
 
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:…………...…………………………………………………….................................................................. 
Funcţia reprezentantului legal:…………………………............................................................................ 
 

Nr. 
Crt. 

Principii şi criterii de selecție -  Punctaj oferit de GAL 

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. 30 p 

 

 1.1 Proiecte depuse de forme asociative, ce includ 
investitii pentru prelucrarea preponderent a producției 
membrilor.  
30 puncte 
 

 

 1.2 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) 
10 puncte 

 

2 Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al 
profesionalizării. 
Max.   35 

 

 2.1 Minim  3 locuri de munca nou create  25 puncte  

 2.2. 2 locuri de munca nou create 20 puncte  

 2.3 1 loc de munca nou creat 10 puncte  

 2.4 Minim un loc de munca nou creat pentru o 
persoana cu studii superioare sau calificare in domeniul 

 



oproiectului ( se va acorda punctaj suplimentar fata de 
punctajele de la sub-criteriile 2.1-2.3) 
10 p 

3 Criteriul prioritizarii solicitantilor care nu au primit 
anterior sprijin comunitar 
Max 15 

 

 3.1 Proiecte promovate de solicitanti care nu au mai 
primit anterior sprijin comunitar 
15 p 

 

 3.2 Proiecte promovate de solicitanti care au mai primit 
anterior sprijin comunitar 
10 p 

 

4 Criteriul prioritizării proiectelor derulate de fermieri cu 
vârsta de până la 40 de ani 
20 puncte 

 

 Total  

 
Punctajul minim pentru această submasură este de 10 p.  
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  este:                      
 

 SELECTATA              

 NESELECTATA PENTRU FINANTARE              
            
Observații:  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
Verificat: Expert 2 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                          DATA……….. 
 
Întocmit de: Expert 1 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                                       DATA………..



 
 
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. 30 puncte 
1.1 Proiecte depuse de forme asociative, ce includ investitii pentru prelucrarea preponderent a 
producției membrilor.  
30 puncte 
 
1.2 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) 
10  puncte 
 
 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

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 
faptului ca titularul contractului finantarii 
prin masura M2/2B este membru al formei 

1.1 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 
30 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 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 
10 puncte, in caz contrar se va puncta cu 0. 
 
 



asociative ce detine contract pentru 
finantare prin masura aferent masurii 
M9/3A/6). 

 
2. Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării. 
2.1 Minim  3 locuri de munca nou create  
25 puncte 
2.2. 2 locuri de munca nou create  
20 puncte 
2.3 1 loc de munca nou creat  
10 puncte 
2.4 Minim un loc de munca nou creat pentru o persoana cu studii superioare sau calificare in 
domeniul oproiectului ( se va acorda punctaj suplimentar fata de punctajele de la sub-criteriile 
2.1-2.3) 
10 puncte 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.1- Studiu de fezabilitate 
 
 
 

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. 
 

 
 
3. Criteriul prioritizarii solicitantilor care nu au primit anterior sprijin comunitar  max.15 
puncte 
3.1 Proiecte promovate de solicitanti care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 15 
puncte 
3.2 Proiecte promovate de solicitanti care au mai primit anterior sprijin comunitar 10 
puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.1 – Studiu de fezabilitate 
Cererea de finantare 
 

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. 
 

 



 
 

4. Criteriul prioritizării proiectelor derulate de fermieri cu vârsta de până la 40 de ani -20 
puncte 
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

24. Copia actului de identitate a 
reprezentantului legal 
Doc.1 – Studiu de fezabilitate 
Cererea de finantare 

 
 
 

Se verifica in cuprinsul documentelor mentionate in coloana 
stanga daca solicitantul se incadreaza ca si tanar fermier. 
Daca din documentele prezentate reiese ca solicitantul se 
incadreaza in categoria tanar fermier, se acorda 20 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. 

 


