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GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 
Masura 221-„Prima impadurire a terenurilor agricole” 
 

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 Punctaj SCOR 
Stabilit de GAL 

Documente 
care se 
verifica 

   expert sef  

S1 

Pozitia terenului functie de zona geografica 
(altitudine): 
• câmpie 
• deal 
• munte 

Maxim 10 
 
1 

10 
10 

 
 
���� 
���� 
���� 

 
 
���� 
���� 
���� 

1 

S2 

Marimea plantaţiei: se va acorda prioritate 
terenurilor propuse pentru impadurire cu 
suprafata mai mare: 
• > 50 ha 
• ≤ 50 ha 

Maxim 10 
 
 

10 
8 

 
 
 
���� 
���� 

 
 
 
���� 
���� 

1 

S3 
Distanta fata de padurile deja existente: 
• terenuri din vecinatatea padurilor existente 
• terenuri izolate 

Maxim 5 
5 
2 

 
���� 
���� 

 
���� 
���� 

1 

 
S4 

Gradul de degradare a terenului: 
• terenuri afectate de eroziune sau 

deşertificare 
• terenuri afectate de alte fenomene de 

degradare (ex. salinizare, alcalinizare, 
compactare etc.) 

Maxim 10 
10 
 
5 

 
���� 
 
���� 

 
���� 
 
���� 

1 
Anexa 11 

S5 

Ciclul de productie/ varsta de exploatare a 
padurii: 
• varsta de exploatare >40 ani; 
• varsta de exploatare ≤ 40 ani 

Maxim 5 
 
5 
3 

 
 

���� 
���� 

 
 

���� 
���� 

1 

S6 

Numarul de specii utilizate in lucrarile de 
impadurire: 
• cel putin 2 specii în compoziţie 
• 1  specie 

Maxim 5 
 
5 
3 

 
 
���� 
���� 

 
 
���� 
���� 

1 
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S7 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul 
GAL, şi să desfăşoare activitatea pe teritoriul 
GAL; 

20 ���� ���� 
13.1/ 

 13.2, 8.1 

S8 Să folosească material săditor adecvat zonei; 10 ���� ���� 1 

S9 

Forţa de muncă pentru investiţie să fie din 
teritoriul GAL în proporţie de cel puţin 80% şi 
să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri 
dezavantajate; 

15 ���� ���� 13.3 

S10 Investiţia să diminueze eroziunea, 
degradarea solurilor, terenurilor. 

10 ���� ���� 1 

 Total     

 
Punctaj minim pentru această măsură: 20 puncte 
 
Nota Scorul total al criteriilor de selecţie  (100 pct.) stabilit de GAL:  ______ puncte 
 
 
 
Observaţiile GAL:  
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut punctajul 
maxim) 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………....................................................... 
……………………………………………………………………………....................................................... 

 
 

GAL 
 
Verificat de …………………. ......... Şef SVCF - Manager proiect GAL 
Semnătura .................……………     DATA   …./…../20 
 
Intocmit de ……………………        Expert  GAL  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../20 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Numarul de inregistrare al cererii de finantare  
 
Se completeaza astfel: primele trei cifre reprezinta numarul masurii - 221.  
 
Verificarea criteriilor de selectie 
 
S1: Pozitia terenului functie de zona geografica (altitudine): maxim 10 puncte 

• campie – 1 puncte 
• deal – 10 puncte 
• munte – 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Proiect de impadurire avizat de ITRSV cu 
respectarea  normelor tehnice privind  
compozitii, scheme si tehnologii de regenerare a 
padurilor si de impadurire a terenurilor 
degradate diferentiate pentru fiecare zona de 
campie, deal  si munte, aprobate prin OM nr. 
1648 din 31.10.2000, efectuat de persoane 
fizice si persoane juridice de specialitate 
atestate de autoritatea națională în domeniul 
silviculturii pentru proiectarea și/sau executarea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare din domeniul 
silvic, însoţit de Fişa rezumativă a proiectului, 
in care vor fi mentionate explicit urmatoarele 
puncte: 
a) suprafata propusa spre impadurire este de 
minim 0,5 ha b) pozitia geografica a terenului cu 
incadrarea intr-una din zonele: campie, deal sau 
munte, inclusiv descrierea vecinatatilor terenului 
propus spre impadurire 
c) tipul impaduririi: padure sau perdea forestiera* 
* in cazul perdelelor forestiere, latimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
 -d) proportia si numarul speciilor propuse pentru 
formula de impadurire 
-e) varsta exploatabilitatii arboretului plantat 
-f) descrierea specifica a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare al solului 
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele 
Condiţii Agricole şi de Mediu) 

Expertul verifica urmatoarele elemente: 
- daca informatiile din Proiectul de impadurire sunt 
aceleasi cu cele precizate in Cererea de finantare. Se 
verifica referirile la altitudine si/sau incadrarea in forma 
de relief. 
 
Punctarea se va face conform zonelor de câmpie, deal, 
munte determinate în Anexa 9 – Studiul privind lista 
localităţilor cu încadrarea în zonă de câmpie, deal, 
munte, elaborat de ICPA. 
 
Expertul verifică în Anexa 9, funcţie de zona/localităţile 
unde se realizează investiţia, dacă aceasta aparţine 
zonei de câmpie, deal sau munte. 
Daca amplasamentul investitiei este pe raza mai multor 
localităţi cu încadrare zonală diferită, se punctează 
zona în care este amplasată majoritar investiţia. 
Funcţie de tipul de investitie realizat prin proiect, 
expertul înscrie în coloana “Scor” numărul de puncte 
corespunzător. 
 
Exemplu: 
- 2 parcele cu suprafaţa totală de 1 ha în zona de 
munte: 
- 3 parcele cu suprafaţa totală de 2 ha în zona de deal 
Cele 5 parcele cu suprafaţa cumulată totală au 3 ha, iar 
poziţionarea terenului împădurit se consideră a fi în 
zona de deal. 

 
S2: Mărimea plantaţiei: se va acorda prioritate terenurilor propuse pentru împădurire cu 
suprafaţa mai mare: maxim 10 puncte 
• > 50 ha   10 puncte 
• ≤ 50 ha   8 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Proiect de impadurire avizat de ITRSV 
intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare 
in domeniu (inclusiv a  normelor tehnice 
privind  compozitii, scheme si tehnologii de 
regenerare a padurilor si de impadurire a 
terenurilor degradate diferentiate pentru fiecare 
zona de campie, deal  si munte, aprobate prin 

Expertul verifică următoarele elemente: 
- daca informaţiile din Proiectul de împădurire/ Fişa 
rezumativă a proiectului sunt aceleasi cu cele 
precizate în Cererea de finanţare. 
 
Se verifica în Proiectul de împădurire suprafaţa de 
teren agricol pentru care se solicită sprijin pentru 
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OM nr.1648 din 31.10.2000), si cu prevederile 
fisei tehnice a masurii M221, efectuat de 
persoane fizice si persoane juridice de 
specialitate atestate de  autoritatea națională în 
domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau 
executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din 
domeniul silvic, însoţit de Fişa rezumativă a 
proiectului, in care vor fi mentionate explicit 
urmatoarele puncte: 
a) suprafata propusa spre impadurire este de 
minim 0,5 ha  
b) pozitia geografica a terenului cu incadrarea 
intr-una din zonele: campie, deal sau munte, 
inclusiv descrierea vecinatatilor terenului propus 
spre impadurire 
c) tipul impaduririi: padure sau perdea forestiera* 
* in cazul perdelelor forestiere, latimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
d) proportia si numarul speciilor propuse pentru 
formula de impadurire 
e) varsta exploatabilitatii arboretului plantat 
f) descrierea specifica a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare al solului 
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele 
Condiţii Agricole şi de Mediu) 

împădurire. 
 
Functie de suprafaţa propusă pentru împădurire,  
menţionată în proiect, expertul înscrie în coloana “scor” 
numărul de puncte corespunzător. 
 
Atenţie! 
Punctarea la acest criteriu se face în funcţie de 
suprafaţa totală propusă pentru împădurire. 

 
S3: Distanta fata de padurile deja existente: maxim 5 puncte 

• terenuri din vecinatatea padurilor existente  5 puncte 
• terenuri izolate                  2 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Proiect de impadurire avizat de ITRSV 
intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare 
in domeniu (inclusiv a  normelor tehnice 
privind  compozitii, scheme si tehnologii de 
regenerare a padurilor si de impadurire a 
terenurilor degradate diferentiate pentru fiecare 
zona de campie, deal  si munte, aprobate prin 
OM nr. 1648 din 31.10.2000), si cu prevederile 
fisei tehnice a masurii M221, efectuat de 
persoane fizice si persoane juridice de 
specialitate atestate de autoritatea națională în 
domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau 
executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din 
domeniul silvic, însoţit de Fişa rezumativă a 
proiectului, in care vor fi mentionate explicit 
urmatoarele puncte: 
a) suprafata propusa spre impadurire este de 
minim 0,5 ha;  
b) pozitia geografica a terenului cu incadrarea 
intr-una din zonele: campie, deal sau munte, 
inclusiv descrierea vecinatatilor terenului propus 
spre impadurire; 
c) tipul impaduririi: padure sau perdea forestiera* 
* in cazul perdelelor forestiere, latimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
d) proportia si numarul speciilor propuse pentru 

Expertul verifica in doc. 1.1 Proiectul de impadurire 
(în hartile atasate la Proiectul de impadurire - planul de 
amplasare in zona) si in Fişa rezumativă a proiectului 
dacă terenurile agricole propuse pentru împădurire se 
află în vecinătatea pădurilor existente (se consideră 
vecinătate atunci când terenul are cel puţin o latură 
comună cu un corp de pădure existent). 
 
Dacă da, expertul înscrie în coloana “scor” numărul de 
puncte corespunzător. Dacă terenul propus pentru 
împădurire este un teren izolat, expertul înscrie în 
coloana “scor” numărul de puncte corespunzător. 
 
Exemplu:  
3 parcele împădurite din care 
 P1 = 3 ha (în vecinătate),  
P2 = 4,5 ha (nu se află în vecinătate) şi  
P3 = 2,5 ha (în vecinătate) => 
  
În vecinătate: 2 parcele (P1 şi P3)= 5,5 ha - 55%, 
iar  1 parcelă (P2) – 4,5 ha - 45% nu se află in 
vecinătate => 
 
Proiectul primeşte punctaj pentru vecinătate. 
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formula de impadurire 
e) varsta exploatabilitatii arboretului plantat 
f) descrierea specifica a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare al solului 
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele 
Condiţii Agricole şi de Mediu) 
 
S4: Gradul de degradare a terenului: maxim 10 puncte 

• terenuri afectate de eroziune sau desertificare               10 puncte 
• terenuri afectate de alte fenomene de degradare (ex. salinizare, alcalinizare, compactare etc.) 5 

puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Proiect de impadurire avizat de ITRSV 
intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare 
in domeniu (inclusiv a  normelor tehnice 
privind  compozitii, scheme si tehnologii de 
regenerare a padurilor si de impadurire a 
terenurilor degradate diferentiate pentru fiecare 
zona de campie, deal  si munte, aprobate prin 
OM nr. 1648 din 31.10.2000), si cu prevederile 
fisei tehnice a masurii M221, efectuat de 
persoane fizice si persoane juridice de 
specialitate atestate de autoritatea națională în 
domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau 
executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din 
domeniul silvic, însoţit de Fişa rezumativă a 
proiectului, in care vor fi mentionate explicit 
urmatoarele puncte: 
a) suprafata propusa spre impadurire este de 
minim 0,5 ha;  
b) pozitia geografica a terenului cu incadrarea 
intr-una din zonele: campie, deal sau munte, 
inclusiv descrierea vecinatatilor terenului propus 
spre impadurire; 
c) tipul impaduririi: padure sau perdea forestiera* 
* in cazul perdelelor forestiere, latimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
d) proportia si numarul speciilor propuse pentru 
formula de impadurire 
e) varsta exploatabilitatii arboretului plantat 
f) descrierea specifica a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare al solului 
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele 
Condiţii Agricole şi de Mediu) 
 
Anexa 11 a ghidului solicitantului 
 

Se verifica daca informatiile din doc. 1.1 - Proiectul de 
impadurire sunt in concordanta cu cele mentionate in 
Anexa 11. 
 
Functie de gradul de degradare a terenului, mentionat 
in Anexa 11, expertul va puncta astfel: 
Verifică valorile indicilor din coloanele "GRAD_EROZ" - 
coloana H şi ("ARID_IND" - coloana G 
- acordă punctaj maxim (10 pct.) pentru proiectele care 
vizează terenuri situate in UAT cu valori mai mari sau 
egale cu 3 ale gradului de eroziune ("GRAD_EROZ" - 
coloana H) sau ale indicelui de aridizare ("ARID_IND" - 
coloana G); 
În cazul în care valorile indicilor din coloanele 
specificate mai sus nu sunt mai mari sau egale cu 3, se 
verifică valorile din coloanele "GRAD_EXCE" - 
coloana J şi "GRAD_SAL" - coloana I 
- vor fi punctate cu 10 pct. proiectele care vizeaza 
terenuri situate in UAT cu valori mai mari sau egale cu 
3 ale gradului de exces de apa ("GRAD_EXCE" - 
coloana J) sau ale gradului de salinizare ("GRAD_SAL" 
- coloana I). 
Dacă pe nici una dintre cele 4 coloane, valorile indicilor 
nu au valori mai mari sau egale ca 3, punctajul acordat 
la acest criteriu este 0. 
La acordarea punctajului, expertul inscrie la rubrica 
Observatii valoarea gradului de eroziune/ gradului de 
exces de apa/ gradului de salinizare/ indicelui de 
aridizare al UAT respectiv. 

Atentie! 

1.In cazul in care unele UAT nu exista in Anexa 11 
datorita informatiilor neactualizate SIRUTA, se va 
proceda astfel: 
- in cazul in care UAT vizate de proiecte au rezultat prin 
splitarea unei UAT din tabel, se va considera valoarea 
parametrului vizat care caracterizeaza UAT initiala; 
- in cazul in care UAT vizate de proiecte au rezultat 
prin unirea a doua UAT din tabel, se va lua in 
considerare minimul valorii parametrului vizat care 
caracterizeaza cele 2 UAT initiale. 
2.În cazul în care proiectul de împădurire vizează mai 
multe parcele cu grade diferite de degradare, punctajul 
la acest criteriu se acordă în funcţie de tipul de 
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degradare (eroziune, deşertificare/alte fenomene de 
degradare) al parcelelor cu suprafaţa cumulată cea mai 
mare (suprafaţa majoritară în total suprafaţă propusă 
pentru împădurire). 
Exemplu: 
Proiectul de împădurire vizează următoarele suprafeţe: 
- 2 parcele cu suprafaţa totală de 2 ha şi  afectate de 
eroziune sau deşertificare (valori >=3 ale 
"GRAD_EROZ" - coloana H şi "ARID_IND" - coloana 
G; 
- 3 parcele cu suprafaţa totală de 6 ha afectate de alte 
fenomene de degradare (valori >=3 ale indicilor 
"GRAD_EXCE" - coloana J şi "GRAD_SAL" - coloana I 
Cele 5 parcele au suprafaţa cumulată totală 8 ha, iar 
gradul de degradare va fi cel corespunzător celor 6 ha. 

 
S5. Ciclul de productie/ Varsta de exploatare a padurii: maxim 5 puncte 

• varsta de exploatare >40 ani  - 5 puncte 
• varsta de exploatare ≤ 40 ani  - 3 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1Proiect de impadurire avizat de ITRSV 
intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare 
in domeniu (inclusiv a  normelor tehnice 
privind  compozitii, scheme si tehnologii de 
regenerare a padurilor si de impadurire a 
terenurilor degradate diferentiate pentru fiecare 
zona de campie, deal  si munte, aprobate prin 
OM nr. 1648 din 31.10.2000), si cu prevederile 
fisei tehnice a masurii M221, efectuat de 
persoane fizice si persoane juridice de 
specialitate atestate de autoritatea națională în 
domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau 
executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din 
domeniul silvic, însoţit de Fişa rezumativă a 
proiectului, in care vor fi mentionate explicit 
urmatoarele puncte: 
a) suprafata propusa spre impadurire este de 
minim 0,5 ha  
b) pozitia geografica a terenului cu incadrarea 
intr-una din zonele: campie, deal sau munte, 
inclusiv descrierea vecinatatilor terenului propus 
spre impadurire 
c) tipul impaduririi: padure sau perdea forestiera* 
* in cazul perdelelor forestiere, latimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
d) proportia si numarul speciilor propuse pentru 
formula de impadurire 
e) varsta exploatabilitatii arboretului plantat 
f) descrierea specifica a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare al solului  
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele 
Condiţii Agricole şi de Mediu) 

Expertul verifica in Proiectul de impadurire şi în Fişa 
rezumativă a proiectului, informatiile privind vârsta de 
exploatare a pădurii. 
 
Vârsta de exploatabilitate se stabileşte funcţie de 
specia principală. 
Functie de vârsta de exploatabilitate menţionată în 
studiu, se va acorda punctajul indicat din coloana 
“Punctaj”, iar expertul inscrie in coloana “scor” numărul 
de puncte corespunzător. 
În cazul în care proiectul de împădurire vizează mai 
multe parcele cu vârste de exploatare diferite, punctajul 
se stabileşte în funcţie  de parcelele cu suprafaţa 
cumulată cea mai mare,  care se încadrează la una din 
cele 2 categorii (vârstă de exploatare >40 ani, respectiv 
<=40ani)  
 
Exemplu:  
Proiectul de împădurire vizează următoarele parcele, 
cu următoarele suprafeţe: 
P1=3 ha; P2=2 ha; P3=1,7 ha 
  
Dacă pentru parcela  P1  vârsta de exploatare este de 
50 ani, pentru P2 este de 30 ani iar pentru P3 este de 
25 ani => 
 
vârsta peste 40 ani - P1 =3 ha (<50% ) 
vârsta <= 40 ani - P2+P3 = 3,7 ha (>50%),  
 
iar proiectul primeşte 3 puncte. 
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S6. Numărul de specii utilizate în lucrările de împădurire:  maxim 5 puncte 
• cel puţin 2 specii in compozitie  – 5 puncte 
• o singură specie   – 3 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1Proiect de impadurire avizat de ITRSV 
intocmit cu respectarea legislatiei in vigoare 
in domeniu (inclusiv a  normelor tehnice 
privind  compozitii, scheme si tehnologii de 
regenerare a padurilor si de impadurire a 
terenurilor degradate diferentiate pentru fiecare 
zona de campie, deal  si munte, aprobate prin 
OM nr. 1648 din 31.10.2000), si cu prevederile 
fisei tehnice a masurii M221, efectuat de 
persoane fizice si persoane juridice de 
specialitate atestate de autoritatea națională în 
domeniul silviculturii pentru proiectarea și/sau 
executarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare din 
domeniul silvic, însoţit de Fişa rezumativă a 
proiectului, in care vor fi mentionate explicit 
urmatoarele puncte: 
a) suprafata propusa spre impadurire este de 
minim 0,5 ha  
b) pozitia geografica a terenului cu incadrarea 
intr-una din zonele: campie, deal sau munte, 
inclusiv descrierea vecinatatilor terenului propus 
spre impadurire 
c) tipul impaduririi: padure sau perdea forestiera* 
* in cazul perdelelor forestiere, latimea acestora 
trebuie să fie de cel puţin 20m. 
d) proportia si numarul speciilor propuse pentru 
formula de impadurire 
e) varsta exploatabilitatii arboretului plantat 
f) descrierea specifica a solurilor cu precizarea  
nivelului de degradare al solului  
Aceste puncte trebuie să se refere la suprafaţa 
eligibilă (pe care au fost respectate Bunele 
Condiţii Agricole şi de Mediu) 

Expertul verifica in Proiectul de impadurire şi în Fişa 
rezumativă a proiectului, informaţiile privind numărul 
de specii pentru care se propune împădurirea. 
 
Funcţie de numărul de specii mentionat in studiu, se va 
acorda punctajul indicat din coloana “Punctaj”, iar 
expertul înscrie în coloana “Scor” numărul de puncte 
corespunzător. 
 
În cazul în care proiectul de împădurire vizează mai 
multe parcele care  au în compoziţie pe anumite 
parcele - cel puţin 2 specii în compoziţie, iar pe altele - 
o singură specie, punctajul la acest criteriu se acordă 
în funcţie de numărul de specii al parcelelor cu 
suprafaţa cumulată cea mai mare propuse pentru 
împădurire, corespunzător uneia dintre cele două 
categorii (cel puţin 2 specii/ o specie). 
 

S7: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare pe 
teritoriul GAL; 
(20 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.13.1. Actul de identitate (în cazul 
persoanelor fizice neautorizate); 

• doc. 13.2. Certificate de înregistrare 
fiscală,  doc. 8.1. Certificat 
constatator (în cazul persoanelor 
juridice); 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în Actul de 
identitate al solicitantului se verifică domiciliul, care 
trebuie să fie din 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 din teritoriul GAL. 
În proiect de împădurire se verifică dacă investiţia 
propuse prin proiect se realizează pe teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune şi 
localităţile aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, 
Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  
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S8: Să folosească material săditor adecvat zonei; 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. Proiect de împădurire;  Se verifică dacă materialul săditor folosit pentru 
înfiinţarea plantaţiei forestiere este (adecvat zonei) 
cuprins în Tabelul 1. Tipuri de plantaţii forestiere 
eligibile din ghiduri solicitantului; 

S9: Forţa de muncă pentru investiţie să fie din teritoriul GAL în proporţie de cel puţin 80% şi 
să cuprindă şi forţă de muncă din grupuri dezavantajate; 
(15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.13.3 Declaraţie pe propria răspundere 
privind forţa de muncă necesară 
investiţiei; 

 În Declaraţie pe propria răspundere privind forţa de 
muncă necesară investiţiei solicitantul declară că 
forţa de muncă necesară pentru realizarea investiţiei va 
fi asigurată în proporţie de minim 80% din teritoriul GAL 
şi va cuprinde şi forţă de muncă din grupuri 
dezavantajate; 

S10: Investiţia să diminueze eroziunea, degradarea solurilor, terenurilor; 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. Proiect de împădurire; Se verifică în proiect de împădurire dacă investiţia 
diminuează eroziunea, degradarea solurilor, terenurilor. 

 
Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea punctajului în 
casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin 
înscrierea punctajului în casutele/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. 


