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Formular EG1.2.4 L – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție 

Masura M2/A Dezvoltarea exploatatiilor agrivole 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ____________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecţie Punctaj 

CS1 Principiul dimensiunii exploatatiei 

Exploatatia agricola avand dimensiunea dimensiunea economica intre 4.000 – 

250.000 SO (valoarea productiei standard) 

max. 15p 

1.1. 4.000–≤30.000  15p 

1.2..>30.000–≤100.000                                14p 

1.3. >100.000–≤250.000                              10p 

În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi cooperative agricole și 

grupuri de producători) se vor cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviţi de 

investiţie. 

CS2 Principiul sectorului prioritar  max. 20p 

2.1. legumicultura  20 p 

2.2. cultura mare 18 p 

2.3. plante oleaginoase si proteice 15 p 

2.4 zootehnie 10 p 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din punct de vedere al 

dimensiunii economice  (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii economice a întregii 

exploataţii atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca urmare a realizarii investiţiei 

prevăzute în proiect. În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal 

(aceasta reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de finanţare) 
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analiza SO a grupei de cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total 

SO al întregii exploataţii. 

Atenţie! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, cel putin pe durata primului an de 

monitorizare a investiției, grupa mare de cultură pentru care a primit punctaj. 

CS3  

Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol 
 max.10p 

3.1 Studii universitare  10p 

3.2 Studii liceale sau postliceale  7 p 

3.3 școli professionale sau formare profesională care conferă un nivel minim 

de calificare în domeniul agricol 

5 p 

 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie obligatoriu un certificat de 

calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea 

Națională pentru Calificări, un certificat de competențe emis de un centru de evaluare și 

certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de 

asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de absolvire a 

cursului de calificare emis de ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de 

învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, 

îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.)/ 

agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ inginerie economică în agricultură 

și dezvoltare rurală, se va prezenta diploma/ documentul care să ateste absolvirea formei de 

învățământ corespunzătoare (atestat profesional/ diplomă de bacalaureat, diplomă licență, 

diplomă master, diplomă doctorat, diplomă post-doctorat etc.). Sunt admise și diplomele de studii 

care beneficiază de recunoaștere/ echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului 

Educației conform legislației naționale în vigoare. În cazul în care solicitantul (absolvent al unei 

forme de învățământ superior care a absolvit în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în 

original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia 

matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în original până la ultima Cerere de plată. 

Pentru absolventii cursului de pregătire profesională în domeniu se poate accepta adeverința de 

absolvire până la eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat până la contractare.  

Pentru îndeplinirea punctului 3, pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în 

domeniul agricol (horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management 

agricol, biotehnologii etc.)/ agroalimentar/ veterinar/ economie agrară/ mecanică agricolă/ 

inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii 

superioare și care pot dovedi formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii 

matricole pentru anii absolviți.  

Atenție!  
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În cazul tânărului fermier, instalat ca șef de exploatație în termenul celor 5 ani, care beneficiază de 

intensitatea sprijinului mărită, punctajul referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier 

în cauză, și nu angajatului cu funcție de conducere.  

În cazul celorlalte categorii de solicitanți, punctajul aferent criteriului de selectie îndeplinit se poate 

acorda și angajatului care are calitatea de manager/ administrator al exploatatiei (respectiv acea 

persoana din conducere care are atribuții directe de conducerea, organizarea, planificarea și 

controlul activităților de producție, specifice activității propuse prin proiect).  

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comercială – cod COR 242111, 

director societate comercială agricolă – cod COR 112031; șef fermă agricolă (agrozootehnică) – 

131111; șef complex zootehnic – 131109 etc. 

CS4 Principiul lanțurilor alimentare integrate,respective combinarea în cadrul 

aceluiași proiect a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea 

și/sau comercializarea. 

max. 11p 

4.1.  a) producție agricolă primară–procesare –comercializare 11p 

b) producţie agricolă primară,inclusive condiționare –comercializare 

–pentru investiţi iîn unităţi de producție vizând producţia de legume , sau in 

cazul produselor apicole si productiei de oua   

11p 

4.2. producție agricolă primară –procesare 10p 

4.3.  a)integrare producție agricolă primară,procesare și comercializare 

Prin membrii din cadrul OIPA                                                                                      
9p 

        b) producţie agricolă primară, inclusive condiționare -comercializare–

pentru investiţii în unităţ ide producție vizând producţia de legume sau produse 

apicole si productie de oua prin membrii din cadrul OIPA                                                                                       

9p 

4.4.  integrare producție agricolă primară –procesare/conditionare legume, 

produse apicole si productie oua si comercializare ca membru prin intermediul 

grupurilor de producători sau cooperativelor. 

10p 

În contextul acestui principiu, în cadrul legumelor sunt incluse și culturile de cartofi și ciupercile de 

cultură.  

Condiționarea privind producția de legume din cadrul criteriilor 4.1b, 4.3b si 4.4 se referă inclusiv 

la semințele și materialul săditor pentru legume. 

În cazul criteriului 4.4 condiționarea se referă doar la legume (inclusiv semințe de legume), iar 

procesarea vizează toate produsele agricole din sectorul vegetal. 

În cazul criteriului 4.1a și 4.2, (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau 

investiție nouă) obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar 

în ceea ce privește comercializarea (criteriul 3.1a), aceasta se poate realiza astfel:  

1. - în mod direct de către fermier către consumatorul final, sau  
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2. - prin vânzarea produsului procesat la nivel de fermă, către alți fermieri, procesatori, 

restaurante, pensiuni, vânzătorii cu amănuntul, dovedită prin intermediul unor precontracte/ 

contracte încheiate direct cu aceștia.  

3. - sau printr-o combinare a celor două modalități descrise mai sus. 

În cazul proiectelor care vizează producţia de legume, produse aicole, oua, se poate acorda punctaj 

în cadrul criteriului 4.1b) (indiferent dacă Cererea de finanțare vizează modernizare sau investiție 

nouă) dacă prin proiect se prevăd, pe lângă investițiile în producția agricolă primară și investiții în 

condiționare, iar comercializarea producţiei poate fi realizată în condițiile detaliate mai sus.  

De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile de producători care integrează la nivelul 

proiectului, investiția în productia agricolă primară cu procesarea/ condiționarea și/ sau 

comercializarea (în condițiile criteriilor de selecție 4.1 sau 4.2) pot primi punctaj în cadrul criteriilor 

de selecție 4.1 sau 4.2 

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei verigi ale lanțului alimentar 

componenta de condiționare și/ sau procesare împreună cu cea de comercializare (dacă este cazul) 

de la nivelul exploatației agricole trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului.  

În cazul criteriului nr. 4.3 a și b (referitor la membrii OIPA) fermierul membru OIPA, solicitant de 

fonduri, demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează prin intermediul altor 

membrii OIPA, iar în cazul criteriului 4.4, fermierul solicitant de fonduri, membru al cooperativei 

sau grupului de producători demonstrează că procesează/ condiționează și comercializează prin 

intermediul altor membrii ai cooperativei/ Grupului de Producători sau direct prin Cooperative/ 

Grup de Producător. Solicitantul, membrul OIPA/ al cooperativei/ Grupului de Producători este 

obligat să-și păstreze calitatea de membru pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a 

proiectului.  

De asemenea, peste 50% din totalul culturii/ culturilor proprii care face/ fac obiectul procesării/ 

condiționării și comercializării (exprimată în unități fizice privind exprimarea producției agricole) 

trebuie să fie procesată/ condiționată și comercializată pe lanț prin intermediul altor membrii OIPA 

sau a cooperativelor si Grupurilor de Producători sau membrilor acestora în cazul criteriului 4.3 și 

4.4.  

Atenție!  

Îndeplinirea criteriului 4.3 (a și b) se demonstrează prin precontractul/tele de vânzare și/ sau 

prestări servicii încheiate cu ceilalți membrii OIPA în vederea procesării/ condiționării respectiv 

comercializării prin membrii OIPA.  

Similar și în cazul solicitanților membrii ai cooperativelor sau grupurilor de producători (criteriul 

4.4).  

La ultima Cerere de plată, solicitanții vor prezenta contractele ferme pentru elementele pentru 

care au fost punctați în cadrul acestor criteriilor de selecție, chiar dacă nu sunt încheiate cu aceiași 
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agenți economici cu care s-au făcut precontractele inițiale. 

Atentie! OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe filiera de produs. Titulatura de 

membru OIPA se referă la cea de membru al unei organizații profesionale ( ex. asociație, federație 

etc.) membră OIPA. În cazul membrilor OIPA solicitanți de fonduri, punctajul aferent CS 4.3 a) și b) 

se acordă dacă aceștia, pe lângă cerințele precizate mai sus, îndeplinesc cumulativ următoarele 

condiții:  

1. fac parte dintr-o organizație profesională înființată conform legislației în vigoare, membră a unei 

OIPA recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările ulterioare,  

2. desfășoară activități economice aferente produselor agroalimentare care fac parte din filiera de 

produs pentru care OIPA a fost recunoscută de MADR. 

CS 5 

Principiul varstei 

 
5p 

Reprezentantul legal al solicitantului are varsta sub 40 de ani la data depunerii 

cererii de finantare 
5p 

Se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, daca Investiţia este efectuată de un fermier cu 

vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului. 

CS6 Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii 

și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de  producători 

constituite în baza legislației naționale în vigoare. 

max. 5p 

Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații 

agricole având dimensiunea până la 4000 SO                                                             
5p 

Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţi 

iagricole de dimensiuni cuprinse între>4000-≤50000 SO                                      
3p 

Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii 

agricole de dimensiuni cuprinse între>50.000-≤100.000 SO                                   
1p 

Scorarea proiectului se va face in functie de ce categorie cu dimensiunile precizate în 

criteriile de selecție, ocupa cea mai mare pondere. Spre exemplu, daca avem un  numar 

de 10 producatori, iar 3 dintre acestia au majoritatea exploatatiilor de pana la 4.000 

S.O, 3 au majoritatea exploatatiilor de peste 100.000 SO, iar 4 au intre 4000 si 50.000 

SO, atunci vor fi acordate 3 p. 

 

CS 7 

Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul priotizarii acelor proiecte 

care includ actiuni ce vizeaza    acest aspect  
10p 

Proiecte care include actiuni de protective a mediului inconjurator 10 p   

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului sa 

includa cel putin o componenta de protejare mediul inconjurator. In caz contrar, vor fi acordate 0 

puncte pentru acest criteriu de selectie 
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CS 8 Principiul proiectelor care promovează acţiuni inovative (implementarea unei 

idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatatii un anumit sistem, 

produs, serviciu) 

5p 

Proiecte care promovează acţiuni inovative (implementarea unei idei, produs, 

tehnologii inovatoare pentru a imbunatatii un anumit sistem, produs, serviciu) 
5 p 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului sa 

presupuna implementar ea unei idei, produs, tehnologie inovatoare pentru a imbunatatii un 

anumit sistem, produs, serviciu. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte pentru acest criteriu de 

selectie. 

CS 9 Principiul participarii la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul 

GAL: solicitantul sa dea o declaratie ca va participa la cursurile de formare 

organizate pe masura M1/1C 

10p 

Beneficiari ce participa la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul 

GAL: solicitantul sa dea o declaratie ca va participa la cursurile de formare 

organizate pe masura M1/1C 

10 p 

Pentru  a obtine punctaj la acest criteriu de selectie, beneficiarul trebuie sa dea o declaratie pe 

propria raspundere ca va particia la cursurile de formare organizate pe masura M1/1C 

CS10 Principiul integrarii minoritatilor locale, in sensul prioritizarii acelor proiecte 

care prevad angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  locale 

5 p. 

Proiecte care prevad angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  locale 5 p 

Acest criteriu se aplica daca printre locurile de munca cu norma intreaga nou create, cel putin unul 

este prevazut pentru membrii ai minoritatii locale. 

CS11 Principiul crearii de locuri de munca : crearea a cel putin 1 loc de munca 4 p. 

Proiecte care creeaza minim 2 locuri de munca 4 p 

Proiecte care creeaza 1 loc de munca 3 p 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de numarul de locuri de munca nou create prin 

proiect: se vor acorda 2 puncte pentru 1 loc de munca nou creat in urma implementarii proiectului si 4 puncte 

pentru crearea a cel putin 2 locuri noi de munca. In cazul in care nu se creeaza niciun loc nou de munca prin 

proiect, nu se va acorda niciun punct pentru acest criteriu de selectie. 

 TOTAL 100 p. 

 

Criteriu Observatii Punctaj 

acordat 

CS1 
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CS2 

 

 

 

  

CS3 

 

 

 

  

CS4 

 

 

 

  

CS5 

 

 

 

  

CS6 

 

 

 

  

CS7 

 

 

 

  

CS8 

 

 

 

  

CS9 

 

 

 

  

CS10   
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CS 11   

TOTAL  

Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL:__ puncte 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l indeplineasca un proiect pentru a fi selectat este de 10 

puncte 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora 

se face în ordinea următoarelor priorităţi: 

CS 2 , CS1, CS3, CS 11, CS5, CS7, CS8, CS9, CS6, CS4, CS10 

Atenție! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 

Finanțare. 

 

 

Aprobat:   Reprezentant legal GAL Vedea – Gavanu – Burdea  

Nume si prenume 

Semnatura:     

Stampila 

Data 

 

 

 

Verificat:   Expert 2GAL  Vedea – Gavanu – Burdea 

Nume si prenume 

Semnătura     

Data 

 

Întocmit:   Expert 1 GAL Vedea – Gavanu – Burdea 

Nume si prenume 

Semnătura     

Data 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

 

Numarul de inregistrare al cererii de finantare  

Se preia numarul de inregistrare la GAL  din fisa de verificare a conformitatii. (Formularul 

EG1.2.1L) 

Verificarea criteriilor de selectie 

CS1: Principiul dimensiunii exploatatiei Exploatatia agricola avand dimensiunea dimensiunea 

economica intre 4.000 – 250.000 SO (valoarea productiei standard). 

1.1. 4.000–≤30.000  SO – 15 p 

1.2..>30.000–≤100.000  SO    - 14 p                         

1.3. >100.000–≤250.000   SO     - 10 p                    

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.1. a) Studiul de Fezabilitate’ 

doc.3. a1) Documente solicitate 

pentru terenul agricol  aferent 

plantațiilor 

 Copie după documentul 

autentificat la notar care 

atestă dreptul de 

proprietate asupra 

terenului şi/ sau tabel 

centralizator emis de 

Primărie semnat de 

persoanele autorizate 

conform legii, conţinând 

sumarul contractelor de 

arendare cu suprafeţele 

luate în arendă pe 

categorii de folosinţă, 

perioada de arendare care 

trebuie să fie de cel puţin 

10 ani începând cu anul 

depunerii cererii de 

finanţare şi/ sau contractul 

de concesiune care să 

Se vor corela informaţiile furnizate în cadrul doc. 1 cu 

informaţiile din cadrul doc. 3a şi sau 3c şi cu menţiunile din 

sheet-ul din Cererea de finanţare privind calculul 

dimensiunii economice a exploataţiei pe care aceasta o va 

atinge ca urmare a investițiilor propuse prin proiect la 

sfârșitul primului an de monitorizare şi dacă a fost 

menţionată întreaga exploataţie, inclusiv în cazurile în care 

investiţia propusă prin proiect nu afectează toată 

exploataţia. 

  

 

În cazul solicitanţilor forme asociative se vor cumula 

dimensiunile economice ale exploataţiilor membrilor 

acestora deserviţi de investiţie, . 

 

 

În cazul în care solicitantul are contractate unul sau  mai 

multe proiecte în cadrul submăsurii 4.1/masura M2/2A  

indiferent de etapă  sau de sesiune, expertul verifică dacă în 

calculul dimensiunii economice a exploataţiei pe care 

aceasta o va atinge ca urmare a investițiilor propuse prin 

proiect  s-a ținut cont implementarea proiectelor depuse 

anterior. În caz contrar se va solicita refacerea 
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certifice dreptul de 

folosinţă al terenului cel 

puţin 10 ani începând cu 

anul depunerii cererii de 

finanţare.    

Contractul de concesiune va fi 

însoţit de adresa emisă de 

concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea 

clauzelor contractuale și dacă este 

în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract 

şi alte clauze;  

 - suprafaţa concesionată la 

zi (dacă pentru suprafaţa 

concesionată există 

solicitări privind 

retrocedarea sau 

diminuarea, și dacă da, să 

se menţioneze care este 

suprafaţa supusă acestui 

proces) 

 

a2) În cazul Societăţilor agricole se 

ataşează tabelul centralizator emis 

de catre Societatea agricolă care 

va cuprinde suprafeţele aduse în 

folosinţa societăţii,  numele 

membrilor fermieri care le deţin în 

proprietate şi perioada pe care 

terenul  a fost adus in folosinta 

societătii, care trebuie sa fie de 

minim 10 ani. 

c) Document pentru efectivul de 

animale deţinut în proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei 

emis de ANSVSA/DSVSA cu cel 

dimensionării exploatației agricole, iar punctajul se va 

acorda luând în calcul și implementarea proiectelor 

contractate. 
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mult 30 de zile înainte de data 

depunerii CF, din care să rezulte 

efectivul de animale deţinut, 

însoţit de formular de mişcare 

ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 

Normele sanitare veterinare ale 

Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care 

deţin păsari si albine - Adeverinţă 

eliberată de medicul veterinar de 

circumscripţie, emisă cu cel mult 

30 de zile înainte de data 

depunerii CF, din care rezulta 

numarul  păsarilor şi al familiilor 

de albine şi data inscrierii 

solicitantului in Registrul 

Exploatatiei 

Cererea de Finanţare punctul 

Stabilirea categoriei de fermă 

 

 

 

CS2: Principiul sectorului prioritar 

2.1. legumicultura – 20 p 

2.2. cultura mare – 18 p 

2.3. plante oleaginoase si proteice – 15 p 

2.4 zootehnie – 10 p 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

Cererea de Finanţare punctul 

Stabilirea categoriei de fermă 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare 

cultura majoritară, respectiv grupa  majoritară (legumelor 

în spaţii protejate sau plantelor oleaginoase şi proteice 

sau  cereale şi cartofi), din punct de vedere al dimensiunii 

economice (SO) previzionate la sfârşitul primului an de 

monitorizare, faţă de totalul dimensiunii economice a 

întregii exploataţii atinse  în urma implementării 

proiectului. 

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat 

pe sectorul vegetal (aceasta reprezentând componenta 

majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de 

finanţare) analiza SO a grupei de cultură se va face 

comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal nu cu total SO 

al întregii exploataţii. 

În categoria  legumicultură în spaţii protejate vor fi incluse 

şi ciupercăriile din spaţiile climatizate,  culturile de cartofi 

(dacă sunt obținuți în spații protejate) și ciupercile de 

cultura.  

 

Ciupercăriile din spaţiile climatizate fac parte din categoria  

legumicultură în spaţii protejate.  

 

Se va verifica dacă suprafaţa aferentă culturilor din cadrul 

sectorului prioritar se încadrează în suprafaţa de teren 

deţinută de solicitant. 

 

În cazul modernizărilor se va verifica dacă solicitantul 

deţine doc. 13.1 pentru punctarea la subpunctele a) 

(solicitanții care obțin semințe și material săditor) si doc 

13.2 pentru subpunctele b) (solicitanții care fac producție). 

Pentru investiţii noi, acest subpunct se scora în funcţie 

de menţiunile din SF şi din prognozele economice.  
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CS3 Principiul nivelului de calificare in domeniul agricol 

3.1 Studii universitare – 10 p 

3.2 Studii liceale sau postliceale – 7 p 

3.3 școli professionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în 

domeniul agricol – 5p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 11 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII 

SUPERIOARE în domeniul agricol, 

agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică 

agricolă, inginerie economica în 

agricultura și dezvoltare rurala 

sau, după caz, adeverinţă de 

absolvire a studiilor respective, 

însoţită de foaia matricolă pentru 

cei care au absolvit în ultimele 12 

luni; 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE 

STUDII postliceale şi liceale în 

domeniul 

agricol/agroalimentar/veterinar/e

conomie agrară/mecanică 

agricolă. 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A 

ȘCOLII PROFESIONALE sau 

diploma/certificat de calificare ce 

atestă formarea 

profesională/certificat de 

competențe emis de un centru de 

evaluare si certificare a 

competentelor profesionale 

obtinute pe alte căi decât cele 

formale, care trebuie deasemenea 

să fie autorizat de Autoritatea 

Se va prezenta unul din documentele 11.1,  11.2 , 11.3 sau 

11.4 însoţite, dacă este cazul, de documentul 11.5  

Expertul va verifica dacă documentul este  emis de către o 

instituţie  autorizată/acreditată de Ministerul Educaţiei, 

Cercetării, Tineretului şi Sportului  sau este recunoscut de 

Autoritatea Națională pentru Calificări sau este emis de 

ANCA. 

 

Documentul care atestă formarea profesionala a adultilor, 

trebuie să fie obligatoriu un certificat de calificare emis de 

un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut 

de Autoritatea Națională pentru Calificari sau un certificat 

de competențe emis de un centru de evaluare si certificare 

a competentelor profesionale obtinute pe alte căi decât 

cele formale, care trebuie deasemenea să fie autorizat de 

Autoritatea Nationala pentru Calificari, sau certificat de 

absolvire a cursului de calificare emis de ANCA. În situația în 

care solicitantul este absolventul unei forme de învățământ 

din sistemul național de educație, în domeniul agricol 

(horticultură, zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina 

veterinara, management agricol, biotehnologii etc)/ 

agroalimentar/ veterinar/economie agrară/mecanică 

agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare 

rurală, se va prezenta diploma/documentul  care să ateste 

absolvirea formei de învățământ corespunzătoare. 

ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) recunoaste 

toate certificatele de calificare emise de furnizorii de 

formare profesionala a adultilor care organizeaza Programe 

de Formare Profesionala autorizate conform legislatiei in 
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Nationala pentru Calificari care 

conferă un nivel minim de 

calificare în domeniu agricol/ 

agroalimentar/veterinar/economi

e agrară/mecanică agricolă. 

11.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru 

cel puțin 2 ani de facultate în 

domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă, inginerie 

economica în agricultura și 

dezvoltare rurală. 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL 

GENERAL DE EVIDENȚĂ A 

SALARIAȚILOR care să ateste 

înregistrarea contractului 

individual de muncă. 

 

site ONRC 

vigoare (Legislatia privind formarea profesionala a adultilor, 

respectiv FPC). 

Sunt admise si diplomele de studii care beneficiază de 

recunoaștere/echivalare de catre autoritatea competentă a 

Ministerului Educației conform legislației naționale în 

vigoare.În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme 

de învățământ superior care absolvit în ultimele 12 luni) nu 

poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o 

adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de 

foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în original 

până la ultima cerere de plata.  

Se poate accepta şi adeverința de absolvire a cursului de 

pregătire profesională în domeniu, până la eliberarea 

documentului doveditor care va fi prezentat până la 

contractare. 

Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent principiului 6 

pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în 

domeniul agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri 

funciare, medicina veterinara, management agricol, 

biotehnologii, etc) / agroalimentar/veterinar/ 

economie agrară/mecanică agricolă/inginerie economica în 

agricultura și dezvoltare rurala care nu sunt absolvenți cu 

diplomă de studii superioare, și care pot dovedii formarea 

profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii 

matricole pentru anii absolviți.  

În cazul tanarului fermier, instalat ca sef de exploatatie în 

termenul celor 5 ani, asa cum este prevazut la capitolul 2.6  

”Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile 

(intensitatea sprijinului)”, care beneficiază de intensitatea 

sprijinului mărită, puctajul referitor la nivelul de calificare 

se acordă tânărului fermier în cauză și nu angajatului cu 

functie de conducere . 

In cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent 

criteriului de selectie indeplinit se poate acorda și 

angajatului care are calitatea de manager/administrator al 

exploatatiei (respectiv acea persoana din conducere care 

are atributii directe de conducerea, organizarea, 
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planificarea si controlul activitatilor de productie, specifice 

activității propuse prin proiect). Angajatul cu functie de 

conducere va figura în REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ 

A SALARIAȚILOR cu normă întreagă. 

 

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator 

societate comerciala – cod COR 242111, director societate 

comerciala agricola – cod COR 112031; șef ferma agricola 

(agrozootehnica) – 131111; șef complex zootehnic – 

131109 etc. 

  

În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de 

învățământ superior în ultimele 12 luni) nu poate prezenta 

diploma, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a 

studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, sub condiţia 

prezentării diplomei în original până la contractare. 

 

În cazul acceptării adeverinţelor în locul 

diplomelor/documentului final doveditor de absolvire a 

cursului, se va menţiona acest lucru în rubrica 

Observaţii şi se relua evaluarea criteriului în etapa de 

contractare. 

 

CS4: Principiul lanțurilor alimentare integrate,respective combinarea în cadrul aceluiași proiect 

a investițiilor în producția agricolă primară cu procesarea și/sau comercializarea. 

4.1.  a) producție agricolă primară–procesare –comercializare – 11 p 

b) producţie agricolă primară,inclusive condiționare –comercializare ––pentru investiţi iîn unităţi 

de producție vizând producţia de legume , sau in cazul produselor apicole si productiei de oua – 

11 p  

4.2. producție agricolă primară –procesare – 10 p 

4.3.  a)integrare producție agricolă primară,procesare și comercializare Prin membrii din cadrul 

OIPA    - 9 p 

b) producţie agricolă primară, inclusive condiționare -comercializare–pentru investiţii în unităţ 

ide producție vizând producţia de legume sau produse apicole si productie de oua prin membrii 

din cadrul OIPA          - 9 p 

4.4.  integrare producție agricolă primară –procesare/conditionare legume, produse apicole si 

productie oua si comercializare ca membru prin intermediul grupurilor de producători sau 
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cooperativelor.       – 10 p                                                                                                                                                         

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

 

1.b Expertiza tehnică de 

specialitate asupra construcţiei 

existente  

 

1.c Raportul privind stadiul fizic al 

lucrărilor. 

 

4. Certificat de urbanism pentru 

proiecte care prevăd construcţii 

(noi, extinderi sau modernizări). 

Certificatul de urbanism nu 

trebuie însoţit de avizele 

mentionate ca necesare fazei 

urmatoare de autorizare. 

 

14.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE 

ORGANIZATIA 

INTERPROFESIONALĂ PENTRU 

PRODUSELE AGROALIMENTARE 

(OIPA), din care să reiasă că 

solicitantul si , daca este cazul,  

tertele persoane cu care acesta 

incheie precontracte, are/au 

calitatea de membru al acesteia, 

însoţit de documentul de 

înfiinţare al OIPA (act constitutiv și 

statut),  document avizat de 

consiliul director.  

Se va lua în considerare atât 

documentul avizat de către 

Preşedintele Consiliului Director 

cât și de o altă persoană 

În cazul criteriului 4.1a si 4.2, (indiferent dacă cererea de 

finanțare vizează modernizare sau investiție nouă) 

obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul 

exploatației agricole, iar în ceea ce privește comercializarea, 

criteriul 4.1a, aceasta se poate realiza: 

1. -fie în mod direct de către fermier către consumatorul 

final,  

2 - fie prin vanzarea produsului procesat la nivel de ferma 

către alti fermieri, procesatori, , restaurante, pensiuni, 

vanzatorii cu amanuntul (dovedite prin intermediul unor 

pre/contracte încheiate direct cu  acestia  

-3. - sau printr-o combinare a celor două modalități descrise 

mai sus. 

De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile de 

producători care integrează la nivelul proiectului, investiția 

în productia agricolă primară cu procesarea/condiționarea 

și /sau comercializarea (în condițiile criteriilor de selecție 

4.1 sau 4.2) pot primi punctaj în cadrul criteriilor de selecție 

4.1 sau 4.2. 

În cazul proiectelor care vizează producţia de legume, se 

poate acorda punctaj  în cadrul criteriului 4.1b) ((indiferent 

dacă cererea de finanțare vizează modernizare sau 

investiție nouă) dacă prin proiect se prevăd şi investiţii în 

condiţionare, comercializarea producţiei putând fi realizată 

în condiţiile detaliate mai sus. În contextul acestui principiu, 

în cadrul legumelor sunt incluse si culturile de cartofi și 

ciupercile de cultura. 

În cazul în care proiectul prevede investiții în toate cele trei 

verigi ale lanțului alimentar componenta de 

condiționare/procesare împreună cu cea de comercializare 

(dacă este cazul) de la nivelul exploatației agricole  trebuie 

să reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 
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împuternicită de Consiliul Director 

conform prevederilor statutului.  

În acest caz, pe lângă documentul 

emis de OIPA din care sa reiasă ca 

solicitantul este membru al 

acesteia, solicitantul trebuie sa 

prezinte şi Hotărârea Consiliului 

Director de împuternicire a 

Preşedintelui Consiliului Director 

sau a unei alte persoane din 

cadrul Consiliului Director, 

conform prevederilor statutului, în 

vederea semnării acestor 

documente. 

14.2 Precontractele cu membrii 

OIPA în vederea 

procesării/comercializării 

producției proprii. 

 

15 - Precontractele cu persoane 

juridice prin care se realizează 

comercializarea produselor 

proprii. 

 

18.1 Document emis de 

Cooperativa/Grupul de 

producatori din care sa reiasa ca 

solicitantul si, dacă este cazul, 

tertele persoane cu care acesta 

incheie precontracte, are/au 

calitatea de membru a/al 

acesteia/acestuia, insotit – 

statutul Cooperativei.   

 

18.2 Precontractele cu un 

membru/membrii al/ai  

Cooperativei/ Grupului de 

 

În cazul criteriului nr. 4.3 a și b (referitor la membrii OIPA) 

se acordă punctaj dacă fermierul membru OIPA, solicitant 

de fonduri, demonstrează că procesează/condiţionează și 

comercializează prin intermediul altor membrii OIPA, iar în 

cazul criteriului 4.4 se acordă punctaj dacă, fermierul 

solicitant de fonduri, membru al cooperativei sau grupului 

de producători demonstrează că procesează/ condiționează 

și comercializează prin intermediul altor membrii ai 

cooperativei/Grupului de Producători sau direct prin 

Cooperative/Grup de Producator..  

Solicitantul, membrul OIPA/al cooperativei/Grupului de 

Producători este obligat să-și păstreze calitatea de membru 

pe întreaga perioadă de implementare și monitorizare a 

proiectului.   

În toate cazurile, peste 50% (exprimat în unități fizice 

privind exprimarea producției agricole)din totalul 

culturii/culturilor proprii care face/ fac obiectul procesării/ 

conditionarii și comercializării  trebuie să fie 

procesată/condiționată și comercializată pe lanț prin 

intermediul altor membrii OIPA sau a cooperativelor si 

Grupurilor de Producatori sau membrilor acestora în cazul 

criteriului 4.3  și 4.4). 

Punctarea criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu 

de selecție aplicabile membrilor 

OIPA/cooperativelor/grupurilor de producatori (4.3 si 4.4) 

se va corela cu investiția propusă prin proiect și cu 

punctarea din cadrul principiului de selectie referitor 

sectorul prioritar în sensul că acele culturi (grupa de 

cultură) care fac obiectul lantului vor fi aceleasi pentru care 

s-a obținut punctaj. 

În cazul sectoarelor care nu sunt prioritare, punctarea 

criteriilor de selectie din cadrul acestui principiu de selecție 

aplicabile membrilor OIPA/ cooperativelor/ grupurilor de 

producători (4.3 si 3.4) se va corela cu investiția propusă 

prin proiect și cu cultura majoritară (peste 50%) din punct 



                                               
    

 GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VEDEA – GAVANU – BURDEA  
producători sau direct cu 

Cooperativa/Grupul de 

producători din care face parte în 

vederea procesării/ comercializării 

producției proprii.   

de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă 

de totalul dimensiunii economice provenind din totalitatea 

culturilor agricole). 

 

Indeplinirea criteriului 4.3 (a si b) se demonstreaza prin 

precontractul/tele de vanzare si/sau prestari servicii 

încheiate cu ceilalti membrii OIPA în vederea procesarii/ 

conditionarii respectiv comercializarii prin membrii OIPA.  

Similar și în cazul solicitanților membrii ai cooperativelor 

sau grupurilor de producatori (criteriul 4.4), verificarea se 

face cu doc. 18.1 și 18.2. 

În cazul solicitanţilor membrii ai unui Grup de producători 

se verifică pe site-ul www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare 

Rurala>>Grupurile de producatori recunoscute, dacă acesta 

are Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători 

emis de MADR. 

 

Referitor la precontractele care au ca obiect prestarea de 

servicii de procesare, în cadrul acestora trebuie să fie 

stipulate: materia primă procesată și cantitatea.  

În cazul precontractelor care au ca obiect vânzarea de 

materie primă trebuie să se evidenţieze că scopul vânzării 

materiei prime (produs agricol) către membrul OIPA, parte 

în contract, o reprezintă condiționarea/procesarea 

acesteia. Membrul OIPA  trebuie să fie autorizat pentru 

condiționare/procesarea produsului agricol vizat, respectiv, 

pentru comercializarea produsului rezultat în urma 

procesării. 

OIPA trebuie sa fie recunoscută de către MADR pe  filiera 

de produs în conformitate cu OUG 103/2008 cu modificările 

ulterioare . Titulatura de membru OIPA se referă la cea de 

membru al unei organizații profesionale ( ex. Asociatie, 

federatie etc. ) membră OIPA. 

În cazul membrilor OIPA se verifică dacă integrarea pe lanț 

se realizează pe aceeași filieră de produs pentru care OIPA 

a fost recunoscută. Astfel punctajul în cazul CS 4.3 a) și b) se 

acordă dacă solicitantul îndeplinește cumulativ următoarele 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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condiții: 

1. face parte dintr-o organizație profesională înfiițată 

conform legislației în vigoare, membră a unei OIPA 

recunoscută de MADR, în conformitate cu OUG 103/2008 

cu modificările ulterioare,  

2. desfășoară activități economice aferente produselor 

agroalimentare care fac parte din filiera de produs pentru 

care OIPA a fost recunoscută de MADR. 

Condiționarea se referă legume (inclusiv semințe de 

legume), iar procesarea vizează toate produsele agricole 

din sectorul vegetal. 

 

În cazul comerializării prin intermediar sau al procesării şi 

comerializării prin alti membri OIPA/cooperativei/grupului 

de lucru expertul verifică în ONRC pentru persoanele 

juridice respective dacă aceştia au punct de lucru autorizat 

unde se desfăşoară operaţiunile prevăzute în precontracte. 

 

Procesarea (prelucrarea) unui produs agricol reprezintă: 

orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol 

(Anexa I la Tratatul de Instituire a CE) şi având drept 

rezultat un produs care este, de asemenea, un produs 

agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a CE), cu excepţia 

activităţilor realizate în exploataţia agricolă, necesare 

pentru pregătirea unui produs animal sau vegetal pentru 

prima vânzare. 

 

- Se verifică dacă investiţia în componenta de 

prelucrare şi comercializare (dacă este cazul)  la 

nivelul exploatației agricole reprezintă minimum 

10% din valoarea eligibilă a proiectului, aceasta 

fiind deasemenea condiţie de scorare. 

 

CS 5: Principiul varstei 

Reprezentantul legal al solicitantului are varsta sub 40 de ani la data depunerii cererii de 

finantare – 5 p 

 



                                               
    

 GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VEDEA – GAVANU – BURDEA  
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documentul de identitate al reprezentantului 

legal 

 

 

Se verifica incadrarea in varsta de sub 40 ani 

 

CS6:  Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii și/sau medii, în 

cadrul cooperativelor sau a grupurilor de  producători constituite în baza legislației naționale în 

vigoare. 

Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având 

dimensiunea până la 4000 SO      - 5 p 

Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţi iagricole de 

dimensiuni cuprinse între>4000-≤50000 SO      - 3p 

Grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de 

dimensiuni cuprinse între>50.000-≤100.000 SO    - 1 p                                                                                                             

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.3. a1) Documente solicitate pentru terenul 

agricol  aferent plantațiilor  

copie după documentul autentificat la notar care 

atestă dreptul de proprietate asupra terenului şi/ 

sau tabel centralizator emis de Primărie semnat de 

persoanele autorizate conform legii, conţinând 

sumarul contractelor de arendare cu suprafeţele 

luate în arendă pe categorii de folosinţă, perioada 

de arendare care trebuie să fie de cel puţin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanţare şi/ 

sau contractul de concesiune care să certifice 

dreptul de folosinţă al terenului cel puţin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de finanţare.   

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 

emisă de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale 

și dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 

Verificarea expertului constă în corelarea 

precizărilor din doc. 3 a 1) şi /sau 3c, în 

funcţie de tipul exploataţiei cu cele 

reieşite din verificările în IACS şi cu cele 

din Cererea de Finanţare punctul 

Stabilirea categoriei de fermă 

Se va verifica în documentul 10.b si in site 

MADR daca solicitantul face parte din 

forma asociativa vizată de criteriul de 

selecţie.   

Scorarea proiectului se va face în funcţie 

de majoritatea numărul membrilor care 

au la momentul depunerii cererii de 

finanţare, dimensiunile economice ale 

exploataţiilor conforme cu dimensiunile 

precizate în criteriile de selecție.  
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prevăzute în contract şi alte clauze;  

- - suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 

suprafaţa concesionată există solicitări 

privind retrocedarea sau diminuarea, și dacă 

da, să se menţioneze care este suprafaţa 

supusă acestui proces)  

 

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 

agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 

documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii 

fermieri ai acestor solicitanţi 

c) Document pentru efectivul de animale deţinut în 

proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de 

ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de 

data depunerii CF, din care să rezulte efectivul de 

animale deţinut, însoţit de formular de mişcare 

ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 

veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si 

albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar 

de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile 

înainte de data depunerii CF, din care rezulta 

numarul  păsarilor şi al familiilor de albine şi data 

inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei. 

 

10.b)  Statut  pentru Societatea cooperativă agricolă 

(înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005,) și Cooperativa 

agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) cu 

modificările și completările ulterioare și 

Composesoratele, obștile și alte forme asociative de 

proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea 

nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 

proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 

forestiere, cu modificările și completările 

ulterioare), din care sa reiasa ca acestea se 

încadreaza în categoria: societate cooperativa 



                                               
    

 GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VEDEA – GAVANU – BURDEA  
agricola, cooperativă agricola  sau fermier în 

conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu 

completările și modificările ulterioare. 

IACS Cererea de Finanţare punctul Stabilirea 

categoriei de fermă 

site MADR 

CS 7: Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul priotizarii acelor proiecte care includ 

actiuni ce vizeaza    acest aspect 

Proiecte care include actiuni de protectie a mediului inconjurator – 10 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Cererea de 

finantare 

 

 

Expertul verifica informatiile continute in Studiul de 

fezabilitate si Cererea de finantare 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie 

ca cel putin una din activitatile proiectului sa includa 

cel putin o actiune de protectie a mediului 

inconjurator. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte 

pentru acest criteriu de selectie.   

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: 

- Activitatile din cadrul proiectului 

- Obiectivele din cadrul proiectului 

- Utilajele/echipamentele ahizitionate 

- Materialele utilizate 

- Cheltuielile efectuate 

 

CS 8: Principiul proiectelor care promovează acţiuni inovative (implementarea unei idei, 

produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatatii un anumit sistem, produs, serviciu) 

Proiecte care promovează acţiuni inovative (implementarea unei idei, produs, tehnologii 

inovatoare pentru a imbunatatii un anumit sistem, produs, serviciu) – 5p 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 1  Studiu de fezabilitate Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca 

cel putin una din activitatile proiectului sa presupuna 

implementarea unei actiuni inovative( implementarea 

unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a 

imbunatatii un anumit sistem, produs, serviciu). In caz 

contrar, vor fi acordate 0 puncte pentru acest criteriu 

de selectie. 

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: Activitatile din cadrul proiectului, 

Obiectivele din cadrul proiectului, 

Utilajele/echipamentele ahizitionate, Materialele 

utilizate, Cheltuielile efectuate. 

 

CS 9 Principiul participarii la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul GAL: 

solicitantul sa dea o declaratie ca va participa la cursurile de formare organizate pe masura 

M1/1C 

Beneficiari ce participa la cursurile de formare profesionala organizate in cadrul GAL: solicitantul 

sa dea o declaratie ca va participa la cursurile de formare organizate pe masura M1/1C – 10 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Declaratie ca va participa la 

cursurile de formare organizate 

pe masura M1/1C  

 

Expertul verifica existenta declaratiei, semnatura, 

stampila 

 

 

CS10: Principiul integrarii minoritatilor locale, in sensul prioritizarii acelor proiecte care prevad 

angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  locale 

Proiecte care prevad angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  locale – 5p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/ Cererea de finantare 

 

 

 

Acest criteriu este analizat si punctat daca se 

indeplineste 

Daca in cadrul documentelor se precizeaza 

faptul ca cel putin un loc de munca nou creat 
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cu norma intreaga, este destinat minoritatilor 

locale, atunci vor fi acordate 5 puncte pentru 

acest criteriu de selectie. 

 

 

Expertul care intocmeste fisa de verificare, va completa tabelul cu 3 coloane: criteriul evaluat, 

punctajul acordat, iar la rubrica observatii va specifica motivele/elementele pentru care a 

acordat/nu a acordat punctaj. 

 

CS11 : Principiul crearii de locuri de munca 

Proiecte ce creeaza minim 2  locuri de munca – 4 puncte 

Proiecte ce creeaza 1 loc de munca – 3 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare/ 

 

 

 

Pe baza datelor completate in documentele 

mentionate, se verifica cate locuri de munca 

noi se creeaza. 

Pentru acordarea punctajului de selecție se 

va ține cont de numarul de locuri de munca 

nou create prin proiect: se vor acorda 2 

puncte pentru 1 loc de munca nou creat in 

urma implementarii proiectului si 4 puncte 

pentru crearea a cel putin 2 locuri noi de 

munca. In cazul in care nu se creeaza 

niciun loc nou de munca prin priect, nu se 

va acorda niciun punct pentru acest 

criteriu de selectie. Pentru crearea peste 3 

locuri de munca – 4 puncte. 

Vor fi luate in considerare doar locurile de 

munca cu norma intreaga nou create. Daca se 

creaza doua locuri de munca cu jumatate de 

norma, se va considera un loc de munca nou 

creat. 
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