GE3.2L FIȘA DE VERIFICARE CRITERII SELECTIE
MĂSURA M1/2A – Investiții pentru creșterea performanței exploatațiilor agricole şi a valorii
adăugate a produselor agricole
Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):.......................................................................
Denumirea solicitantului:……………………………….................................................................................
Codul unic de inregistrare:………………………………..............................................................................
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………........................................
Adresa exploatației agricole ............................................................................................................
……………………………………………………………….......................................................................................
Adresa sediului social .......................................................................................................................
………………………………………………………….............................................................................................
Statutul juridic PFA
II
IF
SC
Datele personale ale reprezentantului legal
Numele:……………………………………………………………………....................................................................
Prenumele:…………...……………………………………………………..................................................................
CNP: ……................................................
Funcţia reprezentantului legal:…………………………............................................................................
Nr.
Crt.
1

2

Principii şi criterii de selecție Criteriul proiectelor colective ale formelor asociative,
în special cele finanţate prin măsura M9/3A/6B care
prevăd investiții pentru prelucrarea preponderent a
producției membrilor (în special tineri fermieri
instalați prin M2/2B)
Max. 25
Proiecte depuse de forme asociative ce dovedesc
obtinerea de finantare prin masura M9/3A/6B, ce includ
investitii pentru prelucrarea preponderent a producției
membrilor. (in membrii formei asociative este inclus
minim un beneficiar al masurii M2/2B)
25 puncte
Proiecte depuse de forme asociative, ce includ investitii
pentru prelucrarea preponderent a producției
membrilor.
20 puncte
Criteriul valorii adăugate, cu prioritate pentru
proiectele care presupun accesarea unei scheme de
calitate, inclusiv prin măsura M3/3A din această
strategie
Max. 10
2.1. Proiecte care promovează investiții destinate
produselor ecologice
Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru

Punctaj oferit de GAL

obținerea de produse ecologice conform prevederilor OUG
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu
completările și modificările ulterioare, produse care se vor
regăsi în categoria produselor vândute, după finalizarea
proiectului, conform previziunilor economice din cadrul
Studiului de Fezabilitate.
Cel puțin un produs obținut în urma procesării pe linia
tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic.
Pentru costurile implicate de participarea la schema de
calitate se poate accesa masura M3/3A, insa obinerea
de finantare prin masura M3/3A nu este o conditie
obligatorie in vederea obtinerii de punctaj.
5 puncte
2.2. Proiecte care promovează investiții destinate:
max 10 puncte
a) produselor care participă la sisteme din domeniul
calității produselor agricole și alimentare recunoscute la
nivel european
Pentru produsele alimentare care au obținut
recunoașterea la nivel european, proiectele vor fi
punctate în urma verificării în bazele de date ale Comisiei
Europene DOOR,.
Pentru produsele alimentare care sunt în curs de
recunoaștere la nivel european, se vor puncta proiectele
depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor
alimentare în conformitate cu documentația depusă în
vederea înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP)
și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru
produsele alimentare altele decât vinurile de calitate, a
indicațiilor geografice (IG) și a denumirilor de origine
controlată (DOC) pentru vinurile de calitate, cu
respectarea prevederilor legislației europene și naționale
în vigoare privind sistemele din domeniul calităţii
produselor agricole şi alimentare.
În plus, solicitanții respectă mențiunile din caietul de
sarcini pentru sistemul de calitate vizat, iar produsul este
înregistrat în Registrul Sistemelor din Domeniul Calității
Protejate Național (RSCPN) – produse alimentare altele
decât vinul, și Registrul Unic DOC-IG – vinuri de calitate iar
documentația este transmisă la Comisia Europeană pentru
înregistrare în vederea obținerii protecției europene.
Proiectele care vizează obținerea unor produse alimentare
care sunt în curs de înregistrare și recunoaștere la nivel
european pentru înregistrarea denumirii de specialitate
tradițională garantată (STG), vor fi punctate în condițiile
respectării mențiunilor din caietul de sarcini depus în
vederea recunoașterii, a înregistrării în Registrul
Sistemelor din Domeniul Calității Protejate Național
(RSCPN) și a transmiterii documentației în vederea
obținerii înregistrării și a protecției la nivel

european.Proiectele care vizează obținerea produselor
alimentare care utilizează mențiunea de calitate
facultativă ”produs montan” vor fi punctate în condițiile
respectării prevederilor Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017
privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii
datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării
dreptului de utilizare a menţiunii de calitate facultative
"produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei
europene şi naţionale de către operatorii economici care
au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni.
Pentru produsele care dețin deja mențiunea de calitate
facultativă ”produs montan”, se vor puncta proiectele
depuse de solicitanți care vizează obținerea produselor
alimentare care se regăsesc în Registrul național al
produselor montane publicat pe site-ul ww.madr.ro.
Proiectele care vizează obținerea produselor în curs de
recunoaștere a dreptului de utilizare a mențiunii
facultative de ”produs montan” vor fi punctate în condițiile
respectării caietului de sarcini depus în vederea
recunoașterii, a prezentării dovezii de depunere a acestuia
la Direcția Agricolă Județeană și a angajamentului că se va
obține această mențiune de calitate până la ultima plată.
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să
dețină mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”,
iar acesta trebuie să se regăsească în categoria produselor
vândute,
după finalizarea
proiectului,
conform
previziunilor economice din cadrul Studiului de
Fezabilitate.

Pentru costurile implicate de participarea la schema de
calitate se poate accesa masura M3/3A, insa obinerea
de finantare prin masura M3/3A nu este o conditie
obligatorie in vederea obtinerii de punctaj.
10 puncte
b) produselor care participă la sisteme din domeniul
calității produselor agricole și alimentare recunoscute la
nivel național și anume:
• produse tradiţionale
Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru
obținerea de produse tradiționale conform prevederilor
Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse.
Conform art. 6 alin. I) al OMADR 724/2013 : „capacitatea
de producție realizată – raportată pentru un an, respectiv
365 de zile, nu poate depăși cantitatea medie de
150kg/litri pe zi total produs traditional atestat și nu mai
mult de 400 kg/litri pe zi total produse tradiționale
atestate, cu excepția producerii pâinii și produselor de
panificație tradiționale – care nu pot depăși cantitatea
medie de 300 kg pe zi total produs traditional atestat și nu

mai mult de 800 kg pe zi total produse tradiționale
atestate”
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să
fie tradițional, iar acesta trebuie să se regăsească în
categoria produselor vândute, după finalizarea proiectului,
conform previziunilor economice din cadrul Studiului de
Fezabilitate.
sau
• produse alimentare obținute conform unei rețete
consacrate românești
Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru
produse alimentare obținute conform unei rețete
consacrate românești conform prevederilor Ordinului
394/2014 privind atestarea acestor produse
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute să fie
conform unei rețete consacrate românești, iar acesta să se
regăsească în categoria produselor vândute, după
finalizarea proiectului conform previziunilor economice din
cadrul Studiului de Fezabilitate.

Pentru costurile implicate de participarea la schema de
calitate se poate accesa masura M3/3A, insa obinerea
de finantare prin masura M3/3A nu este o conditie
obligatorie in vederea obtinerii de punctaj.
5 puncte
În situația în care unul din produsele menționate la criteriul 2.2 îndeplinește și condițiile pentru a fi
produs ecologic, proiectul va fi punctat, cumulativ, la criteriul 2.1 și 2.2 (a sau b).
3
Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al
profesionalizării.
Max. 30 puncte
3.1 Minim 3 locuri de munca nou create - 25 puncte
3.2. 2 locuri de munca nou create - 15 puncte
3.3 1 loc de munca nou creat - 10 puncte
3.4 Minim un loc de munca nou creat pentru o
persoană cu studii superioare sau calificare in
domeniul proiectului (se va acorda punctaj
suplimentar față de punctajele de la sub-criteriile 3.13.3
5 puncte
4
Criteriul prioritizarii solicitantilor care nu au primit
anterior sprijin comunitar
Max 15 puncte
4.1 Proiecte promovate de solicitanti care nu au mai
primit anterior sprijin comunitar
15 puncte
4.2 Proiecte promovate de solicitanti care au mai
primit anterior sprijin comunitar
10 puncte
5.
Criteriul dimensiunii exploatației

Max. 20 puncte
5.1

5.2

≥ 12.000 – ≤50.000
20 puncte
>50.000 – ≤100.000
10 puncte
Total

Punctajul minim pentru această submasură este de 15 puncte.
Evaluarea criteriilor de selectie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului
cererii de finantare.
Observații:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Concluzia finala asupra verificării
Cererea de Finanţare nr......................................este:
 SELECTATA
 NESELECTATA PENTRU FINANTARE
Observații:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Verificat: Expert 2
Nume/Prenume …………………… Semnătura

DATA………..

Întocmit de: Expert 1
Nume/Prenume …………………… Semnătura

DATA………..

FISA DE EVALUARE GENERALA A PROIECTULUI
MĂSURA M1/ 2A Investiții pentru creșterea performanței exploatațiilor agricole şi a valorii
adăugate a produselor agricole
Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selectie
1. Criteriul proiectelor colective ale formelor asociative, în special cele finanţate prin măsura
M9/3A/6B care prevăd investiții pentru prelucrarea preponderent a producției membrilor (în
special tineri fermieri instalați prin M2/2B)
Max. 25 puncte
1.1 Proiecte depuse de forme asociative ce dovedesc obtinerea de finantare prin masura
M9/3A/6B, ce includ investitii pentru prelucrarea preponderent a producției membrilor. (in
membrii formei asociative este inclus minim un beneficiar al masurii M2/2B)
25 puncte
1.2 Proiecte depuse de forme asociative, ce includ investitii pentru prelucrarea preponderent a
producției membrilor.
20 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

Doc.1 – Studiu de fezabilitate
a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă
pronunţată pe baza actului de constituire și a
statutului propriu în cazul Societăţilor
agricole si a altor forme asociative, însoțită
de Statutul si Actul constitutiv al acestora;
b) STATUT pentru Societatea cooperativă
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005, ),
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 să reiasă ca
acestea se încadreaza în categoria: societate
cooperativa agricolă, cooperativă agricola
sau fermier în conformitate cu art 7, alin (21)
din OUG 3/2015, cu completările și
modificările ulterioare;
- Contractul de finantare aferent masurii
M9/3A/6B
pentru
solicitantul
forma
asociativa, respectiv contractul de finantare
aferent masurii M2/2B pentru unul din
membrii acestuia (se va atasa inclusiv dovada

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
1.1 – Se verifica daca din documentele puse la dispozitie in
cuprinsul Cererii de finantare rezulta calitatea de forma
asociativa a solicitantului, se verifica existenta contractului de
finantare aferent masurii M9/3A/6B pentru solicitantul forma
asociativa, respectiv contractul de finantare aferent masurii
M2/2B pentru unul din membrii acestuia. Se verifica dovada
faptului ca titularul contractului finantarii prin masura M2/2B
este membru al formei asociative ce detine contract pentru
finantare prin masura aferent masurii M9/3A/6.
Daca aceste conditii sunt indeplinite proiectul este punctat cu
25 puncte, in caz contrar se va puncta cu 0.
1.2 Se verifica daca din documentele puse la dispozitie in
cuprinsul Cererii de finantare rezulta calitatea de forma
asociativa a solicitantului. Se verifica in cuprinsul SF
modelitatea in care investitia contribuie la prelucrarea
preponderent a producției membrilor.
Daca aceste conditii sunt indeplinite proiectul este punctat cu
20 puncte, in caz contrar se va puncta cu 0.

faptului ca titularul contractului finantarii
prin masura M2/2B este membru al formei
asociative ce detine contract pentru
finantare prin masura aferent masurii
M9/3A/6).

2. Criteriul valorii adăugate, cu prioritate pentru proiectele care presupun accesarea unei
scheme de calitate, inclusiv prin măsura M3/3A din această strategie
max 10
2.1. Proiecte care promovează investiții destinate produselor ecologice
5 puncte
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se vor puncta proiectele care propun
doc. 1. a Studiul de Fezabilitate
investiții destinate produselor ecologice
conform conform prevederilor OUG 34/2000
17.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA privind produsele agroalimentare ecologice
PRODUCĂTOR ȘI/SAU PROCESATOR ÎN cu completările și modificările ulterioare,
AGRICULTURĂ
ECOLOGICĂ,
produse care se vor regăsi în categoria
ELIBERATA DE DAJ, ÎNSOȚITĂ DE
produselor vândute, după finalizarea
CONTRACTUL
ÎNCHEIAT
CU
UN
ORGANISM
DE
INSPECȚIE
ȘI proiectului, conform previziunilor economice
CERTIFICARE (în cazul investițiilor noi sau din cadrul Studiului de Fezabilitate.
în cazul modernizării exploatațiilor care obțin Cel puțin un produs obținut în urma
pe
linia
tehnologică
după implementarea proiectului, un produs procesării
deținută/propusă trebuie să fie ecologic.
ecologic)
Se verifică în Doc. 1, dacă materia primă
17.2 Certificat de conformitate a produselor colectată pentru obținerea produsului vizat
agroalimentare ecologice emis de un organism este ecologică şi dacă, în urma procesării se
de
inspecţie
şi
certificare,
conform obțin produse ecologice atestate conform
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele legislaţiei în vigoare.
agroalimentare ecologice cu completările și În funcţie de tipul de investiţie (nouă sau
modificările ulterioare pentru aprobarea modernizare) se verifică doc. prezentate şi se
regulilor privind organizarea sistemului de corelează cu menţiunile doc. 1.
inspecție și certificare în agricultura ecologică Verificarea se face în baza doc. 17.1 FIŞA DE
(pentru modernizări în vederea obținerii unui ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR ȘI/SAU
produs existent).
PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ,
ELIBERATA
DE
DAJ,
ÎNSOȚITĂ
DE
CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU UN ORGANISM DE
INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în cazul
investițiilor noi sau în cazul modernizării
exploatațiilor care obțin după implementarea
proiectului, un produs ecologic) sau 17.2
Certificat de conformitate a produselor
agroalimentare ecologice emis de un
organism de inspecţie şi certificare, conform
prevederilor OUG 34/2000 privind produsele
agroalimentare ecologice cu completările și
modificările ulterioare pentru aprobarea
regulilor privind organizarea sistemului de
inspecție și certificare în agricultura ecologică

(pentru modernizări în vederea obținerii unui
produs existent).
În cazul în care solicitantul prezintă doar 17.1
FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR,
însoțită de Contractul încheiat cu un organism
de inspecție și certificare, iar proiectul
prevede și investiții în procesare și/sau
comercializare, creșterea cu 20 puncte
procentuale a contribuției publice se va aplica
pentru intregul proiect (adica toate
componentele, atat cea de producție primara
ecologică
cat
și
cea
de
procesare/comercializare
produs
agroalimentar ecologic) cu condiția ca la
finalizarea investiției (ultima cerere de plata)
solicitantul să demonstreze obținerea
produsului primar ecologic (dovedit prin
certificatul de conformitate pentru productia
primara) si sa prezinte Fisa de inregistrare ca
procesator în agricultură ecologică, eliberata
de DAJ, însoțită de contractul încheiat cu un
organism de inspecție și certificare

2.2. Proiecte care promovează investiții destinate:
a) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare
recunoscute la nivel european
10 puncte
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Pentru produsele alimentare care au obținut
doc. 1. a Studiul de Fezabilitate
recunoașterea la nivel european, proiectele
vor fi punctate în urma verificării în bazele de
DOCUMENT care să demonstreze calitatea de date ale Comisiei Europene DOOR,.
membru al grupului aplicant pentru produsul Pentru produsele alimentare care sunt în
alimentar care participă la sisteme din domeniul curs de recunoaștere la nivel european, se
calității produselor agricole și alimentare vor puncta proiectele depuse de solicitanți
recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel care vizează obținerea produselor alimentare
european.
în conformitate cu documentația depusă în
vederea înregistrării indicațiilor geografice
protejate (IGP) și a denumirilor de origine
protejate (DOP) pentru produsele alimentare
COPIE CERERE depunere documentație în altele decât vinurile de calitate, a indicațiilor
vederea dobândirii dreptului de utilizare a geografice (IG) și a denumirilor de origine
menţiunii de calitate facultative "produs controlată (DOC) pentru vinurile de calitate,
montan"-pentru produsele în curs de cu respectarea prevederilor legislației
europene și naționale în vigoare privind
recunoaștere
sistemele din domeniul calităţii produselor
agricole şi alimentare.

Se verifică dacă produsul este înregistrat în
Registrul Sistemelor din Domeniul Calității
Protejate Național (RSCPN) – produse
alimentare altele decât vinul, și Registrul Unic
DOC-IG – vinuri de calitate, iar documentația
este transmisă la Comisia Europeană pentru
înregistrare în vederea obținerii protecției
europene.
Proiectele care vizează obținerea unor
produse alimentare care sunt în curs de
înregistrare și recunoaștere la nivel european
pentru înregistrarea denumirii de specialitate
tradițională garantată (STG), vor fi punctate în
condițiile respectării mențiunilor din caietul
de sarcini depus în vederea recunoașterii, a
înregistrării în Registrul Sistemelor din
Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN)
și a transmiterii documentației în vederea
obținerii înregistrării și a protecției la nivel
european.
Proiectele care vizează obținerea produselor
alimentare care utilizează mențiunea de
calitate facultativă ”produs montan” vor fi
punctate în condițiile respectării prevederilor
Ordinului nr. 52 din 3 martie 2017 privind
aprobarea Procedurii de verificare a
conformităţii datelor cuprinse în caietul de
sarcini în vederea acordării dreptului de
utilizare a menţiunii de calitate facultative
"produs montan" şi de verificare a respectării
legislaţiei europene şi naţionale de către
operatorii economici care au obţinut dreptul
de utilizare a respectivei menţiuni.
Pentru produsele care dețin deja mențiunea
de calitate facultativă ”produs montan”, se
vor puncta proiectele depuse de solicitanți
care vizează obținerea produselor alimentare
care se regăsesc în Registrul național al
produselor montane publicat pe site-ul
www.madr.ro.( din momentul publicării).
Proiectele care vizează obținerea produselor
în curs de recunoaștere a dreptului de
utilizare a mențiunii facultative de ”produs
montan” vor fi punctate în condițiile

respectării caietului de sarcini depus în
vederea recunoașterii, a prezentării dovezii de
depunere a acestuia la Direcția Agricolă
Județeană (doc. 15) și a angajamentului că se
va obține această mențiune de calitate până
la ultima plată.
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute
trebuie să dețină mențiunea de calitate
facultativă ”produs montan”, iar acesta
trebuie să se regăsească în categoria
produselor
vândute,
după finalizarea
proiectului, conform previziunilor economice
din cadrul Studiului de Fezabilitate.
b) produselor care participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și alimentare
recunoscute la nivel național și anume:
• produse tradiţionale
• produse alimentare obținute conform unei rețete consacrate românești
5 puncte
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se vor puncta cu 20 puncte proiectele care
doc. 1. a STUDIUL DE FEZABILITATE
propun investiții pentru obținerea de produse
tradiționale conform prevederilor Ordinului
ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL
724/ 2013 privind atestarea acestor produse.
emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ Conform art. 6 alin. I) al O 724/2014 :
„capacitatea de producție realizată –
2013 privind atestarea produselor tradiţionale
raportată pentru un an, respectiv 365 de zile,
nu poate depăși cantitatea medie de
ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT 150kg/litri pe zi total produs traditional
atestat și nu mai mult de 400 kg/litri pe zi
CONFORM
UNEI
REŢETE
CONSACRATE
total produse tradiționale atestate, cu
ROMÂNEŞTI emis de MADR, în conformitate cu excepția producerii pâinii și produselor de
Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor panificație tradiționale – care nu pot depăși
alimentare
obținute
conform
rețetelor cantitatea medie de 300 kg pe zi total produs
traditional atestat și nu mai mult de 800 kg
consacrate românești,
pe zi total produse tradiționale atestate”
Cel puțin unul din tipurile de produse
obținute trebuie să fie tradițional, iar acesta
trebuie să se regăsească în categoria
produselor vândute, după finalizarea
proiectului, conform previziunilor economice
din cadrul Studiului de Fezabilitate.
Se vor puncta cu 20 puncte proiectele care

propun investiții pentru produse alimentare
obținute conform unei rețete consacrate
românești conform prevederilor Ordinului
394/2014 privind atestarea acestor produse.
Se verifică în previziunile economice ca cel
puțin unul din tipurile de produse obținute să
fie conform unei rețete consacrate românești,
iar acesta să se regăsească în categoria
produselor
vândute
după
finalizarea
proiectului conform previziunilor economice
din cadrul Studiului de Fezabilitate.
Se verifică în doc. prezentate dacă investiţia
vizează modernizarea procesului tehnologic
de obținere a unui produs aflat în fabricație
curentă la nivelul solicitantului,
Sau,
în cazul investiţiilor noi, bifarea
punctelor din Declaraţia F referitoare la
Declarație pe proprie răspundere în care
solicitantul se angajează că, în urma
procesării, va obține un produs tradițional în
conformitate cu legislația națională în
vigoare/ Declarație pe proprie răspundere
conform căreia solicitantul se angajează că, în
urma procesării, va obține un produs
alimentar conform unei rețete consacrate
românești, în conformitate cu legislația
națională în vigoare.

3. Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării.
3.1 Minim 3 locuri de munca
25 puncte
3.2. 2 locuri de munca nou create
15 puncte
3.3 1 loc de munca nou creat
10 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc.1- Studiu de fezabilitate

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Se verifica in cuprinsul studiului de fezabilitate informatiile
prezentate referitoare la numarul minim de noi locuri de
munca si calificarea celor ce urmeaza a le ocupa.

La nivelul Cererii de finantare punctarea acestui criteriu se va
face in functie de informatiile prezentate in cuprinsul SF.
Verificarea se reia la ultima cerere de plata cand se vor solicita
contracte de munca, respectiv documente doveditoare ale
studiilor personalului.
Atentie!!!
Daca in cuprinsul cererii de finantare si a studiului de
fezabilitate solicitantul nu specifica intentia de fi punctat la
acest criteriu de selectie, acesta nu va fi punctat doar in baza
informatiilor referitoare la personal.

4.
CS4 - Criteriul prioritizarii solicitantilor care nu au primit anterior sprijin comunitar
4.1 Proiecte promovate de solicitanti care nu au mai primit anterior sprijin comunitar
4.2 Proiecte promovate de solicitanti care au mai primit anterior sprijin comunitar
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc.1 – Studiu de fezabilitate
Cererea de finantare

15 puncte
15 puncte
10 puncte

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Se verifica in cuprinsul Studiului de fezabilitate si in cadrul
cererii de finantare (Sectiunea C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE
OBȚINUTE, SAU SOLICITATE) daca solicitantul a mai obtinut
anterior sprijin comunitar.
Daca din SF si cererea de finantare reiese ca solicitantul nu a
mai obtinut sprijin financiar, se acorda 15 puncte
Daca din SF si cererea de finantare reiese ca solicitantul a mai
obtinut sprijin financiar, se acorda 10 puncte.

5.
Criteriul dimensiunii exploatației - 20 puncte
Exploatatii cu dimensiunea intre ≥ 12.000 – ≤50.000 – 20 puncte
Exploatatii cu dimensiunea intre >50.000 – ≤100.000 - 10 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc.1 – Studiu de fezabilitate
Cererea de finantare

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Se verifica in cuprinsul Studiului de fezabilitate si in cadrul
cererii de finantare care este dimensiunea fermei.
Daca dimensiunea fermei este cuprinsa intre 12.000 SO si
50.000 SO, expertul acorda 20 puncte. Daca dimensiunea
fermei depaseste 50.000 SO si pana in 100.000 SO, expertul
acorda 10 puncte.

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în
casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin
înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.
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.

