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GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 
Măsura  112 «Instalarea tinerilor fermieri» 
 
I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 
 
Titlu proiect:  
..........................................................................................................................................
...................................…………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………….......................... 
.............................………………………………………………………………………............ 
 
Număr de înregistrare al cererii de finantare:  
 
                   
 
 
 
 
 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE  

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de 
GAL 

Documente 
care se 
verifica 

S1 

Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul completează secţiunea specifică ”Stabilirea 
dimensiunii economice a fermei” a Cererii de finanţare, 
din care va trebui să rezulte că exploataţia agricolă 
deţinută are o dimensiune economică cuprinsă între 6 şi 8 
UDE. 
(15 daca DA si 0 daca  NU) 

 

Cererea de 
finantare 

Calculul UDE 

S2 

Solicitantul deţine o exploatatie agricolă ( cu profil 
vegetal/animal) într-o zona defavorizata  
 Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
se verifică dacă exploataţia agricolă este situată în: 
- 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/ 
Listei localităţilor din Zonele Defavorizate de Condiţii 
Naturale Specifice prezentate în anexă la Ghidul 
Solicitantului. 
(5 daca DA si 0 daca  NU) 

 
 

 

Planul de 
afaceri 
Anexa PNDR 

1. Cerere de 

finanțare 

2. Masura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  
5. Anul 

alocației 

fianciare 

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 1 2  0 2 1 2 7 2 8 8 1 9      
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S3 
 

Solicitantul  are în proprietate exploataţia agricolă.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul ataşează la Cererea de finanţare documente 
prin care să demonstreze că deţine în proprietate întreaga  
exploataţie agricolă:  
- documente care atesta dreptul de proprietate asupra 
terenului agricol autentificate de notar, conform legislaţiei 
în vigoare;  
- documente care atestă dreptul real principal de 
proprietate al clădirilor din exploataţie; 
- extras din Registrul Exploataţiei emis de 
ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de 
animale deţinut, al pasărilor şi al familiilor de albine şi 
data primei înscrieri a solicitantului în Registrul 
Exploataţiei, însoțit de formular  de mișcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 
 (15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
 
 

Doc. 1a, 1b 

S4 

Solicitantul face parte dintr-o forma asociativa, 
recunoscuta conform legislatiei in vigoare, înainte de 
lansarea sesiunii:Pentru a se acorda punctaj la acest 
criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de 
finanţare documente prin care să demonstreze că acesta 
este membru al uneia din următoarele forme asociative, 
iar scopul şi obiectivele formei asociative sunt în 
domeniul proiectului pentru care se solicită finanţare: 
  
- 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; 
- 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; 
- societate cooperativa agricolă, consituită conform legii 
nr.1/2005; 
- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 
566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite conform 
Legii nr.138/2004, cu  modificările şi completările 
ulterioare.  
- Organizatia Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) 
 Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la 
nivel local, judeţean şi naţional. 
(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Doc. 12.1 
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S5 

Solicitantul  acceseaza si masura de agromediu. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul ataşează 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 şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de 
agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data 
semnării angajamentului.  
Lista pachetelor existente: 

1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. 
2. Practici Agricole Tradiţionale. 
3. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. 
4. Culturi verzi. 
5. Agricultură ecologică 
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire pentru gâsca 

cu gât roşu (Branta ruficollis). 
(10  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Planul de 
afaceri 

Adeverinta 
APIA 

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

 doc. 6, 2, 10 

S7 
În planul de afaceri apare promovarea agriculturii 
ecologice; 
(5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 doc. 10 

S8 
Investiţia realizată prin proiect să îmbunătăţească 
calitatea şi cantitatea producţiei; 
(5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 doc. 10 

S9 

Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din 
teritoriu cel puţin 50%, care să cuprindă şi forţă de 
muncă din grupuri dezavantajate;  
(pentru a primi punctaj la acest criteriu solicitantul va 
completa documentul: Declaraţie pe propria 
răspundere privind forţa de muncă necesară 
producţiei) 
(5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 doc. 10, 13.1 

 TOTAL   

Nota: Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL:………. 
puncte 
Punctaj minim pentru aceasta măsură: 30 puncte 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în functie de 
urmatoarele prioritaţi: 

1. beneficiarul are în proprietate exploatatia agricolă; 
2.   beneficiarul este membru al unei forme asociative; 
3.   beneficiarul deţine o ferma de semi-subzistenta. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în 
funcţie de criteriul de departajare preponderent, stabilit pe baza numărului mai mare 
de unităţi de dimensiune economică (UDE) calculat prin cumularea elementelor 
componente în cadrul fiecărui criteriu de departajare, în următoarea ordine:  
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1. număr de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproducţie/ păsări, număr UDE 
cumulate; 

2. număr de porcine la îngrăşat/ ovine şi caprine, număr UDE cumulate; 

3. suprafaţă legume număr UDE cumulate; 

4. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de pomi şi de arbuşti fructiferi, căpşunarii, număr  
UDE cumulate; 

5. suprafaţă pepiniere şi plantaţii de viţă de vie pentru vin cu excepţia 
restructurării/reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă, număr  
UDE cumulate; 

6. suprafaţă culturi de câmp număr  UDE cumulate; 

7. suprafaţă culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe 
cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă, cumulate. Pentru 
acest criteriu de departajare nu se calculează numărul de UDE. 

 
Calculul UDE pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal la criteriile de selectie 

Numar 
criteriu 

Specificare UDE 

CD 1 Numar de bovine pentru lapte/ porcine pentru reproductie / pasari  

CD 2 Numar de porcine la îngrasat / ovine si caprine  

CD 3 Suprafata legume  

CD 4 Suprafata pepiniere si plantatii de pomi si arbusti fructiferi, capsunariI  

CD 5 Suprafata pepiniere si plantatii de vita de vie pentru vin (cu exceptia 
restructurarii/ reconversiei plantatilor de vita de vie) si struguri de masa 

 

CD 6 Suprafata culturi de câmp  

CD 7 Suprafata culturi forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe 
cale vegetativa, în scopul producerii de energie regenerabila, cumulate. 
Pentru acest criteriu de departajare nu se calculeaza numar de UDE. 

 

Observaţiile GAL: 
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut 
punctajul maxim) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………...................................……………………………………........................

............................................................................................................................ 
 
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni 
 
Verificat de ……………………………........... Şef SVCF - Manager proiect GAL 
Semnătură ………………………………….....  DATA   …./…../-201 
 
Intocmit de ………………………………........  Expert  GAL 
Semnătura …………………………………….   DATA   …./…../-201 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

Numarul de inregistrare al cererii de finantare  
Se preia numarul de inregistrare din cererea de finantare confruntandu-se si cu 
numarul de inregistrare din fisa de verificare a conformitatii GE2.1L completat conform 
sectiunii ES2, punctul 3 „Inregistrarea” din procedura de evaluare selectare 

Verificarea criteriilor de selectie 

S1:Solicitantul  detine o fermă  de semi-subzistenţă 
(15 pct.…... daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Cererea de finantare - stabilire categorie 
de fermă, calculul dimensiunii economice. 

Exploatatii de semisubzistenta sunt exploatatiile 
care produc în principal, pentru consumul propriu, 
dar care comercializeaza şi o parte din productia 
realizata. Dimensiunea economica a acestora 
poate fi de minim 6  unitati de dimensiune 
economica (UDE).  
 în vederea asigurării ca investitia vizeaza o 
exploatatie de semisubzistenta, expertul va 
verifica calculul dimensiunii economice a fermei 
din Cererea de finantare, tabelul din CF- 112 din 
care sa rezulte ca dimensiunea economica a 
exploatatiei este de minim 6 UDE.  
Dacă în urma verificarii, expertul constata ca 
dimensiunea economica a fermei este  mai mare 
de 8UDE, va inscrie”0” punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui criteriu.  
În cazul în care exploatatia vizată de investitie 
este cuprinsa între 6UDE si 8UDE va acorda 
punctaj la acest criteriu.  

S2: Solicitantul  detine o exploatatie agricola (cu profil vegetal/animal) aflata într-o 
zonă defavorizată 
(5 pct.…. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   
exploatatia agricola (cu profil 
vegetal/animal) se afla într-o zonă 
defavorizată:  
a) Documente solicitate pentru terenul 
agricol: 
● document care atesta dreptul  de 
proprietate asupra terenului agricol conform 
legislaţiei în vigoare (contract de vânzare-
cumparare autentificat de notar, act de 
donație autentificat de notar, hotărâre 

Se verifică dacă amplasarea investiției  descrisă în 
Planul de Afaceri, în documentele atașate pentru 
terenurile vizate de investiție se regaseste intr-una 
din localitățile menționate din urmatoarele 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 
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judecătorească definitivă și irevocabilă cu 
punere în posesie, certificat de moștenitor 
unic autentificat de notar și alte acte care 
demonstrează terților dreptul de proprietate 
conform legislației în vigoare); şi/sau 
● tabel centralizator- emis de Primărie, 
semnat de persoanele autorizate conform 
legii, conţinând sumarul contractelor de 
arendare ( cu o valabilitatede minim 5 ani la 
data depunerii cererii de finantare) cu 
suprafeţele luate în arendă pe categorii de 
folosinţă, perioada de arendare. şi/sau 
• contract de concesionare cu o valabilitate 
de cel puţin 5 ani la data depunerii CF. 
Contractul de concesiune va fi însotit de 
adresă emisă de concedent care contine 
situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale, dacă este în graficul de 
realizare a investitiilor prevazute in contract 
si alte clauze.  
• document pentru terenul ce constituie 
vatra stupinei – acte de proprietate conform 
legislaţiei în vigoare, sau contract de 
concesiune/ contract de arendă/ închiriere/ 
contract de comodat. Suprafaţa de teren 
eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 
5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion 
apicol. 
d) Copie din Registrul Agricol emis de 
Primării care să certifice dreptul de 
proprietate şi/sau de folosinţă 
(arenda/concesionare) al terenului/ fermei 
zootehnice/animalelor înregistrate pentru 
baza de producţie, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea „Conform cu originalul”. 

Semnificativ Defavorizate/ Lista localităţilor din 
Zonele Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice 
prezentate în anexă la ghidul solicitantului. 
Daca în urma verificarii descrise mai sus, expertul 
constata ca amplasarea proiectului este in proportie 
de 100% in zonele mentionate in cel putin una din 
situatiile prezentate mai sus, acesta va înscrie 
punctajul acordat 5 puncte, in coloana “scor”, in 
rubrica specifica acestui criteriu.  
În cazul în care nu sunt îndeplinite aceste conditii, 
expertul nu va acorda punctaj la acest criteriu şi va 
inscrie “0” in rubrica aferenta. 

S3: Solicitantul  are în proprietate o exploataţia agricolă 
(15 pct.…. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Acte de proprietate, pentru  exploatatia 
agricola ce apartine solicitantului  
proiectului: 
- documente care atesta dreptul de 
proprietate asupra terenului agricol conform 
legislaţiei în vigoare (contract de vanzare-
cumparare autentificat de notar, act de 
donație autentificat de notar, hotărâre 
judecătorească definitivă și irevocabilă cu 

Solicitantul trebuie sa faca dovada  ca este 
proprietar  al  întregii exploataţiiagricole (terenuri 
agicole/ cladiri si anexe ale bazei de productie si 
animale) cu acte de proprietate conforme 
legislaţiei în vigoare.  
Dacă solicitantul are în proprietate întreaga 
exploaţie agricolă expertul va înscrie punctajul 
acordat (15 puncte). In cazul fermelor apiciole 
terenul necesar vetrei stupinei trebuie sa fie în 
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punere în posesie, certificat de moștenitor 
unic autentificat de notar și alte acte care 
demonstrează terților dreptul de proprietate 
conform legislației în vigoare);  
- documente pentru terenul ce constituie 
vatra stupinei – acte de proprietate 
conform legislaţiei în vigoare; 
- documente care atestă dreptul real 
principal de proprietate al clădirilor din 
exploataţie; 
   
- extras din Registrul Exploataţiei emis de 
ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: 
efectivul de animale deţinut, al pasărilor şi 
al familiilor de albine şi data primei înscrieri 
a solicitantului în Registrul Exploataţiei, 
însoțit de formular  de mișcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele 
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 
nr. 40/2010) 

proprietatea solicitantului. 
Pentru animale solicitantul trebuie să prezinte 
Extras din Registrul Exploatatiei emis de  
ANSVSA/DSVSA din care rezultă că animalele sunt 
în proprietatea solicitantului, însoțit de formular de 
mișcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele 
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 
40/2010).  
Daca solicitantul are numai drept de folosinta 
(arenda/concesiune) asupra  exploatatiei agricole , 
sau deţine acte de proprietate  numai pentru o parte 
din exploataţia agricolă, expertul va înscrie  0 la 
punctaj. 
Notă: extrasul/copia din Registrul agricol nu 
constituie document de proprietate. 
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S4: Solicitantul face parte dintr-o forma asociativă, recunoscută conform 
legislatiei nationale în vigoare 
(10 pct.…. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

12.1 Document care atestă că solicitantul 
este înregistrat într-o formă asociativă ca 
membru, înainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplică, în domeniul proiectului emis de 
către: 
- grupuri de producători recunoscute 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 
(document care atesta calitatea de membru 
al grupului de producători declaratie scrisă 
aprobată de fondatori sau membrii consiliului 
de administratie); 
 - 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 (document care 
atesta calitatea de membru al grupului de 
producători, declaratie scrisă aprobată de 
fondatori sau membrii consiliului de 
administratie);- societate cooperativa 
agricolă, consituită conform legii nr.1/2005 
(adeverinţă eliberată de cooperativa agricolă 
însoţită de copia după înregistrarea la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul 
în a cărui raza teritorială îşi are sediul); de 
verificat cerere de inscriere aprobata de 
adunarea generala); 
- cooperative agricole constituite conform 
Legii nr. 566/2004, cu modificările şi 
completările ulterioare;(cerere de aderare 
avizata de consiliul de administratie si 
aprobata de adunarea generala, si 
declararea expresa a recunoasterii actului 
constitutiv, adeverință privind calitatea de 
membru eliberată de cooperativă, actul 
constitutiv și statutul cooperativei, certificatul 
de înregistrare și certificatul constatator ORC 

12.1 Expertul verifică în document dacă acesta are 
statutul de  membru al unei forme asociative în 
domeniul proiectului,  acordat în conformitate cu 
legislaţia naţională în vigoare, după cum urmează: 
- este membru al unui grup de producători constituit 
conform OG nr. 37/2005, aprobata cu modificarile si 
completarile ulterioare, document care atesta 
calitatea de membru al grupului de producători 
declaratie scrisă aprobată de fondatori sau membrii 
consiliului de administratie (expertul verifică dacă 
grupul  de producători se regăseşte pe site-ul 
www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare Rurala 
>>Grupurile si organizatiile de producatori 
recunoscute si se tipăreşte pagina cu rezultatul 
verificării). 
- 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, document care atesta calitatea de membru 
al grupului de producători, declaratie scrisă 
aprobată de fondatori sau membrii consiliului de 
administratie (expertul verifică dacă grupul  de 
producători se regăseşte pe site-ul www.madr.ro, în 
secţiunea Dezvoltare Rurala>> Grupurile si 
organizatiile de producatori recunoscute si se 
tipăreşte pagina cu rezultatul verificării); 
-  este membru al unei societati cooperative 
agricole in baza lg.1/2005 (adeverinţă eliberată de 
cooperativa agricolă însoţită de copia după 
înregistrarea la Oficiul Registrului Comerţului de pe 
lângă tribunalul în a cărui raza teritorială îşi are 
sediul);  
Se verifică: 
 - cererea de inscriere aprobata de adunarea 
generala; 
- este membru al unei cooperative agricole in baza 
lg.566/2004: 
- cerere de aderare avizata de consiliul de 
administratie si aprobata de adunarea generala, si 
declararea expresa a recunoasterii actului 
constitutiv, adeverință privind calitatea de membru 
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al cooperativei); 
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
constituite conform Legii nr.138/2004, cu  
modificările şi completările ulterioare. 
(adeziunea la statut şi la hotărârile adunărilor 
generale adoptate până la acea dată, 
precum si dovada platii contribuţiei de 
înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs). 
 - Organizatia Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA)  
- document care demonstrează calitatea de 
membru al asociației în care este membru 
solicitantul: adeverință emisă de OIPA care 
demonstrează calitatea de membru a 
solicitantului în asociație și a asociației în 
OIPA, document avizat de consiliul director 
însoţit de statutul organizatiei. 
Acest documente se ataşează numai pentru 
dovedirea criteriului de selecţie „Solicitantul 
este membru al unei forme asociative, 
recunoscute conform legislaţiei nationale în 
vigoare.” 

eliberată de cooperativă, actul constitutiv și statutul 
cooperativei, certificatul de înregistrare și certificatul 
constatator ORC al cooperativei; 
- este membru al unei organizatii de imbunatatiri 
funciare in baza lg.138/2004-adeziunea la statut şi 
la hotărârile adunărilor generale adoptate până la 
acea dată, precum si dovada platii contribuţiei de 
înscriere şi a cotizaţiei pe anul în curs.  
-expertul verifică dacă organizatia de imbunatatiri 
funciare se regăseşte pe site-ul www.madr.ro, în 
secţiunea Agricultura >>Fond funciar si Imbunatatiri 
funciare >>Imbunatatiri funciare si se tipăreşte 
pagina cu rezultatul verificării); 
 - se verifică documentele care atestă că 
solicitantul este membru al unei asociații care este 
membră OIPA:  
– adeverință emisă de OIPA care demonstrează 
calitatea de membru a solicitantului în asociație și a 
asociației în OIPA, document avizat de consiliul 
director însoţit de statutul organizatiei. 
Se verifică in Registru OIPA, daca asociația este 
membră OIPA și este înregistrată, pe site-ul MADR  
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119, (se 
tipăreşte pagina cu rezultatul verificării);  
Pentru toate formele asociative recunoscute se 
verifică existența documentelor de înființare a 
formei asociative (act constitutiv, hotarâre 
judecatorească) şi documentele care atestă că 
solicitantul este membru al acesteia.  

Daca în urma verificării, expertul constată că 
solicitantul este membru al uneia dintre formele 
asociative menționate mai sus, va înscrie punctajul 
acordat în coloana “scor”, în rubrica specifică 
acestui criteriu.  
In cazul in care solicitantul nu este membru al uneia 
dintre formele asociative mentionate mai sus, 
expertul nu va acorda punctaj la acest criteriu și va 
înscrie “0” in rubrica aferenta. 

S5: Solicitantul  acceseaza şi masura de agromediu 
(10 pct.…. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

12.2 Angajament de agro-mediu pentru o 
perioada de 5 ani. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu 
de  
selecţie, solicitantul trebuie să acceseze  

12.2 Dacă în urma verificării in IACS-APIA, 
expertul constată că solicitantul a accesat măsura 
de agromediu, va înscrie punctajul acordat în 
coloana „Scor”, în rubrica specifică acestui 
criteriu. În cazul în care solicitantul nu a accesat 
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Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din 
cadrul  
PNDR, prin care şi-a asumat, în mod 
voluntar, angajamente de agro–mediu pentru 
o perioadă de cinci ani de la data semnării 
angajamentului.  
Lista pachetelor existente: 

1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. 
2. Practici Agricole Tradiţionale. 
3. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. 
4. Culturi verzi. 
5. Agricultură ecologică 
6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea sp.). 
7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire 

pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). 

măsura de agromediu, expertul nu va acorda 
punctaj la acest criteriu şi va înscrie „0” în rubrica 
aferentă. . 
Expertul listează print-screen-ul din IACS si-l 
depune la dosar. 

S6: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul GAL; 
(30 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.6. Actul de identitate (în cazul 
persoanelor fizice neautorizate); 

• doc.2. Certificate de înregistrare 
fiscala, Certificat constatator (în cazul 
persoanelor juridice); 

• doc.10. 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 (şi 
localităţile aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, 
Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  

 
S7: În planul de afaceri apare promovarea agriculturii ecologice; 
(5 pct.…... daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.10. Plan de afaceri; În planul de afaceri se verifică dacă solicitantul a 
inclus adaptarea totală sau parţială a fermei la 
agricultură ecologică.  

S8: Investiţia realizată prin proiect să îmbunătăţească calitatea şi cantitatea 
producţiei; 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.10. Plan de afaceri; Îmbunătăţirea calităţii: 
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În planul de afaceri capitolul III. OBIECTIVELE 
RESTRUCTURĂRII ŞI DETALIEREA 
INVESTIŢIILOR PROPUSE PENTRU 
ATINGEREA ACESTORA se verifică dacă 
solicitantul a propus investiţii care conduc la 
îmbunătăţirea calităţii produselor obţinute. 

Îmbunătăţirea cantităţii: 
În planul de afaceri capitolul V. TIPUL ŞI 
CANTITATEA  PRODUSELOR  OBŢINUTE ÎN 
TIMPUL ŞI DUPĂ RESTRUCTURARE, 
INCLUSIV OPORTUNITĂŢILE  DE PIAŢĂ, 
Punctul 1. Pentru exploataţiile agricole 
vegetale: 

� Planul de cultură inclusiv pentru 
suprafeţe cultivate cu furaje    

Punctul  2. Pentru exploataţiile  zootehnice şi 
mixte: 

� Planul de producţie al fermei zootehnice  
se verifică dacă solicitantul a propus creşterea 
producţiei faţă de Anul 0.  

S9: Forţa de muncă necesară producţiei să se asigure din teritoriu cel puţin 50%, 
care să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.10. Plan de afaceri; 
doc.13.1. 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 completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si 
înscrie punctajul total acordat.  
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. 


