte de 

lansarea sesiunii de depunere proiecte și pe cale de consecință și solicitantul   
2
 Documentele necesare pentru acordarea de punctaj la acest criteriu de selecție sunt cele prevăzute în Ghidul 

solicitantului la Capitolul 4.1. Documentele necesare întocmirii Cererii de finanțare și în Manualul de procedură, 

aferente Măsurii 141. 

1. Cerere de 

finanțare 

2. Măsura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  
5. Anul 

alocației 

financiare 

6. Codul 

regiunii 

7. Codul 

Județului 

8. Ultimele 

trei cifre ale 

Deciziei de 

Autorizare 

GAL emisă de 

AMPNDR 

9. Numărul 

de ordine de 

înregistrare 

în registru 

4 1 1 1 4 1  0 2 1 2 7 2 8 8 1 9      
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- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.  
(4 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)   

 

 

S2 
Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” 
din cadrul PNDR 
(10 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 

 
 

 
2, 3a), 6 

S3 
 

Ferma agricolă de semi – subzistenţă se află în zonă 
defavorizată 
(2 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 

 
 
 

2, Anexa 10 

S4 
Ferma agricolă de semi – subzistenţă este deţinută de 
fermier cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 
(20 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 

 
1, 7 

S5 

Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie 
pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare: 

a) investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 
standardele comunitare 

Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai pentru 
implementarea următoarelor standarde:  
1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole 
care se aplică numai pentru zonele nou desemnate conform 
Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului: Zone vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord. MM/MADR nr. 1552/ 
743/ 2008. Întreaga exploatație trebuie să se regăsească în 
localitățile din Anexa nr. 12.  
 
Data la care se încheie perioada de grație pentru acest standard 
este 14.10.2013.  
2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică 
numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și bivolițe);  
 
Data la care se încheie perioada de grație - 31.12.2014.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri investiţii 
propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, pentru adaptarea la standardele 
menționate mai sus.  
(25 puncte dacă DA) 

 

2, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2, 
 
 
 
 
 

2 

b) alt tip de investiţie 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri investiţii 
propuse a se realiza, prin Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, altele decât cele pentru adaptarea la 
standardele comunitare.  
(20 puncte dacă DA) 

 

 
c) investiții realizate din fonduri proprii  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri – Secțiunea A 
- investiţii propuse a se realiza, din fonduri proprii, de minimum 
4.500 lei, până la sfârșitul anului 3.  
(15 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  
Dacă nu îndeplinește nici a) si nici b) se acordă 0 puncte 

 

S6 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăşoare activitatea pe teritoriul GAL; (28 puncte dacă DA 
si 0 dacă NU) 

 
 

S7 
Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din 
teritoriu cel puţin 50%, care să cuprindă şi forţă de muncă 
din grupuri dezavantajate; (10 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 

 
 

 TOTAL   
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Nota: Punctajul total al criteriilor de selecţie va fi stabilit de către expertul care a efectuat prima 
evaluare a criteriilor de selecţie sau de cel care a efectuat verificarea prin sondaj prin punctarea 
fiecărui criteriu de selecţie îndeplinit si totalizarea punctelor obţinute. Totalul maxim posibil este de 
100 de puncte. Punctaj minim pentru această măsură 28 puncte. 

Observaţiile expertului care a efectuat prima evaluare a criteriilor de selecţie sau ale celui care a efectuat 
verificarea prin sondaj : 
(Se vor menţiona toate motivele pentru care nu se punctează criteriile de selecţie) 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………...………………………………………………
…………………………………………………................................................................................. 

 

Verificat 

Şef SVCF – Manager proiect GAL 
Nume si prenume....................................... 
Semnătura si stampila........................... DATA...../.... ./20.... 

Întocmit, 
 
Expert GAL 
Nume si prenume..................................... 
Semnătura ............................................. DATA....../....../20... 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie 

Numele prenumele/Denumirea solicitantului: se completează conform secţiunii A2 din Cererea de 
finanţare 

Titlul proiectului se completează conform secţiunii A3 din Cererea de finanţare 

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare 
Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finanţare, confruntându-se si cu numărul de înregistrare din 
Fisa de verificare a conformităţii (formularul GE2.1L) completat conform secţiunii ES2, punctul 4 
”Înregistrarea” din Manualul de procedură. 

Verificarea criteriilor de selecţie 

S1: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, al unei forme 
asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare: grupul de producători conform OG 
37/2005/asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
26/2000, cu modificările si completările ulterioare/societate agricolă/organizaţia de îmbunătăţiri 
funciare/grupuri si organizaţii de producători în sectorul fructe si legume recunoscute preliminar conform CE 
nr.1234/2007 si a OM nr.694/2008, cu modificările si completările ulterioare. 

(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
Formularul Cererii de finanţare  
5. Document care atestă că 
solicitantul este înregistrat într-o 
formă asociativă cu minim 6 luni 
înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică al unei forme asociative 
recunoscute conform legislaţiei naţionale 
în vigoare: grupul de producători 
conform Ordonanţa Guvernului nr. 
37/2005 / cooperativa 
agricolă/organizaţia de îmbunătăţiri 
funciare, grupuri şi organizaţii de 
producători în sectorul fructe şi legume 
recunoscute preliminar conform CE 
nr.1234/2007 şi a OM nr.694/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
Formele asociative pot fi constituite şi 
recunoscute la nivel local, judeţean şi 
naţional.  
7. Copia actului de identitate al 
solicitantului  

Expertul verifică dacă informaţiile din Cererea de finanţare 
corespund cu cele prezentate în documentele justificative: 1, 5 
şi 7.  
Expertul verifică în documentul justificativ 5 (adeverința) dacă 
solicitantul are statutul de membru al unei forme asociative cu 
minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, în 
domeniul proiectului, acordat în conformitate cu legislaţia 
naţională în vigoare, după cum urmează:  
- grup de producători recunoscut, în conformitate cu Ordonanţa 
Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea 
grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice, cu modificările şi completările ulterioare 
(expertul verifică dacă grupul de producători se regăseşte pe 
site-ul www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare 
Rurala>>Grupurile si organizațiile de producători recunoscute) 
Dacă în urma verificării, expertul constată că solicitantul este 
membru al unui grup de producători care se regăsește pe site-
ul menționat mai sus, se va înscrie 5 puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu. În cazul în care, la verificare 
se constată că, solicitantul are statul de membru al unui grup 
de producători care nu se regăsește pe site-ul menționat mai 
sus, expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul fructe şi 
legume recunoscute conform HG nr. 1078/2008 privind 
acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători 
recunoscute preliminar și organizațiilor de producători în 
sectorul fructe și legume (expertul verifică dacă grupul de 
producători se regăseşte pe site-ul www.madr.ro, în secţiunea 
Dezvoltare Rurala>> Grupurile si organizațiile de producători 
recunoscute). >> 

Dacă în urma verificării, expertul constată că solicitantul este 
membru al unui grup de producători care se regăsește pe site-
ul menționat mai sus, se va înscrie 5 puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu. În cazul în care, la verificare 
se constată că, solicitantul are statul de membru al unui grup 
de producători care nu se regăsește pe site-ul menționat mai 
sus, expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  

- cooperativă agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004 
cu modificările şi completările ulterioare (expertul verifică copia 
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după înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă 
tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are sediul).  

Dacă în urma verificării, expertul constată că solicitantul este 
membru al unei cooperative agricole constituită conform celor 
menţionate mai sus, se va înscrie 5 de puncte în coloana 
„Scor”, corespunzătoare acestui criteriu. În cazul în care, la 
verificare se constată că, solicitantul nu are statul de membru 
al unei cooperative agricole constituită așa cum este menţionat 
mai sus, expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările și 
completările ulterioare (expertul verifică dacă organizația se 
regăseşte pe site-ul www.madr.ro, în secţiunea Agricultură 
>>Fond funciar şi Îmbunătăţiri funciare>> Îmbunătăţiri funciare) 

Dacă în urma verificării, expertul constată că solicitantul este 
membru al unei organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite 
conform Legii nr.138/2004 care se regăsește pe site-ul 
menționat mai sus, va înscrie 4 puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu. În cazul în care, la verificare 
se constată că, solicitantul are statul de membru al unei 
organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform Legii 
nr.138/2004, dar care nu se regăsește pe site-ul menționat mai 
sus, expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  

- asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare (expertul verifică copia după Hotărârea 
Judecătorească pentru forma asociativă);  

Dacă în urma verificării, expertul constată că solicitantul este 
membru al unei forme asociative constituită conform OG 
26/2000 iar adeverința este însoțită de copie după Hotărârea 
judecătorească, se va înscrie 5 puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu. În cazul în care, la verificare 
se constată că, adeverința nu este însoțită copia după 
Hotărârea judecătorească, expertul va înscrie „0” în rubrica 
aferentă.  

 
S2: Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul PNDR 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul atașează la Cererea de finanţare 
documente prin care să demonstreze că acesta a accesat Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul 
PNDR, prin care solicitantul si-a asumat, în mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioadă 
de cinci ani de la data semnării angajamentului. 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
1. Formularul Cererii de finanţare 
2. Planul de afaceri, conform modelului 
prezentat pe site-ul, www.madr.ro 
3a. Documente solicitate pentru teren 
agricol: Extras din Registrul Fermelor 
(printscreen), care trebuie să conţină date 
privind exploataţia agricolă: codul unic de 
înregistrare al solicitantului, suprafaţa 
utilizată cu structura culturilor, etc. 
6. Adeverinţă emisă de APIA, din care 
rezultă faptul că solicitantul măsurii 141 
beneficiază de Pachetul de agro-mediu, 
finanţat în cadrul măsurii 214 „Plăţi de 
agro-mediu” 

Expertul verifică dacă solicitantul a anexat Cererii de 
finanţare Adeverinţă emisă de APIA, din care rezultă 
faptul că solicitantul măsurii 141 beneficiază de 
Pachetul de agro-mediu, finanţat în cadrul măsurii 214 
„Plăţi de agro-mediu”. 
De asemenea, verifică informațiile din Cererea de finanţare 
secţiunea G Indicatori de monitorizare, dacă aceștia 
corespund cu cele prezentate în documentele justificative 2, 
3a) si 6. 
Dacă în urma verificării documentelor prezentate, se 
constată că solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de 
Agro - mediu”, va înscrie 10 de puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu. În cazul în care, la 
verificare se constată că solicitantul nu îndeplinește criteriul 
S2, expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă. 
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S3: Ferma agricolă de semi – subzistenţă se află în zonele defavorizate 
(2 dacă DA si 0 dacă NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
1. Formularul Cererii de finanţare 
2. Planul de afaceri 

Expertul verifică în Cererea de finanţare, secţiunea G - Indicatori 
de monitorizare, dacă aceștia corespund cu cele prezentate în 
Planul de afaceri 
Expertul verifică în Anexa 10, aferentă Ghidului Solicitantului, 
dacă proiectul este amplasat într-una din localităţile din 
următoarele zone: 

- zona montană cu handicap natural conform Listei Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din zona montană defavorizată, 
prezentată în anexă la Ghidul Solicitantului; 

- alte zone cu handicap natural decât zona montană conform 
Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din România incluse 
în Zonele Semnificativ Defavorizate/ Lista localităţilor din 
Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice, zone 
prezentate în anexă la Ghidul Solicitantului. 

Dacă în urma verificării documentelor prezentate, se constată că 
toate suprafeţele din proiect sunt amplasate numai în zonele 
menţionate mai sus, va înscrie 2 de puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu. În cazul în care, la verificare se 
constată că, solicitantul nu îndeplinește criteriul S3, expertul va 
înscrie „0” în rubrica aferentă. 

S4 Ferma agricolă de semi – subzistenţă este deţinută de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 
depunerii proiectului 
(20 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
1. Formularul Cererii de finanţare 
7.Copia actului de identitate al 
solicitantului. 

Expertul verifică dacă informaţiile din Cererea de finanţare 
corespund cu cele prezentate în documentul justificativ 7 eliberat 
în numele celui care solicită sprijinul. 
Dacă în urma verificării informaţiilor, se constată că solicitantul 
are vârsta sub 40 de ani, la data depunerii Cererii de finanţare, 
expertul va înscrie 20 de puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu. În cazul în care, la verificare se 
constată că, solicitantul nu are vârsta sub 40 de ani la data 
depunerii Cererii de finanţare, expertul va înscrie „0” în rubrica 
aferentă. 

S5 Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 
standardele comunitare: 

Expertul verifică dacă solicitantul își prevede în Planul de afaceri – Secţiunea B realizarea de 
investiţii prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” 

a) investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare 
(25 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
1. Formularul Cererii de finanţare 
2. Planul de afaceri, conform modelului 
prezentat pe site-ul, www.madr.ro 

Expertul verifică dacă informaţiile din Cererea de finanţare 
corespund cu cele prezentate în documentul justificativ 2 
La acest criteriu de selecţie, se va acorda punctaj numai dacă 
solicitantul își propune în Planul de afaceri – Secţiunea B să 
realizeze investiţii, prin Măsura 121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, pentru:  
 
1. Protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse 
agricole care se aplică numai pentru zonele nou desemnate 
conform Anexei nr.12 din Ghidul Solicitantului: Zone 
vulnerabile la poluarea cu nitraţi – Localităţi conform Ord. 
MM/MADR nr.1552/ 743/ 2008. Întreaga exploatație trebuie să 
se regăsească în localitățile din Anexa nr.12.  
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Data la care se încheie perioada de grație pentru acest 
standard este 14.10.2013.  
 
2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care se aplică 
numai pentru ferme existente de bovine (vaci de lapte și 
bivolițe);  
Data la care se încheie perioada de grație - 31.12.2014.  
De asemenea expertul verifică dacă valoarea totală eligibilă a 
proiectului este mai mare de 5.000 de Euro.  
Dacă în urma verificării informaţiilor, se constată că este 
îndeplinit criteriul de selecţie S5 a), expertul va înscrie 25 de 
puncte în coloana „Scor”, corespunzătoare acestui criteriu.  În 
cazul în care, la verificare se constată că, nu este îndeplinit 
criteriul S5 a), expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă. 

b) alt tip de investiţie 

Expertul verifică dacă solicitantul îşi prevede în Planul de afaceri – Secţiunea B realizarea de 
investiţii prin Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” 

(20 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
Formularul Cererii de finanţare 
2. Planul de afaceri, conform modelului 
prezentat pe site-ul, www.madr.ro. 

Expertul verifică dacă informaţiile din Cererea de finanţare 
corespund cu cele prezentate în documentul justificativ 2 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri – Secţiunea 
B investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 121 
„Modernizarea exploataţiilor agricole”, altele decât cele pentru 
adaptarea la standardele comunitare, precum și dacă valoarea 
totală eligibilă a proiectului este mai mare de 5.000 de Euro.  
Dacă în urma verificării informaţiilor, se constată că este 
îndeplinit criteriul de selecţie S5 b), expertul va înscrie 20 de 
puncte în coloana „Scor”, corespunzătoare acestui criteriu. 
În cazul în care, la verificare se constată că, nu este îndeplinit 
criteriul S5 b), expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă. 

c) investiții realizate din fonduri proprii 

Expertul verifică dacă solicitantul îşi prevede în Planul de afaceri – Secțiunea A - investiții realizate 
din fonduri proprii 

(15 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
Formularul Cererii de finanţare 
2. Planul de afaceri, conform modelului 
prezentat pe site-ul, www.madr.ro. 

Expertul verifică dacă informaţiile din Cererea de finanţare 
corespund cu cele prezentate în documentul justificativ 2 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul trebuie să prezinte în Planul de afaceri – Secţiunea 
A investiţii propuse a se realiza din fonduri proprii, de minimum 
4.500 lei, până la sfârșitul anului 3.  
 Dacă în urma verificării informaţiilor, se constată că este 
îndeplinit criteriul de selecţie S5 c), expertul va înscrie 15 de 
puncte în coloana „Scor”, corespunzătoare acestui criteriu. 
În cazul în care, la verificare se constată că, nu este îndeplinit 
criteriul S5 c), expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă. 

 

 

 



GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri  – Sărăţeni  

8 

 

6: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare pe teritoriul 
GAL 
(28 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe 
teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul GAL: 

• Doc. 7. Actul de identitate (în 
cazul persoanelor fizice 
neautorizate); 

• Doc.1.1. Certificate de 
înregistrare fiscală, Doc.11.1. 
Certificat constatator (în cazul 
persoanelor juridice); 

• Doc.2. Plan de afaceri; 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în Actul de identitate al 
solicitantului se verifică domiciliul, care trebuie să fie pe 
teritoriul GAL. 
În cazul persoanelor juridice în Certificatul de înregistrare 
fiscală şi în Certificatul constatator se verifică sediul social şi 
punctele de lucru al societăţii, care trebuie să fie pe teritoriul 
GAL. 
În planul de afaceri se verifică dacă activităţile şi investiţiile 
propuse prin proiect vor fi realizate pe teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune: Bălăuşeri, 
Fîntînele, Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  

7: Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel puţin 50%, care să cuprindă şi 
forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 
Doc.2. Plan de afaceri; 

Doc. 11.2. Declaraţie pe propria 
răspundere privind forţa de muncă 
necesară producţiei; 

În planul de afaceri capitolul IV. SCHIMBĂRI DE 
MANAGEMENT ŞI PREGĂTIRE PROFESIONALĂ 
SOLICITATĂ se verifică dacă solicitantul a prevăzut forţă de 
muncă atrasă care se va asigura din teritoriul GAL şi cuprinde 
forţă de muncă din grupuri dezavantajate. 
În Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de muncă 
necesară producţiei solicitantul declară că forţa de muncă 
necesară producţiei va fi asigurată în proporţie de minim 50% 
din teritoriul GAL şi va cuprinde şi forţă de muncă din grupuri 
dezavantajate; 

 
Expertul care întocmește Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea punctajului în 
căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea 
punctajului în căsuțele/câmpurile respective pentru seful de serviciu.  
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt mediate/ 
rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 


