
GAL COLINELE TUTOVEI 

 

  
GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 
Măsura 41.141 «Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă » 
 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 
 
Titlu proiect:  
......................................................................................................................................
.......................................……………………………………………………………………
…… .............................…………………….................................................. 
Numărul de înregistrare al cererii este compus din următoarele cifre:  
 

                            
   F/N        axa 4             Nr. Măsura       nr apel       an alocaţie    cod          Cod Judeţ         ultimele 3 cifre       nr de ordine 

               Depunere       financiară     reg.                             ale dec de autoriz        de înregistr 
                 GAL emisă de          în registru                            
               AMPNDR         
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 
Stabilit de 
GAL 

Documente 
care se 
verifica 

S1 
 

Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte 
de lansarea sesiunii pentru care aplică, al unei 
forme asociative recunoscute conform legislaţiei 
naţionale în vigoare 
Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la 
nivel local, judeţean şi naţional.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare 
documente

 

prin care să demonstreze că acesta este 
membru al uneia din următoarele forme asociative: 
(MAXIM 20)  

        
 
 
 
       

Cerere de 
finanţare,  
1, 5, 7 

- grupuri de producători recunoscute în conformitate 
Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind 
recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de 
producători, pentru comercializarea produselor 
agricole şi silvice, cu modificările şi completările 
ulterioare sau este membru în Asociaţia GAL 
Colinele Tutovei în conformitate cu prevederile 
Manualului de procedură pentru selecţia Grupurior 
de Acţiune Locală pct. 2.12 aprobat prin Ordinul nr. 
176 din 2010 al MADR cu modificările ulterioare ca 
urmare a sesiunii de selecţie a GAL 01.03- 05.12, 
GAL Colinele Tutovei a primit autorizaţia nr. 62484/ 
07.01.2013. Asociaţia este organizată în baza OG 
26/2000 înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi 
Fundaţiilor la Judecătoria Bacău potrivit încheierii nr. 
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686/PJ din 14.02.2012 pronunţată de Judeătoria 
Bacău în dosarul nr. 16526 din 180/2012.;  
(20 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul 
fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii 
Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de sprijin 
financiar grupurilor de producători recunoscute 

preliminar și organizațiilor de producători în sectorul 
fructe și legume;  
(20 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

 
        
 
 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 

566/2004, a cooperației agricole, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
(20 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

       
 
 
 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite 
conform Legii nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare, 
cu modificările şi completările ulterioare;  
(15 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

    
 
 

S2  Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro 
- mediu” din cadrul PNDR  
 
(15 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

 2, 3a), 6  
 

 
S3 

Ferma agricolă de semi – subzistenţă se află în 
zonă defavorizată  
(NU SE PUNCTEAZĂ)  

  
2, Anexa 10  
 

 
S4 

Ferma agricolă de semi – subzistenţă este 
deţinută de fermier cu vârsta sub 40 de ani, la 
data depunerii proiectului  

(35 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

 1, 7  
 

S5 Solicitantul realizează o investiţie, în special o 
investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 
standardele comunitare:  
 
a. investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu 
standardele comunitare  

Se acordă punctaj la acest criteriu de selecție numai 
pentru implementarea următoarelor standarde:  
 

1. protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din 
surse agricole care se aplică numai pentru zonele 
nou desemnate conform Anexei nr.12 din Ghidul 
Solicitantului: Zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi 
– Localităţi conform Ord. MM/MADR nr. 1552/ 743/ 

2008. Întreaga exploatație trebuie să se regasească 

în localitățile din Anexa nr. 12.  
Data la care se încheie perioada de grație pentru 
acest standard este 14.10.2013.  
 
2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele crud care 
se aplică numai pentru ferme existente de bovine 

 2, 
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(vaci de lapte și bivolite);  

Data la care se încheie perioada de grație - 
31.12.2014.  
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în Planul de 
afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 
41.121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, pentru 

adaptarea la standardele menționate mai sus.  
 
(30 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

b. alt tip de investiţie  
 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în Planul de 
afaceri investiţii propuse a se realiza, prin Măsura 
41.121 „Modernizarea exploataţiilor agricole”, altele 
decât cele pentru adaptarea la standardele 
comunitare.  

(25 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

  

c. investiții realizate din fonduri proprii  
 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie, solicitantul trebuie să prezinte în Planul de 

afaceri – Secțiunea A - investiţii propuse a se realiza, 
din fonduri proprii, de minimum 4.500 lei, până la 

sfârșitul anului 3.  

(20 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

  

 
TOTAL 

  

 
 
Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de 
GAL Colinele Tutovei:  ______ puncte 
 
Notă: Pentru aceasta masura nu este cerut un punctaj minim.  
 
Observaţiile GAL Colinele Tutovei:  
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut 
punctajul maxim) 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………............................ 
 
GAL Colinele Tutovei: 
 
Aprobat de ..................................................Manager GAL 
Semnatura si stampila  ............................... DATA   …./…../201 
 
Verificat de ..................................................Manager de proiect 2 
Semnatura si stampila  ............................... DATA   …./…../201 
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Intocmit de ………………………………       Manager de proiect 1   
Semnătura …………………………………… DATA   …./…../201 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Numarul de inregistrare al cererii de finantare  
Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finanţare, confruntându-se şi cu 
numărul de înregistrare din Fişa de verificare a conformităţii (formularul GE2.1L) 
completat conform secţiunii ES2, punctul 4 ”Înregistrarea” din Manualul de 
procedură. 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
 
S1: Solicitantul este membru, cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplică, al unei forme asociative recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare: grupuri de producători conform OG 37/2005 privind recunoașterea și 
funcționarea grupurilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și 
silvice, cu modificările și completările ulterioare/ este membru în Asociaţia GAL 
Colinele Tutovei în conformitate cu prevederile Manualului de procedură pentru 
selecţia Grupurior de Acţiune Locală pct. 2.12 aprobat prin Ordinul nr. 176 din 2010 
al MADR cu modificările ulterioare ca urmare a sesiunii de selecţie a GAL 01.03- 
05.12, GAL Colinele Tutovei a primit autorizaţia nr. 62484/ 07.01.2013. Asociaţia 
este organizată în baza OG 26/2000 înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor la 
Judecătoria Bacău potrivit încheierii nr. 686/PJ din 14.02.2012 pronunţată de 
Judeătoria Bacău în dosarul nr. 16526 din 180/2012.grupuri şi organizaţii de 
producători în sectorul fructe şi legume recunoscute conform HG nr. 1078/2008 
privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute 

preliminar și organizațiilor de producători în sectorul fructe și legume/cooperativă 
agricolă, constituită conform Legii nr. 566/2004 a cooperației agricole, cu 
modificările şi completările ulterioare/organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite 

conform Legii nr.138/2004 a îmbunătățirilor funciare, cu modificările și completările 
ulterioare/asociaţii profesionale cu profil agricol constituite conform Ordonanţei 

Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
(Maxim 20 puncte dacă Da şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Formularul Cererii de finanţare  
 
5. Document care atestă că solicitantul 
este înregistrat într-o formă asociativă 
cu minim 6 luni înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică al unei forme 

Expertul verifică dacă informaţiile din 
Cererea de finanţare corespund cu cele 
prezentate în documentele justificative: 1, 5 
şi 7.  
 
Expertul verifică în documentul justificativ 5 
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asociative recunoscute conform legislaţiei 
naţionale în vigoare: grupul de 
producători conform Ordonanţa 
Guvernului nr. 37/2005 / cooperativa 
agricolă/ membru în Asociaţia GAL 
Colinele Tutovei / organizaţia de 
îmbunătăţiri funciaregrupuri şi organizaţii 
de producători în sectorul fructe şi 
legume recunoscute preliminar conform 
CE nr.1234/2007 şi a OM nr.694/2008, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
Formele asociative pot fi constituite şi 
recunoscute la nivel local, judeţean şi 
naţional.  
 
7. Copia actului de identitate al 
solicitantului  
 

(adeverința) dacă solicitantul are statutul de 
membru al unei forme asociative cu minim 6 
luni înainte de lansarea sesiunii pentru care 
aplică, în domeniul proiectului, acordat în 
conformitate cu legislaţia naţională în 
vigoare, după cum urmează:  
- adeverinţă emisă de GAL Colinele Tutovei 
cu privire la apartenenţa la GAL Colinele 
Tutovei  
 
- grup de producători recunoscut, în 
conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 
37/2005 privind recunoaşterea şi 
funcţionarea grupurilor de producători, 
pentru comercializarea produselor agricole 
şi silvice, cu modificările şi completările 
ulterioare (expertul verifică dacă grupul de 
producători se regăseşte pe site-ul 
www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare 
Rurala Grupurile si organizatiile de 
producatori recunoscute). >> 
 
Dacă în urma verificării, expertul constată că 
solicitantul este membru al unui grup de 

producători care se regăsește pe site-ul 

menționat mai sus, se va înscrie 20 de 
puncte în coloana „Scor”, corespunzătoare 
acestui criteriu. În cazul în care, la verificare 
se constată că, solicitantul are statul de 
membru al unui grup de producători care nu 

se regăsește pe site-ul menționat mai sus, 
expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  
- grupuri şi organizaţii de producători în 
sectorul fructe şi legume recunoscute 
conform HG nr. 1078/2008 privind acordarea 
de sprijin financiar grupurilor de producători 

recunoscute preliminar și organizațiilor de 
producători în sectorul fructe și legume 
(expertul verifică dacă grupul de producători 
se regăseşte pe site-ul www.madr.ro, în 
secţiunea Dezvoltare Rurala Grupurile si 
organizatiile de producatori recunoscute). >> 
 
Dacă în urma verificării, expertul constată că 
solicitantul este membru al unui grup de 

producători care se regăsește pe site-ul 

menționat mai sus, se va înscrie 20 de 
puncte în coloana „Scor”, corespunzătoare 
acestui criteriu. În cazul în care, la verificare 
se constată că, solicitantul are statul de 
membru al unui grup de producători care nu 

se regăsește pe site-ul menționat mai sus, 
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expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  
- cooperativă agricolă, constituită conform 
Legii nr. 566/2004 cu modificările şi 
completările ulterioare (expertul verifică 
copia după înregistrarea la Oficiul 
Registrului Comerţului de pe lângă tribunalul 
în a cărui raza teritorială îşi are sediul).  
 
Dacă în urma verificării, expertul constată că 
solicitantul este membru al unei cooperative 
agricole constituită conform celor menţionate 
mai sus, se va înscrie 20 de puncte în 
coloana „Scor”, corespunzătoare acestui 
criteriu. În cazul în care, la verificare se 
constată că, solicitantul nu are statul de 
membru al unei cooperative agricole 

constituită așa cum este menţionat mai sus, 
expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  
- organizaţii de îmbunătăţiri funciare 
constituite conform Legii nr.138/2004 a 

îmbunătățirilor funciare, cu modificările și 
completările ulterioare (expertul verifică 

dacă organizația se regăseşte pe site-ul 
www.madr.ro, în secţiunea  
Agricultura/Fond Funciar si imbunatatiri 
funciare/Imbunatatiri funciare 
 
Dacă în urma verificării, expertul constată că 
solicitantul este membru al unei organizaţii 
de îmbunătăţiri funciare constituite conform 

Legii nr.138/2004 care se regăsește pe site-
ul menționat mai sus, va înscrie 15 puncte în 
coloana „Scor”, corespunzătoare acestui 
criteriu. În cazul în care, la verificare se 
constată că, solicitantul are statul de 
membru al unei organizaţii de îmbunătăţiri 
funciare constituite conform Legii 

nr.138/2004, dar care nu se regăsește pe 

site-ul menționat mai sus, expertul va înscrie 
„0” în rubrica aferentă.  
 
- asociaţii profesionale cu profil agricol 
constituite conform Ordonanţei Guvernului 
nr. 26/2000, cu modificările şi completările 
ulterioare (expertul verificăcopia după 
Hotătârea Judecătorească pentru forma 
asociativă);  
Dacă în urma verificării, expertul constată că 
solicitantul este membru al unei forme 
asociative constituită conform OG 26/2000 

iar adeverința este însoțită de copie după 
Hotărârea judecătorească, se va înscrie 15  
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puncte în coloana „Scor”, corespunzătoare 
acestui criteriu. În cazul în care, la verificare 

se constată că, adeverința nu este însoțită 
copia după Hotărârea judecătorească, 
expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  

 
S2: Solicitantul accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - mediu” din cadrul 
PNDR  
 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, solicitantul ataşează la 
Cererea de finanţare documente prin care să demonstreze că acesta a accesat 
Măsura 214 „Plăţi de Agro – mediu” din cadrul PNDR, prin care solicitantul şi-a 
asumat, în mod voluntar, angajamente de agro – mediu pentru o perioadă de cinci 
ani de la data semnării angajamentului. 
 
 
 (15 daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Formularul Cererii de finanţare  
 
2. Planul de afaceri, conform modelului 
prezentat pe site-ul, www.madr.ro 
www.galcolineletutovei.ro  
 
3a Documente solicitate pentru teren 
agricol  
• Extras din Registrul Fermelor (print-

screen), care trebuie să conţină date 
privind exploataţia agricolă: codul unic de 
înregistrare al solicitantului, suprafaţa 
utilizată cu structura culturilor, etc.  

 
6. Adeverinţă emisă de APIA, din care 
rezultă faptul că solicitantul măsurii 
41.141 beneficiază de Pachetul de agro-
mediu, finanţat în cadrul măsurii 214 
„Plăţi de agro-mediu”  

Expertul verifică dacă solicitantul a anexat 
Cererii de finanţare Adeverinţă emisă de 
APIA, din care rezultă faptul că 
solicitantul măsurii 41.141 beneficiază 
de Pachetul de agro-mediu, finanţat în 
cadrul măsurii 214 „Plăţi de agro-
mediu”.  
De asemenea, verifică informaţiile din 
Cererea de finanţare secţiunea G 
Indicatori de monitorizare, dacă aceştia 
corespund cu cele prezentate în 
documentele justificative 2, 3a) şi 6.  
 
Dacă în urma verificării documentelor 
prezentate, se constată că solicitantul 
accesează Măsura 214 „Plăţi de Agro - 
mediu”, va înscrie 15 de puncte în 
coloana „Scor”, corespunzătoare acestui  
criteriu. În cazul în care, la verificare se 
constată că solicitantul nu îndeplineşte 
criteriul S2, expertul va înscrie „0” în 
rubrica aferentă.  
  

 
S3: Ferma agricolă de semi – subzistenţă se află în zonele defavorizate  
 
(ACEST CRITERIU NU SE PUNCTEAZĂ) 

http://www.madr.ro/
http://www.galcolineletutovei.ro/
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DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 
1. Formularul Cererii de finanţare  
 
2. Planul de afaceri  

Expertul verifică în Cererea de finanţare, 
secţiunea G - Indicatori de monitorizare, 
dacă aceştia corespund cu cele 
prezentate în Planul de afaceri  
 
Expertul verifică în Anexa 10, aferentă 
Ghidului Solicitantului, dacă proiectul este 
amplasat într-una din localităţile din 
următoarele zone:  
- zona montană cu handicap natural 
conform Listei Unităţilor Administrativ 
Teritoriale din zona montană defavorizată, 
prezentată în anexă la Ghidul 
Solicitantului;  
- alte zone cu handicap natural decât 
zona montană conform Listei Unităţilor 
Administrativ Teritoriale din România 
incluse în Zonele Semnificativ 
Defavorizate/ Lista localităţilor din Zonele 
Defavorizate de Condiţii Naturale 
Specifice, zone prezentate în anexă la 
Ghidul Solicitantului.  
 
Dacă în urma verificării documentelor 
prezentate, se constată că toate 
suprafeţele din proiect sunt amplasate 
numai în zonele menţionate mai sus, va 
înscrie 5 de puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu. În cazul 
în care, la verificare se constată că, 
solicitantul nu îndeplineşte criteriul S3, 
expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă. 
 

 
S4 Ferma agricolă de semi – subzistenţă este deţinută de fermieri cu vârsta 
sub 40 de ani, la data depunerii proiectului  
 
(35 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Formularul Cererii de finanţare  
 
7.Copia actului de identitate al 
solicitantului.  
 
 
 
 

Expertul verifică dacă informaţiile din 
Cererea de finanţare corespund cu cele 
prezentate în documentul justificativ 7 
eliberat în numele celui care solicită 
sprijinul.  
 
Dacă în urma verificării informaţiilor, se 
constată că solicitantul are vârsta sub 40 
de ani, la data depunerii Cererii de 
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finanţare, expertul va înscrie 30 de puncte 
în coloana „Scor”, corespunzătoare 
acestui criteriu. În cazul în care, la 
verificare se constată că, solicitantul nu 
are vârsta sub 40 de ani la data depunerii 
Cererii de finanţare, expertul va înscrie „0” 
în rubrica aferentă.  

 
S5 Solicitantul realizează o investiţie, în special o investiţie pentru îndeplinirea 
conformităţii cu standardele comunitare:  
 

Expertul verifică dacă solicitantul îşi prevede în Planul de afaceri – 
Secţiunea B realizarea de investiţii prin Măsura 41.121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”  

a) investiţie pentru îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare  
 
(30 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 
1. Formularul Cererii de finanţare  
 
2. Planul de afaceri, conform modelului 
prezentat pe site-ul, www.madr.ro 
www.galcolineletutovei.ro   
 
 
 

Expertul verifică dacă informaţiile din 
Cererea de finanţare corespund cu cele 
prezentate în documentul justificativ 2.  
La acest criteriu de selecţie se va acorda 
punctaj numai dacă solicitantul îşi 
propune în Planul de afaceri – Secţiunea 
B să realizeze investiţii, prin Măsura 
41.121 „Modernizarea exploataţiilor 
agricole”, pentru îndeplinirea conformităţii 
cu standardele comunitare minime, după 
caz, pentru:  

1. Protecția apelor împotriva poluării cu 

nitrați din surse agricole care se aplică 
numai pentru zonele nou desemnate 
conform Anexei nr.12 din Ghidul 
Solicitantului: Zone vulnerabile la 
poluarea cu nitraţi – Localităţi conform 
Ord. MM/MADR nr.1552/ 743/ 2008. 

Întreaga exploatație trebuie să se 
regasească în localitățile din Anexa nr.12.  
 

Data la care se încheie perioada de grație 
pentru acest standard este 14.10.2013.  
 
2. Îndeplinirea standardelor pentru laptele 
crud care se aplică numai pentru ferme 

existente de bovine (vaci de lapte și 
bivolite);  

Data la care se încheie perioada de grație 
- 31.12.2014.  
De asemenea expertul verifică dacă 
valoarea totală eligibilă a proiectului este 
mai mare de 5.000 de Euro.  

http://www.madr.ro/
http://www.galcolineletutovei.ro/
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Dacă în urma verificării informaţiilor, se 
constată că este îndeplinit criteriul de 
selecţie S5 a), expertul va înscrie 30 de 
puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu.  
În cazul în care, la verificare se constată 
că, nu este îndeplinit criteriul S5 a), 
expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă. 

 
 
b) alt tip de investiţie  

Expertul verifică dacă solicitantul îşi prevede în Planul de afaceri – 
Secţiunea B realizarea de investiţii prin Măsura 41.121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”  

(25 puncte dacă DA şi 0 dacă NU)  

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Formularul Cererii de finanţare  
 
2. Planul de afaceri, conform modelului 
prezentat pe site-ul, www.madr.ro, 
www.galcolineletutovei.ro  

Expertul verifică dacă informaţiile din 
Cererea de finanţare corespund cu cele 
prezentate în documentul justificativ 2 
Pentru a se acorda punctaj la acest 
criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să 
prezinte în Planul de afaceri – Secţiunea 
B investiţii propuse a se realiza, prin 
Măsura 41.121 „Modernizarea 
exploataţiilor agricole”, altele decât cele 
pentru adaptarea la standardele 

comunitare, precum și dacă valoarea 
totală eligibilă a proiectului este mai mare 
de 5.000 de Euro.  
Dacă în urma verificării informaţiilor, se 
constată că este îndeplinit criteriul de 
selecţie S5 b), expertul va înscrie 25 de 
puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu.  
În cazul în care, la verificare se constată 
că, nu este îndeplinit criteriul S5 b), 
expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  

 

c) investiții realizate din fonduri proprii  
Expertul verifică dacă solicitantul îşi prevede în Planul de afaceri – 

Secțiunea A - investiții realizate din fonduri proprii  

(20 puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Formularul Cererii de finanţare  
2. Planul de afaceri, conform modelului 
prezentat pe site-ul, www.madr.ro, 
www.galcolineletutovei.ro 

Expertul verifică dacă informaţiile din 
Cererea de finanţare corespund cu cele 
prezentate în documentul justificativ 2 
Pentru a se acorda punctaj la acest 

http://www.madr.ro/
http://www.galcolineletutovei.ro/
http://www.madr.ro/
http://www.galcolineletutovei.ro/
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 criteriu de selecţie, solicitantul trebuie să 
prezinte în Planul de afaceri – Secţiunea 
A investiţii propuse a se realiza din 
fonduri proprii, de minimum 4.500 lei, 

până la sfârșitul anului 3.  
Dacă în urma verificării informaţiilor, se 
constată că este îndeplinit criteriul de 
selecţie S5 c), expertul va înscrie 20 de 
puncte în coloana „Scor”, 
corespunzătoare acestui criteriu.  
În cazul în care, la verificare se constată 
că, nu este îndeplinit criteriul S5 c), 
expertul va înscrie „0” în rubrica aferentă.  

 
Expertul care întocmeşte Fisa de verificare îsi concretizeaza verificarea prin 
înscrierea punctajului în casuţele/câmpurile respective. Persoana care verifica 
munca expertului certifica acest lucru prin înscrierea punctajului în 
casuţele/câmpurile respective pentru seful de serviciu. 
 
Daca exista divergenţe între expert si persoana care verifica munca expertului, 
acestea sunt mediate/ rezolvate de seful ierarhic superior, care îsi însuseste decizia 
prin semnatura. 


