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GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 

 
Măsura  41.121 (Măsura 121 PNDR)«Modernizarea exploatatiilor agricole» 
 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 
 
Titlu proiect:  
...........................................................................................................................................
..................................………………………………………………………………………… 
.............................………………………………………………… 
 
Număr de înregistrare al cererii de finantare:  
 

                            
 1.F/N     2. axa 4       3.  Nr. Măsura   4.  nr apel    5. an alocaţie  6. cod    7. Cod Judeţ   8. ultimele 3 cifre       9. nr de  

      Depunere     financiară      reg.                             ale dec de autoriz        ordine 
           GAL emisă de     de înregistr 

                                                                                                                                             AMPNDR           în registru                            

                                                                                                                                                    
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
Întrucât alocarea financiară se face distinct pentru sectorul vegetal şi pentru 
sectorul zootehnic, pentru implementarea standardelor şi respectiv pentru 
beneficiarii Măsurii 41.141 şi punctarea se va face distinct pentru fiecare sector 
sau componentă în parte. 

 

ATENŢIE! Solicitanţii, beneficiarii ai Măsurii 41.141 vor fi încadraţi şi scoraţi, în 

funcţie de ponderea valorică a investiţiei pe sectoare (vegetal, zootehnic). 

 
 
SECTORUL VEGETAL  
 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 
Stabilit 
de GAL 

Documente 
care se 
verifica 

S1 Exploatatii agricole care se adapteaza la 
standardele comunitare nou introduse 
  0 puncte  

 
N/A  

S2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele 
trei componente (sectoare prioritare, sisteme de 
irigatii si energie regenerabila) poate primi maxim 
50 de puncte: 
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de 
prioritati prezentata mai jos, maxim 33 de puncte: 
(i) legume       33 
(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, 
căpşunării; 33 
(iii) culturi de câmp; 30 
(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin 

 
 

 

1, 10, 11 
18.2 
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(cu excepţia restructurării/ reconversiei plantaţiilor 
de viţă de vie) şi struguri de masă; 30 
 
- Proiectele din sectorul vegetal care au investiţii in 
sistemele de irigaţii vor primi punctaj suplimentar 
pentru acest criteriu de selectie.10. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd 
investiţii în sistemul de irigaţii se acordă în 
funcţie de ponderea acestor investiţii în 
valoarea totală eligibilă a proiectului şi se 
adaugă la punctajul obţinut pentru sectoarele 
prioritare 

 
 - Proiectele din sectoarele prioritare care vor 

realiza investiţii în producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile vor putea beneficia de un 
punctaj suplimentar de max. 7.  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii 
în energie regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea totală 
eligibilă a proiectului şi se adaugă la punctajul 
obţinut pentru sectoare prioritare.  
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei 
regenerabile trebuie sa provina din ferma proprie 
iar energie obtinuta inclusiv din alte surse 
regenerabile (solara, eoliana, termala si alte surse 
de acelaşi tip), sa fie folosita exclusiv in cadrul 
fermei. 

 

1 

S3 
 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru 
consumul propriu, dar care comercializeaza si o 
parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a plantatiilor de semi-
subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta in cererea de 
finantare bazate pe informatiile din Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de 
calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la 
acest criteriu de selectie sunt: 
- Persoana fizica; 
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG 
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare;- Intreprindere individuala infiintata in 
baza OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 
(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
 
 

1, Cererea 
de finantare 
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   S4 Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte de 
lansarea sesiunii pentru care aplică, 
membru al unei forme asociative, sau forma 
asociativa, recunoscute conform legislatiei 
nationale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, 
solicitantul ataseaza la cererea de finantare 
documente prin care sa demonstreze ca acesta 
este: 

 Membru al uneia din urmatoarele formele 
asociative: 

-Grup de producatori, constituit conform OG 
nr.37/2005, cu modificarile si completarile 
ulterioare/ grup de producători din sectorul legume 
şi fructe, constituit conform HG nr. 1078/2008 
privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de 
producători recunoscute preliminar şi organizaţiilor 
de producători în sectorul fructe şi legume; 
-societate cooperativa agricola, constituita 
conform Legii nr.1/2005 cu modificarile si 
completarile 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. 686/PJ din 
14.02.2012 pronunţată de Judeătoria Bacău în 
dosarul nr. 16526 din 180/2012.;  
 -cooperativa agricola, constituita conform Legii 
nr.566/2004 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita 
conform Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale 
pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). 
Solicitantul poate fi membru al unei organizaț ii 
profesionale (asociaț ii) din componenț a  unei 
OIPA.      

 Solicitantul este constituit ca forma 
asociativa potrivit urmatoarelor 
reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii 
nr.36/1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
-intreprindere familiala constituita conform OUG 
nr.44/2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare, care aplica in nume proprie. 
(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

11, 15.2, 
18.3 
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S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de 
sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de 
activitate 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

14 

S6 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in 
sistem ecologic 
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de 
finantare documente prin care demonstreaza ca 
exploatatia este inregistrata in sistemul de 
productie ecologica (perioada de conversie 
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia 
in care se gaseste. 
Pentru proiectele care prevad productie in system 
ecologic punctajul se acorda in functie de 
ponderea suprafetei/suprafata totala. 
 (max. 7  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

1, 15.1 

S7 Proiectele care au si investitii pentru procesarea 
produselor agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50% 
din material prima procesata provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii 
pentru procesare in cadrul fermei,  se acorda in 
functie de ponderea acestor investitii in valoarea 
totala eligibila a proiectului. 
(max. 5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

1, 8.1,11,  

S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta 
sub 40 ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda 
punctaj la acest criteriu de selectie sunt 
urmatoarele: 
-persoana fizica autorizata (constituita conform 
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
-intreprindere individuala (constituita conform 
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al 
unei societati cu raspundere limitata infiintate in 
conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
-persoana fizica, care se angajeaza sa se 
constituie ca persoana fizica 
autorizata/intreprindere individuala pana la 
incheierea contractului de finantare (conform 
doc.18.1). 
 (13  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

11,10 
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S9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 
situate in: 
-zona montana cu handicap natural conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona  
Montana defavorizata, prezentata in anexa la 
Ghidul solicitantului; 
-alte zone cu handicap natural decat zona montana 
conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din 
Romania incluse in Zonele Semnificativ 
Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele 
Devaforizate de Conditii Naturale Specifice 
prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 
 
(NU SE ACORDA PUNCATAJ) 

 

1, 3, 4 

 
TOTAL  

 100 

 
Punctaj minim : 5 puncte 
 
 
 
 
 
SECTORUL DE CRESTERE A ANIMALELOR 
 
ATENŢIE! În cazul în care proiectul cuprinde şi investiţii referitoare la implementarea 
celor două standarde,  criteriul de selecţie S1 nu se punctează. 
 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de 
GAL 

Documente 
care se 
verifica 

S1 Exploatatii agricole care se adapteaza la 
standardele comunitare nou introduse 
 0 puncte 

 
N/A  

S2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua 
componente (sectoare prioritare si energie 
regenerabila) poate primi maxim 60 de puncte: 
 
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de 
prioritati prezentata mai jos, maxim 50 de puncte: 
(i) bovine 
   - carne 50 
   - lapte  20 
(ii) ovine si caprine   -ingrasare 20 
   -reproductie 23 
 (iii) porcine, din care: 
    -reproductie 35;  
    -ingrasare 20 
(iv) pasari, din care: 
    -carne 19  
    -oua 20 

 
 

 

1, 10, 11 
18.2 
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 - Proiectele din sectoarele prioritare care vor 
realiza investiţii în producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile vor putea beneficia de un 
punctaj suplimentar de max.10.  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în 
energie regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea totală 
eligibilă a proiectului si se adauga la punctajul 
obtinut pentru sectoare prioritare;  
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei 
regenerabile trebuie sa provina din ferma 
proprie, iar energia obtinuta, inclusiv din alte 
surse regenerabile (solara, eoliana, termala si alte 
surse de acelaşi tip, sa fie folosita exclusiv in  
cadrul fermei.  
 
(max. 10 dacă DA şi 0 dacă NU 

 

1 

S3 
 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru 
consumul propriu, dar care comercializeaza si o 
parte din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-
subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE. 
Calculul afferent UDE, se va prezenta in Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de 
calcul sunt prezentate in Ghidul solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la 
acest criteriu de selectie sunt: 
- Persoana fizica; 
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG 
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG 
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
(2 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
 
 

1, Cererea 
de finantare 

   S4 Beneficiarul cu minim 6 luni înainte de lansarea 
sesiunii pentru care aplică, este constituit ca 
forma asociativa sau este membru al unei forme 
asociative, recunoscute conform legislatiei 
nationale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, solicitantul 
ataseaza la cererea de finantare documente prin care sa 
demonstreze ca acesta este: 

 Membru al uneia din urmatoarele formele 
asociative: 

-Grup de producatori, constituit conform OG nr.37/2005, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
-societate cooperativa agricola, constituita conform Legii 
nr.1/2005 cu modificarile si completarile ulterioare sau 
este membru în Asociaţia GAL Colinele Tutovei în 

 

11, 15.2, 
18.3 
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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.;  
-cooperativa agricola, constituita conform Legii 
nr.566/2004 cu modificarile si completarile ulterioare; 
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita conform 
Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA).  
 
Solicitantul poate fi membru al unei organizaț ii 
profesionale (asociaț ii) din componenț a  unei OIPA. 

 Solicitantul este constituit ca forma asociativa 
potrivit urmatoarelor reglementari: 

-societate agricola, constituita conform Legii nr.36/1991, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
-intreprindere familiala constituita conform OUG 
nr.44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, care 
aplica in nume propriu. 
 
  (11 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de 
sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de 
activitate 

(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

14 

S6 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in 
sistem ecologic 
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de 
finantare documente prin care demonstreaza ca 
exploatatia este inregistrata in sistemul de 
productie ecologica (perioada de conversie 
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia 
in care se gaseste. 
Pentru proiectele care prevad productie in sistem 
ecologic punctajul se acorda in functie de numarul 
de animale crescute in sistem ecologic/numarul 
total de animale al exploatatiei. 
 
 (max. 4  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

1, 15.1 

S7 Proiectele care au si investitii pentru procesarea 
produselor agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50% 
din materia prima procesata provine din ferma 

 

1, 8.1,11  
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proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii 
pentru procesare in cadrul fermei, se acorda in 
functie de ponderea acestor investitii in valoarea 
totala eligibila a proiectului. 
 
(max. 5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta 
sub 40 ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda 
punctaj la acest criteriu de selectie sunt 
urmatoarele: 
-persoana fizica autorizata (constituita conform 
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
-intreprindere individuala (constituita conform 
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al 
unei societati cu raspundere limitata infiintate in 
conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
-persoana fizica, care se angajeaza sa se 
constituie ca persoana fizica autorizata/intreprindere 
individuala pana la incheierea contractului de 
finantare (conform doc.18.1). 
 
 (13 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

11,10 

S9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 
situate in: 
-zona montana cu handicap natural conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona  
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul 
solicitantului; 
-alte zone cu handicap natural decat zona montana 
conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din 
Romania incluse in Zonele Semnificativ 
Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele 
Devaforizate de Conditii Naturale Specifice 
prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 
 
(NU SE ACORDA PUNCATJ) 

 

1, 3, 4 

 
TOTAL  

 100 

 
Nota:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL:…...  
puncte 
 
Punctajul minim pentru proiectul selectat este de 5 puncte 
Sistemul de punctare pentru standardele din sectorul cresterea animalelor este 
urmatorul: 
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STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 
 
ATENŢIE! Aceste criterii sunt  numai pentru alocarea   financiara pentru 
implementarea standardelor europene în vigoare (lapte crud şi protecţia apei 
împotriva poluării cu nitraşi din surse agricole). 
 
Aceste criterii de selecíe se aplică numai pentru modernizări, iar proiectul trebuie 
să cuprindă numai investiţii referitoare la implementarea standardelor, în 
proporţie de 100%. 
 
ATENŢIE! În cazul în care proiectul prevede şi alte tipuri de investiţii acest proiect va fi 
încadrat la alocarea pentru SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR, fiind punctat 
conform acelor criterii de selecţie.  
  
ATENŢIE! Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în perioada de 
graţie menţionată în Anexa din fişa măsurii 41.121, dar plata se poate efectua şi 
ulterior. 
 

 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 
Stabilit 
de GAL 

Documente 
care se 
verifica 

S1 Exploatatii agricole care se adapteaza la 
standardele comunitare nou introduse- maxim 50 
puncte 
Se acorda punctaj la acest criteriu de selectie numai 
pentru implementerea urmatoarelor  standarde:  
1.protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din 
surse agricole  
-se aplica numai pentru zonele nou desemnate 
conform Ord.MM/MADR nr.1552/743/2008. 
Data la care se incheie perioada de gratie-
14.10.2013. 
 
2.indeplinirea standardelor pentru laptele crud 
Data la care se incheie perioada de gratie-
31.12.2014. 
(50 de puncte daca DA  şi 0 daca NU) 

 

1, 5, 8.1, 9 

S2 Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru cele doua 
componente (sectoare prioritare si energie 
regenerabila) poate primi maxim 20 de puncte: 
 
- Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de 
prioritati prezentata mai jos, maxim 10 de puncte: 
(i) bovine 
   - carne 10 
   - lapte 10  
(ii) ovine si caprine   
    -ingrasare 10 

 
 
 

1, 10, 11 
18.2 
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    -reproductie 10 
 (iii) porcine, din care: 
    -reproductie 10;  
    -ingrasare10  
(iv) pasari, din care: 
    -carne10  
    -oua 10 

 
 
 
 
 
 
 

 - Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza 
investiţii în producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile vor putea beneficia de un punctaj 
suplimentar de max.10.  
Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii 
în energie regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea totală 
eligibilă a proiectului si se adauga la punctajul 
obtinut pentru sectoare prioritare;  
Materia prima folosita pentru obtinerea energiei 
regenerabile trebuie sa provina din ferma proprie, iar 
energia obtinuta, inclusiv din alte surse regenerabile 
(solara, eoliana, termala si alte surse de acelaș i tip, sa 
fie folosita exclusiv in  cadrul fermei.  
 (max. 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

1 

S3 
 

Exploatatii agricole de semisubzistenta 
Sunt exploatatiile care produc , in principal, pentru 
consumul propriu, dar care comercializeaza si o parte 
din productia realizata. 
Dimensiunea economica a exploatatiilor de semi-
subzistenta poate varia intre 2 si 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta in Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ. Elementele de calcul 
sunt prezentate in Ghidul solicitantului. 
Categoriile de solicitanti care pot primi punctaj la acest 
criteriu de selectie sunt: 
- Persoana fizica; 
- Persoana fizica autorizata infiintata in baza OUG 
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Intreprindere individuala infiintata in baza OUG 
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 
(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
 
 

1, Cererea 
de 
finantare 

   S4 Beneficiarul este cu minim 6 luni înainte de 
lansarea sesiunii pentru care aplică, membru al 
unei forme asociative, sau forma asociativa, 
recunoscute conform legislatiei nationale în vigoare 
Pentru verificarea acestui criteriu de selectie, 
solicitantul ataseaza la cererea de finantare documente 
prin care sa demonstreze ca acesta este: 

 

11, 15.2, 
18.3 
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Membru al uneia din urmatoarele formele asociative: 
-Grup de producatori, constituit conform OG 
nr.37/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-societate cooperativa agricola, constituita conform 
Legii nr.1/2005 cu modificarile si completarile 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. 686/PJ din 14.02.2012 pronunţată de 
Judeătoria Bacău în dosarul nr. 16526 din 180/2012.;  
-cooperativa agricola, constituita conform Legii 
nr.566/2004 cu modificarile si completarile ulterioare; 
-organizatie de imbunatatiri funciare, constituita 
conform Legii imbunatatirilor funciare nr.138/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
-membri ai unei Organizatii Interprofesionale pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA). Solicitantul poate fi 
membru al unei organizaţii profesionale (asociaţii) din 
componenţa  unei OIPA.      
Solicitantul este constituit ca forma asociativa potrivit 
urmatoarelor reglementari: 
-societate agricola, constituita conform Legii 
nr.36/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-intreprindere familiala constituita conform OUG 
nr.44/2008 cu modificarile si completarile ulterioare, 
care aplica in nume proprie. 
 
  (8 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S5 Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de 
sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelasi tip de 
activitate 
(2 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

14 

S6 Exploatatii vegetale şi de cresterea animalelor in sistem 
ecologic 
Solicitantii trebuie sa ataseze in Cererea de 
finantare documente prin care demonstreaza ca 
exploatatia este inregistrata in sistemul de 
productie ecologica (perioada de conversie 
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ situatia 
in care se gaseste. 
Pentru proiectele care prevad productie in sistem 
ecologic punctajul se acorda in functie de numarul 

 

1, 15.1 
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de animale crescute in sistem ecologic/numarul 
total de animale al exploatatiei. 
 
 (max. 5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

S7 Proiectele care au si investitii pentru procesarea 
produselor agricole 
Beneficiarii trebuie sa demonstreze prin Studiul de 
fezabilitate/Memoriul justificativ ca cel putin 50% 
din materia prima procesata provine din ferma 
proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii 
pentru procesare in cadrul fermei, se acorda in 
functie de ponderea acestor investitii in valoarea 
totala eligibila a proiectului. 
 
(max. 5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

1, 8.1,11  

S8 Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 
ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanti carora li se poate acorda 
punctaj la acest criteriu de selectie sunt 
urmatoarele: 
-persoana fizica autorizata (constituita conform OUG 
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare); 
-intreprindere individuala (constituita conform OUG 
nr.44/16 aprilie 2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare); 
-asociat unic persoana fizica (conform doc.10) al unei 
societati cu raspundere limitata infiintate in 
conformitate cu Legea nr.31/1990, cu modificarile si 
completarile ulterioare); 
-persoana fizica, care se angajeaza sa se constituie 
ca persoana fizica autorizata/intreprindere 
individuala pana la incheierea contractului de 
finantare (conform doc.18.1). 
 
 (5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

11,10 

S9 Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 
situate in: 
-zona montana cu handicap natural conform Listei 
Unitatilor Administrativ Teritoriale din zona  
Montana defavorizata, prezentata in anexa la Ghidul 
solicitantului; 
-alte zone cu handicap natural decat zona montana 
conform Listei Unitatilor Administrativ Teritoriale din 
Romania incluse in Zonele Semnificativ 
Defavorizate/Lista localitatilor din Zonele 
Devaforizate de Conditii Naturale Specifice 
prezentate in anexa la Ghidul solicitantului. 

 

1, 3, 4 
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(NU SE ACORDA PUNCATAJ) 

 TOTAL   100 

 
Punctaj minim 5 puncte. 
 
Observaţiile GAL:  
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut 
punctajul maxim) 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………............................ 
……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………............................ 
 
GAL 
 
Aprobat de.......................................Manager GAL 
Semnatura si stampila  ..................... DATA   …./…../201. 
 
Verificat de ……………………        Expert2 GAL 
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../201 
 
Intocmit de ……………………        Expert1 SES 
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../201 

 
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Numarul de inregistrare al cererii de finantare  
Se preia numarul de inregistrare din cererea de finantare confruntandu-se si cu 
numarul de inregistrare din fisa de verificare a conformitatii GE2.1L completat conform 
sectiunii ES2, punctul 4 „Inregistrarea” din procedura de evaluare selectare. 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
ATENTIE!  
Cheltuielile neeligibile nu sunt luate in considerare la scorarea criteriilor de 
selectie. 
 
SECTORUL VEGETAL 
 
S1: Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 
introduse 
(0 puncte ) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  

NU SE PUNCTEAZA PENTRU 
SECTORUL VEGETAL 
. 
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sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 
5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie; 
Sau, 
Decizia etapei de incadrare in care se 
specifica faptul ca proiectul nu se supune 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului si porcedurii de evaluare adecvata; 
Sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de 
studiu de impact/ studiu de evaluare 
adecvata, daca este cazul. 
sau 
Decizia etapei de evaluare initiala -
document  care sa ateste ca solicitantul a 
initiat procedura pentru obtinerea acordului 
de mediu ; 
 
8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
si siguranta alimentelor si ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  ferma 
va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar si pentru 
siguranta alimentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentatiei prezentate se certifica faptul 
ca proiectul nu face obiectul notificarii/ 
notificarii pentru siguranta 
alimentelor/autorizarii/ inregistrarii” 
 
9. Pentru unitatile care se modernizeaza 
si se supun autorizarii/avizarii conform 
legislatiei in vigoare:  
9.1 Autorizaţie sanitara  / Notificare de 
constatare a conformităţii cu legislatia 
sanitara emise cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii de finantare   
9.2 Autorizatie sanitara veterinara/Dovada 
Înregistrarii sanitare-veterinare si pentru 
siguranta alimentelor a unităţii / Notificare de 
constatare a conformităţii cu legislatia 
sanitara veterinara si pentru siguranta 
alimentelor emise cu cel mult un an inaintea 
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depunerii cererii de finantare. 
9.3  Nota de constatare privind conditiile 
de mediu emisa cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii de finantare.  
 
Atentie! 
 
S2: Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos: 
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru toate cele trei componente (sectoare prioritare, 
sisteme de irigatii si energie regenerabila) poate primi maxim 50 de puncte. 
 
 Sectorul vegetal: maxim 33 de puncte 
(i) legume   33 
(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti fructiferi, căpşunării  33 
(iii) culturi de câmp   30 
(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie pentru vin (cu excepţia restructurării/ 
reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi struguri de masă 30 
 

 Proiectele din sectorul vegetal care au investiţii in sistemele de irigaţii  
vor primi punctaj suplimentar pentru acest criteriu de selectie de max.10 

 
Punctajele pentru proiectele care prevad investitii in sistemul de irigatii se acorda 
in functie de ponderea acestor investitii in valoarea totala eligibila a proiectului si 
se adauga la punctajul obtinut pentru sectoarele prioritare 
 
- Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar de max. 7.  

Punctajele pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă se acordă în 
funcţie de ponderea acestor investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului si se 
adauga la punctajul obtinut pentru sectoare prioritare.  
 
 
 (max.50 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Priect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
10. Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului din care sa rezulte 
faptul ca solicitantul are capital privat 100% 
si    codul CAEN conform activitatii pentru 
care solicita finantare, existenta punctului de 
lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară 

Managerul de proiect verifica daca 
investitia prezentata in Proiectul tehnic şi 
Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ vizeaza exploatatii agricole 
incadrate in sectoarele prioritare asa cum 
sunt listate in cadrul fisei masurii si in 
concordanta cu obiectele de activitate 
precizate in documentele 10 si  respectiv 
11. 
Daca proiectul vizeaza doua sau mai 
multe sectoare prioritare, se va acorda 
punctajul aferent sectorului cu pondere 
valorica mai mare in cadrul proiectului. 
Pentru proiectele din sectorul vegetal care 
au investiţii in sistemele de irigaţii, 
managerul de proiect verifica daca in 
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sau faliment, conform Legii 85/2006, 
republicata” 
11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole)  
Si dacă este cazul / 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR 
18.2 Aviz de gospodarirea apelor in cazul 
investitiilor privind irigatiile/ notificarea de 
începere a execuţiei 
sau 
 
Contract multianual de furnizare apa pentru 
irigatii-ANIF sau alt furnizor  
 

devizele pe obiect sunt prevazute aceste 
investitii.  
 
Pentru investitii referitoare la irigatii, se 
acorda punctaj numai daca solicitantul a 
prezentat unul din cele trei documente de 
la doc.18.2 
Managerul de proiect va verifica in Anexa 
nr. 11 din Ghidul solicitantului daca 
solicitantul se incadreaza in Lista 
lucrarilor si categoriilor de activitati 
desfasurate pe ape sau care au legatura 
cu apele, pentru care este necesara 
solicitarea si obtinerea avizului si 
autorizatiei de gospodarirea apelor pentru 
care solicitantul va trebui sa prezinte aviz 
de gospodarirea apelor, sau in Lista 
lucrarilor si categoriilor de activitati pentru 
care nu este necesara solicitarea si 
obtinerea avizului de gospodarirea apelor, 
pentru care solicitantul va trebui sa 
prezinte Notificarea de incepere a 
executiei(Ordinul 662/2006 al ministrului 
mediului si gospodaririi apelor).  
Punctajul pentru proiectele care 
prevad investitii in sistem de irigatii se 
cumuleaza cu punctajul de la sectorul 
respectiv si se acorda in functie de 
ponderea acestor investitii in valoarea 
totala eligibila a proiectului. 
 
De exemplu, pentru sectorul legume: 
-cheltuielile aferente sistemului de irigatii 
in valoare de 250.000 Euro. 
-valoarea totala eligibila a proiectului de 
1.250.000 Euro. 
250.000/1.250.000x10=2 
Total punctaj pentru acest criteriu de 
selectie: 33+2=35 
Daca in urma verificarii descrise mai sus, 
managerul de proiect constata ca 
proiectul vizeaza sectoare prioritare, sunt 
indeplinite conditiile pentru acordarea 
punctajului si va inscrie punctajul acordat 
in coloana “scor”, in rubrica specifica 
acestui criteriu. 
In cazul in care investitia propusa prin 
proiect nu vizeaza sectoarele prioritare, 
managerul de proiect inscrie “0” in 
coloana “scor”, in rubrica aferenta acestui 
criteriu de selectie. 
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Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.  

 
(max. 7 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 

Managerul de proiect verifica daca 
investitia prezentata in Proiectul tehnic şi 
Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ vizeaza realizarea investiţiilor 
în producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile si cheltuielile cu realizarea 
acestora sunt incluse in devizele pe 
obiect. 
Materia prima folosita pentru obtinerea 
energiei regenerabile trebuie sa provina 
din ferma proprie iar energie obtinuta 
inclusiv din alte surse regenerabile (solara, 
eoliana, termala si alte surse de acelaș i 
tip), sa fie folosita exclusiv in cadrul fermei. 
 
Punctajele pentru proiectele care 
prevăd investiţii în energie 
regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea 
totală eligibilă a proiectului;  
 
De exemplu: 
-cheltuielile aferente producerii energiei 
regenerabile in valoare de 7.000 Euro. 
-valoarea totala eligibila a proiectului de 
850.000 Euro. 
7.000/850.000x7=0.058 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 
0.058 
 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca sunt prevazute 
cheltuieli cu realizarea investitiilor în 
producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile va inscrie punctajul acordat 
in coloana “scor”, in rubrica specifica 
acestui criteriu.  
In cazul in care nu sunt prevazute aceste 
cheltuieli, managerul de proiect nu va 
acorda punctaj la acest criteriu si va 
inscrie “0” in rubrica aferenta. 

 
 
 
S3: Exploatatii agricole de semisubzistenta 
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(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
Cererea de finantare- Sheet specific 121, 
Calculul dimensiunii economice 

* exploatatii de semisubzistenta sunt 
exploatatiile care produc, in principal, 
pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza si o parte din productia 
realizata. Dimensiunea economica a 
acestora poate varia intre 2 si 8 unitati de 
dimensiune economica (UDE).  
In vederea asigurarii ca investitia vizeaza 
o exploatatie de semisubzistenta, 
managerul de proiect va verifica calculul 
dimensiunii economice a fermei din 
Cererea de finantare, sheet-ul specific 
121 si prezentarea din cadrul studiului de 
fezabilitate/memoriului justificativ daca 
dimensiunea economica a exploatatiei se 
incadreaza intre 2 si 8 UDE.  
Categoriile de solicitanti care pot primi 
punctaj la acest criteriu de selectie sunt: 
 Persoana fizica 
 Persoana fizica autorizata  

(înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 
aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare) 

 Intreprinderi individuale 
(înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 
aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare)  

 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca dimensiunea 
economica a fermei se incadreaza intre 
limitele de 2 – 8 UDE si solicitantul face 
parte din una din categoriile precizate mai 
sus, va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu.  
In cazul in care exploatatia vizata de 
investitie nu se incadreaza in aceste 
dimensiuni sau solicitantul nu face parte 
din una din categoriile precizate mai sus , 
managerul de proiect nu va acorda 
punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 

 
 
S4: Beneficiarul este cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 
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care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă,  
recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare. 
 

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole) 
Si dacă este cazul/ 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR  
15.2. Document emis de către grupul de 
producători / societatea cooperativă / 
cooperativă agricolă/ organizatie de 
imbunatatiri funciare/ Organizatia 
Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă 
că solicitantul este membru al acesteia 
însoţit de documentul de înfiinţare al 
acestora  (act constitutiv si statut), emis cu 
cel putin 6 luni înainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplică. 
 
Documentul privind calitatea de membru: 
- pentru societati agricole in baza 
lg.36/1991-declaratie scrisa aprobata de 
fondatori sau membrii consiliului de 
administratie; 
- pentru societati cooperative in baza 
lg.1/2005- cerere de inscriere aprobata de 
adunarea generala sau membru în 
Asociaţia GAL Colinele Tutovei 
- pentru cooperativele agricole in baza 
lg.566/2004- cerere de aderare avizata de 
consiliul de administratie si aprobata de 
adunarea generala,   ; 
- pentru organizatii de imbunatatiri funciare 
in baza lg.138/2004-adeziunea la statut şi la 
hotărârile adunărilor generale adoptate până 
la acea dată, precum si dovada platii 
contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe 
anul în curs. 
-- pentru Organizatia Interprofesională 

Evaluarea acestui criteriu de selectie se 
face pe baza documentelor 11 pentru 
forma asociativa si 15.2 pentru calitatea 
de membru, atasate de solicitant la 
cererea de finantare pentru a dovedi ca 
este membru al unei forme asociative sau 
forma asociativa.  
Pentru verificarea acestui criteriu de 
selecţie, managerul de proiect verifica 
documentele prin care se demonstreaza 
că acesta este: 
1.membru al uneia din următoarele forme 
asociative: 
 grup de producatori, constituit 

conform OG nr. 37/2005, aprobata 
cu modificari si completari de 
Legea nr. 338/2005/ grup de 
producători in sectorul legume si 
fructe, constituit conform HG 
nr.1078/2008 privind acordarea de 
sprijin financiar grupurilor de 
producători recunoscute preliminar 
si organizaţiilor de producători in 
sectorul fructe şi legume; 

- managerul de proiect verifică dacă 
grupul  de producători se regăseşte pe 
site-ul www.madr.ro, în secţiunea 
Dezvoltare Rurala >>Grupurile si 
organizatiile de producatori recunoscute 
si se tipăreşte pagina cu rezultatul 
verificării. 
 societate cooperativa agricola, 

constituita conform Legii nr. 
1/2005; 

 adeverinţă emisă de GAL Colinele 
Tutovei cu privire la apartenenţa la 
GAL Colinele Tutovei  

 cooperativa agricola, constituita 
conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare,  

 organizaţie de îmbunătăţiri 
funciare, constituită conform Legii 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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pentru Produsele Agroalimentare (OIPA), 
document avizat de consiliul director, din 
care să reiasă că solicitantul este membru al 
acesteia însoţit de statutul organizatiei. 
 
 
 

îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, modificata si 
completata cu Legea nr. 233/2005. 

- managerul de proiect verifică dacă 
organizatie de imbunatatiri  funciare se 
regăseşte pe site-ul www.madr.ro, în 
secţiunea Agricultura >>Fond funciar si 
Imbunatatiri funciare >>Imbunatatiri 
funciare si se tipăreşte pagina cu 
rezultatul verificării. 
 membru al unei Organizatii 

Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA).    

Se va lua in  considerare atat documentul 

avizat de către Preşedintele Consiliului 

Director cat si de o altă persoană  

împuternicită de Consiliul Director 

conform prevederilor statutului.  

In 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. 

 
In doc. 18.3 - se verifică dacă solicitantul 
este membru OIPA si in Registru OIPA, 
daca OIPA este inregistrat, de pe site-ul 
MADR 
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=
01&sub=0119 si se tipăreşte pagina cu 
rezultatul verificării. 
 
Solicitantul poate fi membru al unei 
organizaţii profesionale (asociaţii) din 
componenţa  unei OIPA.  
     
2. este constituit potrivit urmatoarelor 
reglementari, ca forma asociativa: 
 societate agricola, constituita conform 

Legii nr.36/1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sau  

 intreprindere familiala, înfiinţată în 
baza OUG nr. 44/2008, care aplică în 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0106&self=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0106&self=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0106&tz=010603
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0106&tz=010603
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0106&tz=010603
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119
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nume propriu. 
managerul de proiect verifică data de la 
care  solicitantul este constituit în 
societate agricola sau asociaţie familială. 
 
Se verifica existenta documentelor de 
infiintare a formei asociative (act 
constitutiv, hotarare judecatoreasca) şi 
documentele care atestă că solicitantul 
este membru al acesteia. 

Activitatea propusa prin proiect trebuie sa 
se regaseasca in una din activitatile 
formei asociative mentionate in statut.   
Dacă solicitantul nu este constituit ca 
formă asociativă sau nu este membru al 
unei forme asociative, sau activitatea 
propusa prin proiect nu se regaseste in 
una din activitatile formei asociative 
mentionate in statut expertul nu va acorda 
punctaj la acest criteriu de selecţie.  
 
Pentru societatile cooperative, managerul 
de proiect verifică daca gradul 
cooperativei permite primirea de membri 
de tipul solicitantului. 
 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca solicitantul 
indeplineste conditiile de mai sus, va 
inscrie punctajul acordat in coloana 
“scor”, in rubrica specifica acestui criteriu.  

In cazul in care solicitantul nu se regaseste 
in niciuna din situatiile de mai sus,  
managerul de proiect nu va acorda punctaj 
la acest criteriu si va inscrie “0” in rubrica 
aferenta. 

 
S5: Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR 
pentru acelasi tip de activitate 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Bazele date SAPARD/FEADR 
 
14. Raport asupra utilizării programelor 
de finanţare nerambursabilă intocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de 
investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si 

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, managerul de proiect verifica in 
bazele de date pentru Programul 
SAPARD si FEADR ca solicitantul nu a 
mai beneficiat de sprijin pentru acelasi tip 
de activitate, si de asemenea, daca 
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stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului), pentru solicitantii care au mai 
beneficiat de alte programe de finantare 
nerambursabila incepand cu anul 2002 
pentru acelasi tipde activitate.  

solicitantul a atasat documentul 14. 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca solicitantul nu a mai 
beneficiat in cadrul celor doua programe 
de finantare pentru acelasi tip de 
activitate, va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu.  
In cazul in care in urma verificarii bazei de 
date si a documentului 14, expertul 
constata ca solicitantul a mai beneficiat 
de sprijin financiar acordat printr-unul din 
programele SAPARD sau FEADR pentru 
acelasi tip de activitate, managerul de 
proiect nu va acorda punctaj la acest 
criteriu si va inscrie “0” in rubrica aferenta. 
 

 
S6: Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic 
(max. 7 pct. daca Da si 0 daca NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

15.1. Fisa de inregistrare a producatorilor 
in agricultura ecologica aprobata de  DAJ 
insotita de Contractul cu un organism de 
inspectie si certificare aprobat de Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;  
 
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu 
lucrari de constructii si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, managerul de proiect verifica 
daca solicitantul a atasat Fisa de 
inregistrare ca producator in agricultura 
ecologica insotita de Contractul cu un 
organism de inspectie si certificare 
aprobat de Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale si daca din descrierea 
din cadrul studiului de 
fezabilitate/memoriului justificativ reiese 
ca investitia vizata prin proiect se 
realizeaza in cadrul unei ferme 
inregistrata ca producatoare in agricultura 
ecologica sau aflata in perioada de 
conversie. 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca solicitantul/exploatatia 
agricola este inregistrata ca fiind 
producator/producatoare in agricultura 
ecologica sau se afla in perioada de 
conversie, va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu.  
Solicitantul va primi un numar de puncte 
(din totalul punctelor acordate acestui 
criteriu de selectie, respectiv max.7) 



Page 23 of 57 

 

proportional cu ponderea suprafeţei 
inregistrata în sistem ecologic/total 
suprafaţă a exploataţiei din Registrul unic 
de identificare de la APIA. 
 
De exemplu: 
-suprafata propusa in agricultura 
ecologica = 25 ha 
-suprafata totala a exploatatiei din 
Registrul unic de identificare = 500 ha. 
25/500x7=Punctaj pentru acest criteriu de 
selectie: 0.35 
 
In cazul in care solicitantul detine atat 
exploatatii vegetale  in sistem ecologic cat 
si animale in sistem ecologic, punctajul nu 
se cumuleaza pentru criteriul de selectie 
6, ci se acorda in functie de activitatea 
principala, respectiv sectorul vegetal sau 
sectorul de crestere a animalelor. 
In cazul in care solicitantul nu a atasat 
Fisa de inregistrare a producatorilor din 
agricultura ecologica insotita de 
Contractul cu un organism de inspectie si 
certificare aprobat de Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si nu a 
descris investitia care se realizeaza in 
cadrul unei ferme inregistrata ca 
producatoare in agricultura ecologica sau 
aflata in perioada de conversie, expertul 
nu va acorda punctaj la acest criteriu si va 
inscrie “0” in rubrica aferenta. 
 
Atenţie! 
În cazul unei ferme mixte care 
realizează o investiţie în sistem 
ecologic, punctarea acestui criteriu de 
selecţie se realizează în funcţie de 
încadrarea în sectorul prioritar. Dacă 
investiţia în sistem ecologic nu vizează 
sectorul prioritar, nu se va acorda 
punctaj. 

 
 
S7: Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole 
(max. 5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, managerul de proiect verifica 
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si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
si siguranta alimentelor si ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  ferma 
va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar si pentru 
siguranta alimentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentatiei prezentate se certifica 
faptul ca proiectul nu face obiectul 
notificarii/ notificarii pentru siguranta 
alimentelor/autorizarii/ inregistrarii” 
 
11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole)  insotita de Statutul Societatii 
agricole 
Si dacă este cazul/ 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR 
 
 

daca in cadrul studiului de 
fezabilitate/memoriului justificativ, 
respectiv in cadrul bugetului indicativ sunt 
cuprinse si cheltuieli privind procesarea 
produselor agricole. 
“Procesarea unui produs agricol”: 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.  
Exemple de activitati in cadrul 
exploatatiilor agricole care vizeaza  
pregătirea unui produs agricol pentru 
prima vânzare: recoltare, curatare, 
sortare, conditionare, uscare cereale, 
tratare seminte, tratare seminte, uscare 
frunze de tutun, ceruire fructe, ambalare, 
racire lapte, depozitare.  
a. In cazul procesarii, managerul de 
proiect verifica: 
-daca activitatea prezentata ca procesare 
este conform definitiei de mai sus; 
-daca in Anexa B1 sunt evidentiate 
veniturile din vanzarea produselor 
obtinute in urma procesarii ; 
-daca sunt prevazute spatii distincte 
pentru procesare; 
-daca sunt prevazute spatii distincte 
pentru depozitarea produselor obtinute in 
urma procesarii; 
- daca in doc.8.1 se face referire si la 
activitatea de procesare.  

Numai dacă proiectul de investiţii 
cuprinde atât investiţii pentru 
producţia agricolă cât şi investiţii 
pentru procesare (respectând 
condiţiile de mai sus) poate să 
primească punctaj la acest criteriu de 
selecţie. 
 
b. Managerul de proiect verifica  daca cel 
putin 50% din materia primă utilizata 
pentru capacitatea de procesare 
prezentata in proiect este produsă în 
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ferma proprie, rezultatul procesării este 
tot un produs din Anexa I la Tratatul de 
Instituire a UE, iar agricultura reprezintă şi 
rămâne activitatea de bază  pentru 
solicitantul in cauza conform doc.11. 
 
c. Expertul se va asigura ca pe langa 
investitiile privind procesarea produselor 
agricole proiectul vizeaza si investitii 
privind productia agricola. 
 
Note: 
1. Rezultatul procesarii ce face obiectul 

investitiei realizate prin proiect poate 
avea drept scop atat comercializarea 
cat si utilizarea in cadrul fermei (ferme 
mixte). 

2. In situatia in care proiectul vizeaza si 
investitii privind procesarea produselor 
agricole obtinute in cadrul unei ferme 
mixte se acorda punctaj indiferent de 
componenta dominanta valoric. 

Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca sunt indeplinite cele 
trei conditii a., b. si c. pentru respectarea 
acestui criteriu de selectie, acesta va 
inscrie punctajul acordat in coloana 
“scor”, in rubrica specifica acestui criteriu.  
 
Solicitantul va primi un numar de puncte 
(din totalul punctelor acordate acestui 
criteriu de selectie, respectiv max.5) 
proportional cu valoarea cheltuielilor 
eligibile in procesarea produselor 
agricole din valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 
 
De exemplu: 
-valoarea cheltuielilor referitoare la 
activitatea de procesare = 25.000 Euro 
-valoarea totala eligibila= 500.000 Euro. 
25.000/500.000x5=0.25 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 
0.25 
 
In cazul in care solicitantul nu realizeaza 
in cadrul proiectului si investitii privind 
procesarea produselor agricole, expertul 
nu va acorda punctaj la acest criteriu si va 
inscrie “0” in rubrica aferenta. 
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S8: Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii 
proiectului 
(13 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare.  
10. Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului din care sa rezulte 
faptul ca solicitantul are capital privat 100% 
si    codul CAEN conform activitatii pentru 
care solicita finantare, existenta punctului de 
lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară 
sau faliment, conform Legii 85/2006, 
republicata”; 

18.1.Angajamentul persoanelor fizice de a 
se autoriza in PFA/intreprindere individuala 
in termen de 30 de zile de la primirea 
Notificarii privind selectarea cererii de 
finantare. 
 

Categoriile de solicitanti  carora li se 
poate acorda punctaj la acest criteriu de 
selectie sunt  urmatoarele:  
- persoană fizică autorizată (constituita 
conform OUG nr.44/2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare),  
- intreprindere individuala (constituita 
conform  OUG nr.44/2008), cu 
modificările şi completările ulterioare,   
- asociat unic persoana fizica (conform 
doc. 10) al unei societăţi cu răspundere 
limitată înfiinţate în conformitate cu 
Legea nr. 31/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- persoană fizică, care se angajează să 
se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până 
la încheierea contractului de finanţare 
(conform doc. 18.1). 
Managerul de proiect verifica daca 
solicitantul se incadreaza in categoriile de 
mai sus pe baza Certificatului de 
inregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului (conform doc.11).  
Daca solicitantul se incadreaza intr-una 
din aceste categorii si are varsta sub 40 
ani la data depunerii cererii de finantare 
conform actului de identitate si/sau pentru 
asociatul unic persoana fizica in cazul 
societatilor cu raspundere limitata, 
managerul de proiect, va inscrie punctajul 
acordat in coloana “scor”, in rubrica 
specifica acestui criteriu. In cazul in care 
solicitantul nu indeplineste conditiile, 
managerul de proiect nu va acorda 
punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 

 
 
 
 
 
S9: Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 
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(NU se acorda punctaj) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 
3. Documente solicitate pentru terenul 
agricol:  
a1) Copie dupa actul de proprietate al 
terenului si/sau tabel centralizator emis de 
Primarie semnat de persoanele autorizate  
conform legii continand sumarul contractelor 
de arendare cu suprafetele luate in arenda 
pe categorii de folosinta, perioada de 
arendare si/sau contractul de concesiune 
si/sau orice alt document care sa certifice 
dreptul de folosinta al terenului 
si 

a2) Documente verificate si listate de 
expertul OJPDRP din baza de date IACS de 
la APIA: 
- print screen cu datele privind exploataţia 
agricola in care apare codul unic de 
identificare, suprafata utilizata, culturile 
aferente, necesare pentru calculul UDE. 
Documentul se listeaza de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS si se 
anexeaza la dosarul Cererii de finantare. 
 
Copie din Registrul Agricol emis de 
Primării care să certifice dreptul de 
proprietate şi/sau de 
folosinţă(arenda/concesionare) al 
terenului pentru baza de producţie, cu 
ştampila primăriei şi menţiunea 
„Conform cu originalul”. 
 
b) Documente solicitate pentru imobilul 
(clădiri şi/sau terenurile) pe care sunt/vor 
fi realizate investiţiile:  
b1) Actul de proprietate asupra clădirii;  
b2) Documentul care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului, contract de 
concesionare sau alt document incheiat la 
notariat care sa certifice dreptul de folosinta 

Se verifica daca amplasarea exploatatiei 
agricole  descrisa in proiectul tehnic şi 
studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, 
in certificatul de urbanism, in 
documentele atasate pentru terenurile 
vizate de investitie, in documentele 
verificate si listate din baza de date IACS 
(doc.3, doc.4) se regaseste intr-una din 
localitatile mentionate aflate intr-una din 
urmatoarele 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 prezentate în anexă la ghidul 
solicitantului. 

Listele sunt prezentate in anexa PNDR si 
atsate Ghidului solicitantul pentru masura 
121 – Anexa 9. 

Daca in urma verificarii descrise mai sus, 
managerul de proiect constata ca 
amplasarea exploatatiei agricole este in 
proportie de 100% in zonele mentionate 
in cel putin una din situatiile prezentate 
mai sus, acesta va inscrie punctajul 
acordat in coloana “scor”, in rubrica 
specifica acestui criteriu.  
In cazul in care nu sunt indeplinite 
aceste conditii, managerul de proiect 
nu va acorda punctaj la acest criteriu 
si va inscrie “0” in rubrica aferenta. 
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al terenului: contract de inchiriere, contract 
de comodat pentru terenul pe care este 
amplasata cladirea, valabil inclusiv in 
perioada de monitorizare a proiectului. 
 
4. Certificat de urbanism/ autorizatie de 
construire pentru proiecte care prevad 
constructii (noi, extinderi, modernizari) 

 
 
SECTORUL DE CRESTEREA ANIMALELOR 
 
S1: Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 
introduse 
 
ATENŢIE! În cazul în care proiectul cuprinde şi investiţii referitoare la 
implementarea celor două standarde, acest criteriu de selecţie nu se punctează. 
 
 (N/A pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 
5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie; 
Sau, 
Decizia etapei de incadrare in care se 
specifica faptul ca proiectul nu se supune 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului si porcedurii de evaluare adecvata; 
Sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de 
studiu de impact/ studiu de evaluare 
adecvata, daca este cazul. 
Sau 
Decizia etapei de evaluare initiala -
document  care sa ateste ca solicitantul a 
initiat procedura pentru obtinerea acordului 
de mediu ; 
 
8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
si siguranta alimentelor si ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  ferma 
va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 

NU SE PUNCTEAZA PENTRU 
SECTORUL DE CRESTEREA 
ANIMALELOR 
 
.  
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pentru domeniul sanitar veterinar si pentru 
siguranta alimentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentatiei prezentate se certifica faptul 
ca proiectul nu face obiectul notificarii/ 
notificarii pentru siguranta 
alimentelor/autorizarii/ inregistrarii” 
 
9. Pentru unitatile care se modernizeaza 
si se supun autorizarii/avizarii conform 
legislatiei in vigoare:  
9.1 Autorizaţie sanitara / Notificare de 
constatare a conformităţii cu legislatia 
sanitara emise cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii  de finantare  
9.2 Autorizatie sanitara veterinara/Dovada 
Înregistrarii sanitare-veterinare si pentru 
siguranta alimentelor a unităţii / Notificare de 
constatare a conformităţii cu legislatia 
sanitara veterinara si pentru siguranta 
alimentelor emise cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii de finantare  
9.3  Nota de constatare privind conditiile 
de mediu emisa cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii  de finantare 
 
 
 
 
 
S2: Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos: 
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru  cele doua componente (sectoare prioritare si 
energie regenerabila) poate primi maxim 60 de puncte: 
 (i) bovine :  
-carne 50 
-lapte 20 
(ii) ovine şi caprine: -ingrasare 20 
-reproductie 23 
 (iii) porcine, din care:reproductie 35 
-ingrasare 20 
(iv) păsări   
-carne 19 
Oua 20 
(max.50 pct.  daca Da si 0 daca NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate Managerul de proiect verifica daca 
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pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
10. Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului din care sa rezulte 
faptul ca solicitantul are capital privat 100% 
si    codul CAEN conform activitatii pentru 
care solicita finantare, existenta punctului de 
lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară 
sau faliment, conform Legii 85/2006, 
republicata” 
11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole)  
Si dacă este cazul / 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR 
 

investitia prezentata in Proiectul tehnic şi 
Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ vizeaza exploatatii agricole 
incadrate in sectoarele prioritare asa cum 
sunt listate in cadrul fisei masurii si in 
concordanta cu obiectele de activitate 
precizate in documentele 10 si  respectiv 
11. 
Daca proiectul vizeaza doua sau mai 
multe sectoare prioritare, se va acorda 
punctajul aferent sectorului cu pondere 
valorica mai mare in cadrul proiectului. 
 
Daca in urma verificarii descrise mai sus, 
managerul de proiect constata ca 
proiectul vizeaza sectoare prioritare, sunt 
indeplinite conditiile pentru acordarea 
punctajului si va inscrie punctajul acordat 
in coloana “scor”, in rubrica specifica 
acestui criteriu. 
In cazul in care investitia propusa prin 
proiect nu vizeaza sectoarele prioritare, 
managerul de proiect inscrie “0” in 
coloana “scor”, in rubrica aferenta acestui 
criteriu de selectie. 
 
 
 

 
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.  

 
(max. 10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 

Managerul de proiect verifica daca 
investitia prezentata in Proiectul tehnic şi 
Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ vizeaza realizarea investiţiilor 
în producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile si cheltuielile cu reaizarea 
acestora sunt incluse in devizele pe 
obiect. 
Materia prima folosita pentru obtinerea 
energiei regenerabile trebuie sa provina 
din ferma proprie, iar energie obtinuta, 
inclusiv din alte surse regenerabile 
(solara,eoliana, termala si alte surse de 
acelaşi tip), sa fie folosita exclusiv in 
cadrul fermei. 
Punctajele pentru proiectele care 
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prevăd investiţii în energie 
regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea 
totală eligibilă a proiectului;  
 
De exemplu: 
 
-cheltuielile aferente producerii energiei 
regenerabile in valoare de 7.000 Euro. 
-valoarea totala eligibila a proiectului de 
850.000 Euro. 
7.000/850.000x10=0.082 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 
0.082 
 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca sunt prevazute 
cheltuieli cu realizarea investitiilor în 
producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile va inscrie punctajul acordat 
in coloana “scor”, in rubrica specifica 
acestui criteriu.  
In cazul in care nu sunt prevazute aceste 
cheltuieli, expertul nu va acorda punctaj la 
acest criteriu si va inscrie “0” in rubrica 
aferenta. 

 
S3: Exploatatii agricole de semisubzistenta 
(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
Cererea de finantare- Sheet specific 121, 
Calculul dimensiunii economice 

* exploatatii de semisubzistenta sunt 
exploatatiile care produc, in principal, 
pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza si o parte din productia 
realizata. Dimensiunea economica a 
acestora poate varia intre 2 si 8 unitati de 
dimensiune economica (UDE).  
In vederea asigurarii ca investitia vizeaza 
o exploatatie de semisubzistenta, expertul 
va verifica calculul dimensiunii economice 
a fermei din Cererea de finantare, sheet-
ul specific 121 si prezentarea din cadrul 
studiului de fezabilitate/memoriului 
justificativ daca dimensiunea economica a 
exploatatiei se incadreaza intre 2 si 8 
UDE.  
Categoriile de solicitanti care pot primi 
punctaj la acest criteriu de selectie sunt: 
 Persoana fizica 
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 Persoana fizica autorizata  
înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 
aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare ) 

 Intreprinderi individuale 
(înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 
aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare) 

Daca in urma verificarii, expertul constata 
ca dimensiunea economica a fermei se 
incadreaza intre limitele de 2 – 8 UDE si 
solicitantul face parte din una din 
categoriile precizate mai sus, va inscrie 
punctajul acordat in coloana “scor”, in 
rubrica specifica acestui criteriu.  
In cazul in care exploatatia vizata de 
investitie nu se incadreaza in aceste 
dimensiuni sau solicitantul nu face parte 
din una din categoriile precizate mai sus , 
expertul nu va acorda punctaj la acest 
criteriu si va inscrie “0” in rubrica aferenta. 

 
S4: Beneficiarul este cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 
recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare. 
 
 

 (11 pct daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole) 
Si dacă este cazul/ 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR  
15.2. Document emis de către grupul de 
producători / societatea cooperativă / 
cooperativă agricolă/ organizatie de 
imbunatatiri funciare/ Organizatia 
Interprofesională pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA), din care să reiasă 
că solicitantul este membru al acesteia 
însoţit de documentul de înfiinţare al 

Evaluarea acestui criteriu de selectie se 
face pe baza documentelor 11 pentru 
forma asociativa si 15.2 pentru calitatea 
de membru, atasate de solicitant la 
cererea de finantare pentru a dovedi ca 
este membru al unei forme asociative 
sau forma asociativa.  
Pentru verificarea acestui criteriu de 
selecţie, expertul verifica documentele 
prin care se demonstreaza că acesta 
este: 
1.  membru al uneia din următoarele 
forme asociative : 
 grup de producatori, constituit 

conform OG nr. 37/2005, aprobata 
cu modificari si completari de 
Legea nr. 338/2005; 

-expertul verifică dacă grupul  de 
producători se regăseşte pe site-ul 
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acestora  (act constitutiv si statut) emis cu 
cel putin 6 luni înainte de lansarea sesiunii 
pentru care aplică 
 
Documentul privind calitatea de membru: 
- pentru societati agricole in baza 
lg.36/1991-declaratie scrisa aprobata de 
fondatori sau membrii consiliului de 
administratie; 
- pentru societati cooperative in baza 
lg.1/2005- cerere de inscriere aprobata de 
adunarea generala sau ca este membru în 
Asociaţia GAL Colinele Tutovei 
- pentru cooperativele agricole in baza 
lg.566/2004- cerere de aderare avizata de 
consiliul de administratie si aprobata de 
adunarea generala 
- pentru organizatii de imbunatatiri funciare 
in baza lg.138/2004-adeziunea la statut şi la 
hotărârile adunărilor generale adoptate până 
la acea dată, precum dovada platii 
contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe 
anul în curs. 
- pentru Organizatia Interprofesională pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA), 
document avizat de consiliul director, din 
care să reiasă că solicitantul este membru al 
acesteia însoţit de statutul organizatiei. 
 
 
 

www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare 
Rurala >>Grupurile si organizatiile de 
producatori recunoscute si se tipăreşte 
pagina cu rezultatul verificării. 
 societate cooperativa agricola, 

constituita conform Legii nr. 
1/2005; 

 adeverinţă emisă de GAL 
Colinele Tutovei cu privire la 
apartenenţa la GAL Colinele 
Tutovei  

 cooperativa agricola, constituita 
conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare,  

 organizaţie de îmbunătăţiri 
funciare, constituită conform Legii 
îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, modificata si 
completata cu Legea nr. 233/2005. 

-expertul verifică dacă organizatia de 
imbunatatiri funciarea se regăseşte pe 
site-ul www.madr.ro, în secţiunea 
Agricultura >>Fond funciar si Imbunatatiri 
funciare >>Imbunatatiri funciare si se 
tipăreşte pagina cu rezultatul verificării. 
 membru al unei Organizatii 

Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) 

In doc. 18.3 - se verifică dacă solicitantul 
este membru OIPA si in Registru OIPA, 
daca OIPA este inregistrat, de pe site-ul 
MADR  
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=
01&sub=0119 si se tipăreşte pagina cu 
rezultatul verificării. 
 
Solicitantul poate fi membru al unei 
organizaț ii profesionale (asociaț ii) din 
componenț a  unei OIPA. 
 Se va lua in  considerare atat documentul 

avizat de către Preşedintele Consiliului 

Director cat si de o altă persoană  

împuternicită de Consiliul Director 

conform prevederilor statutului.  

In acest caz, pe lângă documentul emis 

de OIPA din care sa reiasă ca solicitantul 

este membru al acesteia, solicitantul 

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?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0106&self=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0106&self=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0106&self=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0106&tz=010603
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119


Page 34 of 57 

 

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. 

 
 
2. este constituit ca forma asociativa :  
 societate agricola, constituita conform 

Legii nr.36/1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sau  

 intreprindere familiala, înfiinţată în 
baza OUG nr. 44/2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare, care aplică 
în nume propriu.  

 
Se verifica existenta documentelor de 
infiintare a formei asociative (act 
constitutiv, hotarare judecatoreasca) şi 
documentele care atestă că solicitantul 
este membru al acesteia. 

Activitatea propusa prin proiect trebuie sa 
se regaseasca in una din activitatile 
formei asociative mentionate in statut.   
 
Dacă solicitantul nu este constituit ca 
formă asociativă sau nu este membru al 
unei forme asociative, sau activitatea 
propusa prin proiect nu se regaseste in 
una din activitatile formei asociative 
mentionate in statut, expertul nu va 
acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie.  
Pentru societatile cooperative, expertul 
verifică daca gradul cooperativei permite 
primirea de membri de tipul solicitantului. 
Daca in urma verificarii, expertul constata 
ca solicitantul indeplineste conditiile de 
mai sus, va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu. 
( 11 pct. daca Da si 0 daca NU) 
 

In cazul in care solicitantul nu se regaseste 
in niciuna din situatiile de mai sus,  
expertul nu va acorda punctaj la acest 
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criteriu si va inscrie “0” in rubrica aferenta. 

 
S5: Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR 
pentru acelasi tip de activitate 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU)  

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Bazele date SAPARD/FEADR 
 
14 Raport asupra utilizării programelor 
de finanţare nerambursabilă intocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de 
investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si 
stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului), pentru solicitantii care au mai 
beneficiat de alte programe de finantare 
nerambursabila incepand cu anul 2002 
pentru acelasi tipde activitate.  

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, expertul verifica in bazele de 
date pentru Programul SAPARD si 
FEADR ca solicitantul nu a mai beneficiat 
de sprijin pentru acelasi tip de activitate , 
si de asemenea,  daca solicitantul a 
atasat documentul 14.   
Daca in urma verificarii, expertul constata 
ca solicitantul nu a mai beneficiat in 
cadrul celor doua programe de finantare 
pentru acelasi tip de activitate, va inscrie 
punctajul acordat in coloana “scor”, in 
rubrica specifica acestui criteriu.  
In cazul in care in urma verificarii bazei de 
date si a documentului 14, expertul 
constata ca solicitantul a mai beneficiat 
de sprijin financiar acordat printr-unul din 
programele SAPARD sau FEADR pentru 
acelasi tip de activitate , expertul nu va 
acorda punctaj la acest criteriu si va 
inscrie “0” in rubrica aferenta.  
 

 
S6: Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic 
(max. 4 pct.. daca Da si 0 daca NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

15.1. Fisa de inregistrare a producatorilor 
in agricultura ecologica aprobata de  DAJ 
insotita de Contractul cu un organism de 
inspectie si certificare aprobat de Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;  
 
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu 
lucrari de constructii si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, managerul de proiect verifica 
daca solicitantul a atasat Fisa de 
inregistrare ca producator in agricultura 
ecologica insotita de Contractul cu un 
organism de inspectie si certificare 
aprobat de Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale si daca din descrierea 
din cadrul studiului de 
fezabilitate/memoriului justificativ reiese 
ca investitia vizata prin proiect se 
realizeaza in cadrul unei ferme 
inregistrata ca producatoare in agricultura 
ecologica sau aflata in perioada de 
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conversie. 
 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca solicitantul/exploatatia 
agricola este inregistrata ca fiind 
producator/producatoare in agricultura 
ecologica sau se afla in perioada de 
conversie, va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu.  
Solicitantul va primi un numar de puncte 
(din totalul punctelor acordate acestui 
criteriu de selectie, respectiv max.4) 
proportional cu numărul de animale în 
sistem ecologic/număr total de animale 
detinut in proprietate din Registrul 
exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA. 
De exemplu: 
 
- numărul de animale în sistem 
ecologic/.= 100 capete  - număr total de 
animale detinut in proprietate al 
exploataţiei din Extras din Registrul 
exploatatiei emis de DSVSA. = 1.500 
capete. 
100/1.500x4=0.267 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 
0.267. 
In cazul in care solicitantul detine atat 
exploatatii vegetale  in sistem ecologic cat 
si animale in sistem ecologic, punctajul nu 
se cumuleaza pentru criteriul de selectie 
6, ci se acorda in functie de activitatea 
principala, respectiv sectorul vegetal sau 
sectorul de crestere a animalelor. 
In cazul in care solicitantul nu a atasat 
Fisa de inregistrare a producatorilor din 
agricultura ecologica insotita de 
Contractul cu un organism de inspectie si 
certificare aprobat de Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si nu a 
descris investitia care se realizeaza in 
cadrul unei ferme inregistrata ca 
producatoare in agricultura ecologica sau 
aflata in perioada de conversie, expertul 
nu va acorda punctaj la acest criteriu si va 
inscrie “0” in rubrica aferenta. 
 
Atenţie! 
În cazul unei ferme mixte care 
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realizează o investiţie în sistem 
ecologic, punctarea acestui criteriu de 
selecţie se realizează în funcţie de 
încadrarea în sectorul prioritar. Dacă 
investiţia în sistem ecologic nu vizează 
sectorul prioritar, nu se va acorda 
punctaj. 

 
S7: Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole 
(max. 5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
si siguranta alimentelor si ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  ferma 
va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar si pentru 
siguranta alimentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentatiei prezentate se certifica 
faptul ca proiectul nu face obiectul 
notificarii/ notificarii pentru siguranta 
alimentelor/autorizarii/ inregistrarii” 
 
11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole)  insotita de Statutul Societatii 
agricole 
Si dacă este cazul/ 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR 
 
 

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, managerul de proiect verifica 
daca in cadrul proiectului tehnic şi  
studiului de fezabilitate/memoriului 
justificativ, respectiv in cadrul bugetului 
indicativ sunt cuprinse si cheltuieli privind 
procesarea produselor agricole. 
“Procesarea unui produs agricol”: 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.  
Exemple de activitati in cadrul 
exploatatiilor agricole care vizeaza  
pregătirea unui produs agricol pentru 
prima vânzare: recoltare, curatare, 
sortare, conditionare, uscare cereale, 
tratare seminte, tratare seminte, uscare 
frunze de tutun, ceruire fructe, ambalare, 
racire lapte, depozitare.  
a. In cazul procesarii, expertul verifica: 
-daca activitatea prezentata ca procesare 
este conform definitiei de mai sus; 
-daca in Anexa B1 sunt evidentiate 
veniturile din vanzarea produselor 
obtinute in urma procesarii ; 
-daca sunt prevazute spatii distincte 
pentru procesare; 
-daca sunt prevazute spatii distincte 
pentru depozitarea produselor obtinute in 
urma procesarii; 
- daca in doc.8.1 se face referire si la 
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activitatea de procesare.  

Numai dacă proiectul de investiţii 
cuprinde atât investiţii pentru 
producţia agricolă cât şi investiţii 
pentru procesare (respectând 
condiţiile de mai sus) poate să 
primească punctaj la acest criteriu de 
selecţie. 
 
b.Expertul verifica  daca cel putin 50% din 
materia primă utilizata pentru capacitatea 
de procesare prezentata in proiect este 
produsă în ferma proprie, rezultatul 
procesării este tot un produs din Anexa I 
la Tratatul de Instituire a UE, iar 
agricultura reprezintă şi rămâne 
activitatea de bază  pentru solicitantul in 
cauza conform doc.11. 
 
c. Managerul de proiect se va asigura ca 
pe langa investitiile privind procesarea 
produselor agricole proiectul vizeaza si 
investitii privind productia agricola. 
 
Note: 
1. Rezultatul procesarii ce face obiectul 
investitiei realizate prin proiect poate avea 
drept scop atat comercializarea cat si 
utilizarea in cadrul fermei (ferme mixte). 
2. In situatia in care proiectul vizeaza si 
investitii privind procesarea produselor 
agricole obtinute in cadrul unei ferme 
mixte se acorda punctaj indiferent de 
componenta dominanta valoric. 
 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca sunt indeplinite cele 
trei conditii a., b. si c. pentru respectarea 
acestui criteriu de selectie, acesta va 
inscrie punctajul acordat in coloana 
“scor”, in rubrica specifica acestui criteriu.  
Solicitantul va primi un numar de puncte 
(din totalul punctelor acordate acestui 
criteriu de selectie, respectiv max.5) 
proportional cu valoarea cheltuielilor 
eligibile in procesarea produselor 
agricole din valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 
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De exemplu: 
-valoarea cheltuielilor referitoare la 
activitatea de procesare = 25.000 Euro 
-valoarea totala eligibila= 500.000 Euro. 
25.000/500.000x5=0.25 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 
0.25 
 
In cazul in care solicitantul nu realizeaza 
in cadrul proiectului si investitii privind 
procesarea produselor agricole, 
managerul de proiect nu va acorda 
punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 

 
S8: Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii 
proiectului 
(13 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare.  

10. Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului din care sa rezulte 
faptul ca solicitantul are capital privat 100% 
si    codul CAEN conform activitatii pentru 
care solicita finantare, existenta punctului de 
lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară 
sau faliment, conform Legii 85/2006, 
republicata”  

18.1.Angajamentul persoanelor fizice de a 
se autoriza in PFA/intreprindere individuala 
in termen de 30 de zile de la primirea 
Notificarii privind selectarea cererii de 
finantare. 
 

Categoriile de solicitanti  carora li se 
poate acorda punctaj la acest criteriu de 
selectie sunt urmatoarele:  
- persoană fizică autorizată  (constituita 
conform OUG nr.44/2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare),  
- intreprindere individuala (constituita 
conform  OUG nr.44/2008), cu 
modificările şi completările ulterioare,  
- asociat unic persoana fizica (conform 
doc. 10) al unei societăţi cu răspundere 
limitată înfiinţate în conformitate cu 
Legea nr. 31/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- persoană fizică, care se angajează să 
se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până 
la încheierea contractului de finanţare 
(conform doc. 18.1). 
 
Managerul de proiect verifica daca 
solicitantul se incadreaza in categoriile de 
mai sus pe baza Certificatului de 
inregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului (conform doc.11)  
Daca solicitantul se incadreaza intr-una 
din aceste categorii si are varsta sub 40 
ani la data depunerii cererii de finantare 
conform actului de identitate si/sau pentru 
asociatul unic persoana fizica in cazul 
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societatilor cu raspundere limitata, 
managerul de proiect, va inscrie punctajul 
acordat in coloana “scor”, in rubrica 
specifica acestui criteriu. In cazul in care 
solicitantul nu indeplineste conditiile, 
managerul de proiect nu va acorda 
punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 
 

 
S9: Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 
(NU se acorda punctaj) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 
3. Documente solicitate pentru terenul 
agricol:  
a1) Copie dupa actul de proprietate al 
terenului si/sau tabel centralizator emis de 
Primarie semnat de persoanele autorizate  
conform legii continand sumarul contractelor 
de arendare cu suprafetele luate in arenda 
pe categorii de folosinta, perioada de 
arendare si/sau contractul de concesiune 
si/sau orice alt document care sa certifice 
dreptul de folosinta al terenului 
si 

a2) Documente verificate si listate de 
expertul OJPDRP din baza de date IACS de 
la APIA: 
- print screen cu datele privind exploataţia 
agricola in care apare codul unic de 
identificare, suprafata utilizata, culturile 
aferente, necesare pentru calculul UDE. 
Documentul se listeaza de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS si se 
anexeaza la dosarul Cererii de finantare. 
 
Copie din Registrul Agricol emis de 
Primării care să certifice dreptul de 
proprietate şi/sau de 
folosinţă(arenda/concesionare) al 
terenului pentru baza de producţie, cu 

Se verifica daca amplasarea exploatatiei 
agricole  descrisa in proiectul tehnic şi 
studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, 
in certificatul de urbanism, in 
documentele atasate pentru terenurile 
vizate de investitie, in documentele 
verificate si listate din baza de date IACS 
/  (doc.3, doc.4) se regaseste intr-una din 
localitatile mentionate aflate intr-una din 
urmatoarele 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 prezentate în anexă la ghidul 
solicitantului. 

Listele sunt prezentate in anexa PNDR si 
atsate Ghidului solicitantul pentru masura 
121 – Anexa 9. 

Daca in urma verificarii descrise mai sus, 
managerul de proiect constata ca 
amplasarea exploatatiei agricole este in 
proportie de 100% in zonele mentionate 
in cel putin una din situatiile prezentate 
mai sus, acesta va inscrie punctajul 
acordat in coloana “scor”, in rubrica 
specifica acestui criteriu.  
In cazul in care nu sunt indeplinite aceste 
conditii, managerul de proiect nu va 
acorda punctaj la acest criteriu si va 
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ştampila primăriei şi menţiunea 
„Conform cu originalul”. 
b) Documente solicitate pentru imobilul 
(clădiri şi/sau terenurile) pe care sunt/vor 
fi realizate investiţiile:  
b1) Actul de proprietate asupra clădirii;  
b2) Documentul care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului, contract de 
concesionare sau alt document incheiat la 
notariat care sa certifice dreptul de folosinta 
al terenului: contract de inchiriere, contract 
de comodat pentru terenul pe care este 
amplasata cladirea, valabil inclusiv in 
perioada de monitorizare a proiectului. 
 
4. Certificat de urbanism/ autorizatie de 
construire pentru proiecte care prevad 
constructii (noi, extinderi, modernizari) 

inscrie “0” in rubrica aferenta. 

 
Managerul de proiect completeaza, semneaza si dateaza Fisa de evaluare a criteriilor 
de selectie si inscrie punctajul total acordat.  
Dacă există divergenţe între managerul de proiect şi persoana care verifică munca 
managerului de proiect, acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care 
îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 
 
 
STANDARDELE DIN SECTORUL CRESTEREA ANIMALELOR 
 
S1: Exploatatii agricole care se adapteaza la standardele comunitare nou 
introduse 
Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiara pentru implementarea 
standardelor europene in vigoare (lapte crud si protectia apei impotriva poluarii 
cu nitrati din surse agricole) 
 
(50 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 
5. Clasarea Notificarii/Adresa de negatie; 
Sau, 
Decizia etapei de incadrare in care se 
specifica faptul ca proiectul nu se supune 
procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului si porcedurii de evaluare adecvata; 

SE PUNCTEAZĂ NUMAI PENTRU 
URMATOARELE STANDARDE: 
1.protectia apelor impotriva poluarii cu 
nitrati din surse agricole  
-se aplica 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 
-data la care se incheie perioada de 
gratie-14.10.2013. 
2.indeplinirea standardelor pentru laptele 
crud 
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Sau, 
Acord de Mediu/ Aviz Natura 2000 insotit de 
studiu de impact/ studiu de evaluare 
adecvata, daca este cazul. 
Sau 
Decizia etapei de evaluare initiala -
document  care sa ateste ca solicitantul a 
initiat procedura pentru obtinerea acordului 
de mediu ; 
 
8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
si siguranta alimentelor si ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  ferma 
va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar si pentru 
siguranta alimentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentatiei prezentate se certifica faptul 
ca proiectul nu face obiectul notificarii/ 
notificarii pentru siguranta 
alimentelor/autorizarii/ inregistrarii” 
 
9. Pentru unitatile care se modernizeaza 
si se supun autorizarii/avizarii conform 
legislatiei in vigoare:  
9.1 Autorizaţie sanitara / Notificare de 
constatare a conformităţii cu legislatia 
sanitara emise cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii  de finantare  
9.2 Autorizatie sanitara veterinara/Dovada 
Înregistrarii sanitare-veterinare si pentru 
siguranta alimentelor a unităţii / Notificare de 
constatare a conformităţii cu legislatia 
sanitara veterinara si pentru siguranta 
alimentelor emise cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii de finantare  
9.3  Nota de constatare privind conditiile 
de mediu emisa cu cel mult un an inaintea 
depunerii cererii  de finantare 
 

-se aplica numai pentru ferme existente 
de bovine (vaci de lapte si bivolite); 
-data la care se incheie perioada de 
gratie-31.12.2014. 
 
Se acorda punctaj numai pentru 
modernizari / extinderi, respectiv pentru 
solicitantii care au desfasurat activitate 
anterioara similara celei sustinute prin 
proiect iar proiectul cuprinde numai 
investitii referitoare la implementarea 
standardelor in proportie de 100%. 
 
In cazul in care proiectul cuprinde pe 
langa investitii referitoare la 
implementarea celor doua standare si alte 
tipuri de investitii, nu va fi punctat  la 
standarde ci la sectorul vegetal sau de 
cresterea animalelor, functie de sectorul 
prioritar. 
 
Verificarea activitatii existente se face in 
baza autorizatiilor de functionare (doc.9), 
a documentelor contabile (daca este 
cazul) si conform precizarilor din studiul 
de fezabilitate/ memoriul justificativ 
privind activitatea desfasurata. 
 
Implementarea standardelor trebuie sa se 
incadreze in perioada de gratie 
mentionata in Anexa din fisa masutii 121, 
dar plata se poate efectua si ulterior. 
  
De asemenea, pentru a se acorda 
punctaj la acest criteriu de selecţie, 
managerul de proiect verifica daca: 
 
1. Prin investitiile propuse prin proiect se 
realizeaza adaptarea la standardele 
mentionate in Anexa 1 la fisa masurii 121 
2. In Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ sunt precizate standardele la 
care se adapteaza si in ce consta 
investitia pe care o realizeaza in acest 
sens si cheltuielile necesare sunt  
cuprinse în bugetul indicativ. 
3. Exista documentele justificative emise 
de autoritatile abilitate care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare (doc.5,.8.1 ). 
4. Pentru standardul protectia apelor 
impotriva poluarii cu nitrati din surse 
agricole , investitia este amplasata in  
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 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.Precizam ca, intreaga 
exploatatie trebuie sa se regaseasca in  
localitatile din Anexa nr.12. Se ataseaza 
print-screen-ul cu rezultatul verificarii. 
5. pentru standardul pentru laptele crud, 
solicitantul trebuie sa detina in proprietate 
efective mai mari de 10 capete vaci 
lapte/bivolite, iar investitia, pentru a 
implementa standardul, trebuie sa 
cuprinda, dupa caz: 
-constructia salii de muls sau 
modernizarea unei constructii existente si 
adaptarea ei la aceasta destinatie, 
-retea de alimentare cu curent electric a 
salii de muls, 
-retea de alimentare cu apa rece si calda, 
-canalizare a salii de muls, 
-instalatie de muls propriu zisa cu 4-20 
locuri de muls, 
-tanc de depozitare si racire a laptelui, 
-instalatie spalare si dezinfectie a 
instalatiei de muls, 
-dozatoare pentru furaje concentrate, 
-sistem de automatizare a procesului de 
muls. 
Daca solicitantul detine o parte din 
utilajele/instalatiile mentionate mai sus, le 
va prezenta in studiul de fezabilitate, iar la 
vizita pe teren, managerul de proiect va 
face precizarile necesare referitoare la 
existenta acestora, starea de functionare. 
6. pentru standardul protectia apelor 
impotriva poluarii cu nitrati din surse 
agricole, investitia trebuie sa cuprinda 
minim: 
Porcine: 
-realizarea lagunelor pentru depozitarea 
dejectiilor si a retelei de canalizare de la 
halele de cresterea porcilor pana la 
lagune, 
-instalatii separare a partii solide de 
partea lichida a dejectiilor, 
-mijloace speciale de transport dejectii si 
incorporare a acestora in sol, 
-realizarea statiilor de biogaz, 
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-forarea puturilor de control a poluarii apei 
freatice cu nitati si nitriti. 
Pasari 
-realizarea platformelor de depozitare a 
dejectiilor, 
-mijloace speciale de transport a 
dejectiilor si distribuirea lor pe sol, 
- realizarea statiilor de biogaz. 
Bovine 
-realizarea platformelor de depozitare a 
dejectiilor solide si a foselor de depozitare 
a dejectiilor lichide, 
-mijloace speciale de transport a 
dejectiilor si distribuirea lor pe sol, 
- realizarea statiilor de biogaz. 
Ovine 
-realizarea platformelor de depozitare a 
dejectiilor solide, 
-mijloace speciale de transport a 
dejectiilor si distribuirea lor pe sol, 
- realizarea statiilor de biogaz. 
Daca solicitantul detine o parte din 
utilajele/instalatiile mentionate mai sus, le 
va prezenta in studiul de fezabilitate, iar la 
vizita pe teren, managerul de proiect va 
face precizarile necesare referitoare la 
existenta acestora, starea de functionare. 
 
Se verifica daca investitiile privind 
implementarea standardelor se realizeaza 
inainte de data la care se incheie 
perioada de implementare a acestora. 
 
Pentru tinerii fermieri, care au 
contracte incheiate pe masura 112 si 
au prevazut in planul de afaceri realizarea 
acestora, se acorda punctaj pentru cele 
doua standarde cuprinse in Anexa 1 la 
fisa masurii pentru care se acorda o 
perioada de gratie de maximum 36 de luni 
de la data instalarii tinerilor. 
 
Daca in urma verificarii descrise mai sus, 
expertul constata ca sunt indeplinite 
conditiile pentru acordarea punctajului, va 
inscrie punctajul acordat in coloana 
“scor”, in rubrica specifica acestui criteriu. 
In cazul in care nu sunt indeplinite aceste 
conditii, managerul de proiect nu va 
acorda punctaj la acest criteriu si va 
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inscrie “0” in rubrica aferenta.  
 
S2: Exploatatii din sectoarele prioritare, in ordinea de prioritati prezentata mai jos: 
Criteriul de selectie nr. 2 cumulat pentru  cele doua componente (sectoare prioritare si 
energie regenerabila) poate primi maxim 20 de puncte: 
 (i) bovine :  
-carne 10 
-lapte  10 
(ii) ovine şi caprine: 
 -ingrasare    10 
-reproductie 10 
 (iii) porcine, din care: 
-reproductie 10 
-ingeasare   10 
(iv) păsări   
-carne         10 
-Oua           10 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
10. Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului din care sa rezulte 
faptul ca solicitantul are capital privat 100% 
si    codul CAEN conform activitatii pentru 
care solicita finantare, existenta punctului de 
lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară 
sau faliment, conform Legii 85/2006, 
republicata” 
11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole)  
Si dacă este cazul / 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR 

Managerul de proiect verifica daca 
investitia prezentata in Proiectul tehnic 
Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ vizeaza exploatatii agricole 
incadrate in sectoarele prioritare asa cum 
sunt listate in cadrul fisei masurii si in 
concordanta cu obiectele de activitate 
precizate in documentele 10 si  respectiv 
11. 
Daca proiectul vizeaza doua sau mai 
multe sectoare prioritare, se va acorda 
punctajul aferent sectorului cu pondere 
valorica mai mare in cadrul proiectului. 
 
Daca in urma verificarii descrise mai sus, 
managerul de proiect constata ca 
proiectul vizeaza sectoare prioritare, sunt 
indeplinite conditiile pentru acordarea 
punctajului si va inscrie punctajul acordat 
in coloana “scor”, in rubrica specifica 
acestui criteriu. 
In cazul in care investitia propusa prin 
proiect nu vizeaza sectoarele prioritare, 
managerul de proiect inscrie “0” in 
coloana “scor”, in rubrica aferenta acestui 
criteriu de selectie. 
 
 
 

 
Proiectele din sectoarele prioritare care vor realiza investiţii în producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile vor putea beneficia de un punctaj suplimentar.  
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(max. 10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 

Managerul de proiect verifica daca 
investitia prezentata in Proiectul tehnic şi 
Studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ vizeaza realizarea investiţiilor 
în producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile si cheltuielile cu reaizarea 
acestora sunt incluse in devizele pe 
obiect. 
Materia prima folosita pentru obtinerea 
energiei regenerabile trebuie sa provina 
din ferma proprie iar energie obtinuta, 
inclusiv din alte surse regenerabile (solara, 
eoliana, termala si alte surse de acelaș i 
tip), sa fie folosita exclusiv in  cadrul 
fermei. 
Punctajele pentru proiectele care 
prevăd investiţii în energie 
regenerabilă se acordă în funcţie de 
ponderea acestor investiţii în valoarea 
totală eligibilă a proiectului;  
 
De exemplu: 
-cheltuielile aferente producerii energiei 
regenerabile in valoare de 7.000 Euro. 
-valoarea totala eligibila a proiectului de 
850.000 Euro. 
7.000/850.000x10=0.082 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 
0.082 
 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca sunt prevazute 
cheltuieli cu realizarea investitiilor în 
producerea şi utilizarea energiei 
regenerabile va inscrie punctajul acordat 
in coloana “scor”, in rubrica specifica 
acestui criteriu.  
In cazul in care nu sunt prevazute aceste 
cheltuieli, managerul de proiect nu va 
acorda punctaj la acest criteriu si va 
inscrie “0” in rubrica aferenta. 

(max.20 pct pentru criteriul S2…. daca Da si 0 daca NU) 
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S3: Exploatatii agricole de semisubzistenta 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
Cererea de finantare- Sheet specific 121, 
Calculul dimensiunii economice 

* exploatatii de semisubzistenta sunt 
exploatatiile care produc, in principal, 
pentru consumul propriu, dar care 
comercializeaza si o parte din productia 
realizata. Dimensiunea economica a 
acestora poate varia intre 2 si 8 unitati de 
dimensiune economica (UDE).  
In vederea asigurarii ca investitia vizeaza 
o exploatatie de semisubzistenta, expertul 
va verifica calculul dimensiunii economice 
a fermei din Cererea de finantare, sheet-
ul specific 121 si prezentarea din cadrul 
studiului de fezabilitate/memoriului 
justificativ daca dimensiunea economica a 
exploatatiei se incadreaza intre 2 si 8 
UDE.  
Categoriile de solicitanti care pot primi 
punctaj la acest criteriu de selectie sunt: 
 Persoana fizica 
 Persoana fizica autorizata  

înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 
aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare ) 

 Intreprinderi individuale 
(înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 
aprilie 2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare) 

Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca dimensiunea 
economica a fermei se incadreaza intre 
limitele de 2 – 8 UDE si solicitantul face 
parte din una din categoriile precizate mai 
sus, va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu.  
In cazul in care exploatatia vizata de 
investitie nu se incadreaza in aceste 
dimensiuni sau solicitantul nu face parte 
din una din categoriile precizate mai sus , 
managerul de proiect nu va acorda 
punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 
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S4: Beneficiarul este cu minim 6 luni înainte de lansarea sesiunii pentru 
care aplică, membru al unei forme asociative, sau formă asociativă, 
recunoscute conform legislatiei nationale in vigoare. 
 
 (8 pct.…. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole) 
Si dacă este cazul/ 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR  
15.2. Document emis de către grupul de 
producători / membru în Asociaţia GAL 
Colinele Tutovei/ societatea cooperativă / 
cooperativă agricolă/ organizatie de 
imbunatatiri funciare/ Organizatia 
Interprofesională pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA),  din care să reiasă 
că solicitantul este membru al acesteia 
însoţit de documentul de înfiinţare al 
acestora (act constitutiv si statut) emis cu 
cel putin 6 luni înainte de  lansarea sesiunii 
pentru care aplică 
 
Documentul privind calitatea de membru: 
- pentru societati agricole in baza 
lg.36/1991-declaratie scrisa aprobata de 
fondatori sau membrii consiliului de 
administratie; 
- pentru societati cooperative in baza 
lg.1/2005- cerere de inscriere aprobata de 
adunarea generala; 
- pentru cooperativele agricole in baza 
lg.566/2004- cerere de aderare avizata de 
consiliul de administratie si aprobata de 
adunarea generala,  
- pentru organizatii de imbunatatiri funciare 
in baza lg.138/2004-adeziunea la statut şi la 
hotărârile adunărilor generale adoptate până 
la acea dată, precum dovada platii 
contribuţiei de înscriere şi a cotizaţiei pe 
anul în curs. 

Evaluarea acestui criteriu de selectie se 
face pe baza documentelor 11 pentru 
forma asociativa si 15.2 pentru calitatea 
de membru, atasate de solicitant la 
cererea de finantare pentru a dovedi ca 
este membru al unei forme asociative 
sau forma asociativa.  
Pentru verificarea acestui criteriu de 
selecţie, managerul de proiect verifica 
documentele prin care se demonstreaza 
că acesta este: 
1.  membru al uneia din următoarele 
forme asociative : 
 grup de producatori, constituit 

conform OG nr. 37/2005, aprobata 
cu modificari si completari de 
Legea nr. 338/2005; 

- managerul de proiect verifică dacă 
grupul  de producători se regăseşte pe 
site-ul www.madr.ro, în secţiunea 
Dezvoltare Rurala >>Grupurile si 
organizatiile de producatori recunoscute 
si se tipăreşte pagina cu rezultatul 
verificării. 
 societate cooperativa agricola, 

constituita conform Legii nr. 
1/2005; 

 adeverinţă emisă de GAL 
Colinele Tutovei cu privire la 
apartenenţa la GAL Colinele 
Tutovei  

 cooperativa agricola, constituita 
conform Legii nr. 566/2004, cu 
modificarile si completarile 
ulterioare,  

 organizaţie de îmbunătăţiri 
funciare, constituită conform Legii 
îmbunătăţirilor funciare 
nr.138/2004, modificata si 
completata cu Legea nr. 233/2005. 

- managerul de proiect verifică dacă 
organizatia de imbunatatiri funciarea se 

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


Page 49 of 57 

 

- pentru Organizatia Interprofesională pentru 
Produsele Agroalimentare (OIPA), 
document avizat de consiliul director, din 
care să reiasă că solicitantul este membru al 
acesteia însoţit de statutul organizatiei. 
 
 

regăseşte pe site-ul www.madr.ro, în 
secţiunea Agricultura >>Fond funciar si 
Imbunatatiri funciare >>Imbunatatiri 
funciare si se tipăreşte pagina cu 
rezultatul verificării. 
 membru al unei Organizatii 

Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) 

In doc. 18.3 - se verifică dacă solicitantul 
este membru OIPA si in Registru OIPA, 
daca OIPA este inregistrat, de pe site-ul 
MADR  
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=
01&sub=0119 si se tipăreşte pagina cu 
rezultatul verificării. 
 
Solicitantul poate fi membru al unei 
organizaț ii profesionale (asociaț ii) din 
componenț a  unei OIPA.   
   Se va lua in  considerare atat 

documentul avizat de către Preşedintele 

Consiliului Director cat si de o altă 

persoană  împuternicită de Consiliul 

Director conform prevederilor statutului.  

In 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. 

 
2. este constituit ca forma asociativa :  
 societate agricola, constituita conform 

Legii nr.36/1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare, sau  

 intreprindere familiala, înfiinţată în 
baza OUG nr. 44/2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare, care aplică 
în nume propriu.  

 
Se verifica existenta documentelor de 
infiintare a formei asociative (act 
constitutiv, hotarare judecatoreasca) şi 
documentele care atestă că solicitantul 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0106&self=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0106&self=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0106&self=01
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0106&tz=010603
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0106&tz=010603
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0106&tz=010603
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119
http://www.madr.ro/pages/page.php?self=01&sub=0119
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este membru al acesteia. 
 
Activitatea propusa prin proiect trebuie sa 
se regaseasca in una din activitatile 
formei asociative mentionate in statut.   
 
Dacă solicitantul nu este constituit ca 
formă asociativă, sau nu este membru al 
unei forme asociative, sau activitatea 
propusa prin proiect nu se regaseste in 
una din activitatile formei asociative 
mentionate in statut, expertul nu va 
acorda punctaj la acest criteriu de 
selecţie.  
Pentru societatile cooperative, managerul 
de proiect verifică daca gradul 
cooperativei permite primirea de membri 
de tipul solicitantului. 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca solicitantul 
indeplineste conditiile de mai sus, va 
inscrie punctajul acordat in coloana 
“scor”, in rubrica specifica acestui criteriu.  

In cazul in care solicitantul nu se regaseste 
in niciuna din situatiile de mai sus,  
managerul de proiect nu va acorda punctaj 
la acest criteriu si va inscrie “0” in rubrica 
aferenta. 

 
S5: Exploatatii agricole care nu au mai beneficiat de sprijin SAPARD/ FEADR 
pentru acelasi tip de activitate 
(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Bazele date SAPARD/FEADR 
 
14 Raport asupra utilizării programelor 
de finanţare nerambursabilă intocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de 
investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si 
stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului), pentru solicitantii care au mai 
beneficiat de alte programe de finantare 
nerambursabila incepand cu anul 2002 
pentru acelasi tipde activitate. 

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, managerul de proiect verifica in 
bazele de date pentru Programul 
SAPARD si FEADR ca solicitantul nu a 
mai beneficiat de sprijin pentru acelasi tip 
de activitate, si de asemenea,  daca 
solicitantul a atasat documentul 14.   
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca solicitantul nu a mai 
beneficiat in cadrul celor doua programe 
de finantare pentru acelasi tip de 
activitate, va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu.  
In cazul in care in urma verificarii bazei de 
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date si a documentului 14, expertul 
constata ca solicitantul a mai beneficiat 
de sprijin financiar acordat printr-unul din 
programele SAPARD sau FEADR pentru 
acelasi tip de activitate, managerul de 
proiect nu va acorda punctaj la acest 
criteriu si va inscrie “0” in rubrica aferenta.  
 

S6: Exploatatii vegetale si de cresterea animalelor in sistem ecologic 
(max. 5 pctdaca Da si 0 daca NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

15.1. Fisa de inregistrare a producatorilor 
in agricultura ecologica aprobata de  DAJ 
insotita de Contractul cu un organism de 
inspectie si certificare aprobat de Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale;  
 
1. Studiul de fezabilitate pentru proiecte cu 
lucrari de constructii si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, managerul de proiect verifica 
daca solicitantul a atasat Fisa de 
inregistrare ca producator in agricultura 
ecologica insotita de Contractul cu un 
organism de inspectie si certificare 
aprobat de Ministerul Agriculturii si 
Dezvoltarii Rurale si daca din descrierea 
din cadrul studiului de 
fezabilitate/memoriului justificativ reiese 
ca investitia vizata prin proiect se 
realizeaza in cadrul unei ferme 
inregistrata ca producatoare in agricultura 
ecologica sau aflata in perioada de 
conversie. 
 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca solicitantul/exploatatia 
agricola este inregistrata ca fiind 
producator/producatoare in agricultura 
ecologica sau se afla in perioada de 
conversie, va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu.  
Solicitantul va primi un numar de puncte 
(din totalul punctelor acordate acestui 
criteriu de selectie, respectiv max.5) 
proportional cu numărul de animale în 
sistem ecologic/număr total de animale 
detinut in proprietate  din Registrul 
exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA. 
De exemplu: 
 
- numărul de animale în sistem 
ecologic/.= 100 capete  - număr total de 
animale detinut in proprietate al 
exploataţiei din Extras din Registrul 
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exploatatiei emis de DSVSA. = 1.500 
capete. 
100/1.500x5=0.333 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 
0.333. 
In cazul in care solicitantul detine atat 
exploatatii vegetale  in sistem ecologic cat 
si animale in sistem ecologic, punctajul nu 
se cumuleaza pentru criteriul de selectie 
6, ci se acorda in functie de activitatea 
principala, respectiv sectorul vegetal sau 
sectorul de crestere a animalelor. 
In cazul in care solicitantul nu a atasat 
Fisa de inregistrare a producatorilor din 
agricultura ecologica insotita de 
Contractul cu un organism de inspectie si 
certificare aprobat de Ministerul 
Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si nu a 
descris investitia care se realizeaza in 
cadrul unei ferme inregistrata ca 
producatoare in agricultura ecologica sau 
aflata in perioada de conversie, expertul 
nu va acorda punctaj la acest criteriu si va 
inscrie “0” in rubrica aferenta. 
 
Atenţie! 
În cazul unei ferme mixte care 
realizează o investiţie în sistem 
ecologic, punctarea acestui criteriu de 
selecţie se realizează în funcţie de 
încadrarea în sectorul prioritar. Dacă 
investiţia în sistem ecologic nu vizează 
sectorul prioritar, nu se va acorda 
punctaj. 

 
S7: Proiectele care au si investitii pentru procesarea produselor agricole 
(max. 5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
8.1 Notificare care sa ateste 
conformitatea proiectului cu legislatia in 
vigoare pentru domeniul sanitar veterinar 
si siguranta alimentelor si ca prin realizarea 
investitiei in conformitate cu proiectul  ferma 

Pentru evaluarea acestui criteriu de 
selectie, managerul de proiect verifica 
daca in cadrul Proiectul tehnic şi studiului 
de fezabilitate/memoriului justificativ, 
respectiv in cadrul bugetului indicativ sunt 
cuprinse si cheltuieli privind procesarea 
produselor agricole. 
“Procesarea unui produs agricol”: orice 
operaţiune efectuată asupra unui produs 
agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a 
CE) şi având drept rezultat un produs 
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va fi in concordanta cu legislatia in vigoare 
pentru domeniul sanitar veterinar si pentru 
siguranta alimentelor;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
sau 
Adresa de la ANSVSA/DSVSA care sa 
mentioneze „in urma verificarii 
documentatiei prezentate se certifica 
faptul ca proiectul nu face obiectul 
notificarii/ notificarii pentru siguranta 
alimentelor/autorizarii/ inregistrarii” 
 
11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare 
sau  
Hotarare judecatoreasca definitiva 
pronuntata pe baza actului de constituire si 
a statutului propriu (in cazul Societatilor 
agricole)  insotita de Statutul Societatii 
agricole 
Si dacă este cazul/ 
Aviz de recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR 
 
 

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.  
Exemple de activitati in cadrul 
exploatatiilor agricole care vizeaza  
pregătirea unui produs agricol pentru 
prima vânzare: recoltare, curatare, 
sortare, conditionare, uscare cereale, 
tratare seminte, tratare seminte, uscare 
frunze de tutun, ceruire fructe, ambalare, 
racire lapte, depozitare.  
a. In cazul procesarii, expertul verifica: 
-daca activitatea prezentata ca procesare 
este conform definitiei de mai sus; 
-daca in Anexa B1 sunt evidentiate 
veniturile din vanzarea produselor 
obtinute in urma procesarii ; 
-daca sunt prevazute spatii distincte 
pentru procesare; 
-daca sunt prevazute spatii distincte 
pentru depozitarea produselor obtinute in 
urma procesarii; 
- daca in doc.8.1 se face referire si la 
activitatea de procesare.  

Numai dacă proiectul de investiţii 
cuprinde atât investiţii pentru 
producţia agricolă cât şi investiţii 
pentru procesare (respectând 
condiţiile de mai sus) poate să 
primească punctaj la acest criteriu de 
selecţie. 
 
b. Managerul de proiect  verifica  daca cel 
putin 50% din materia primă utilizata 
pentru capacitatea de procesare 
prezentata in proiect este produsă în 
ferma proprie, rezultatul procesării este 
tot un produs din Anexa I la Tratatul de 
Instituire a UE, iar agricultura reprezintă şi 
rămâne activitatea de bază  pentru 
solicitantul in cauza conform doc.11. 
 
c. Managerul de proiect se va asigura ca 
pe langa investitiile privind procesarea 
produselor agricole proiectul vizeaza si 
investitii privind productia agricola. 
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Note: 
1. Rezultatul procesarii ce face obiectul 
investitiei realizate prin proiect poate avea 
drept scop atat comercializarea cat si 
utilizarea in cadrul fermei (ferme mixte). 
2. In situatia in care proiectul vizeaza si 
investitii privind procesarea produselor 
agricole obtinute in cadrul unei ferme 
mixte se acorda punctaj indiferent de 
componenta dominanta valoric. 
 
Daca in urma verificarii, managerul de 
proiect constata ca sunt indeplinite cele 
trei conditii a., b. si c. pentru respectarea 
acestui criteriu de selectie, acesta va 
inscrie punctajul acordat in coloana 
“scor”, in rubrica specifica acestui criteriu.  
Solicitantul va primi un numar de puncte 
(din totalul punctelor acordate acestui 
criteriu de selectie, respectiv max.5) 
proportional cu valoarea cheltuielilor 
eligibile in procesarea produselor 
agricole din valoarea totală eligibilă a 
proiectului. 
 
De exemplu: 
-valoarea cheltuielilor referitoare la 
activitatea de procesare = 25.000 Euro 
-valoarea totala eligibila= 500.000 Euro. 
25.000/500.000x5=0.25 
Punctaj pentru acest criteriu de selectie: 
0.25 
 
In cazul in care solicitantul nu realizeaza 
in cadrul proiectului si investitii privind 
procesarea produselor agricole, 
managerul de proiect nu va acorda 
punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 

 
S8: Exploatatii agricole detinute de fermieri cu varsta sub 40 ani, la data depunerii 
proiectului 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

11. Certificatul de inregistrare  eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare.  

10. Certificat constatator emis de Oficiul 

Categoriile de solicitanti  carora li se 
poate acorda punctaj la acest criteriu de 
selectie sunt urmatoarele:  
- persoană fizică autorizată  (constituita 
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Registrului Comerţului din care sa rezulte 
faptul ca solicitantul are capital privat 100% 
si    codul CAEN conform activitatii pentru 
care solicita finantare, existenta punctului de 
lucru (daca este cazul) si ca nu se afla în 
proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciară 
sau faliment, conform Legii 85/2006, 
republicata”  

18.1.Angajamentul persoanelor fizice de a 
se autoriza in PFA/intreprindere individuala 
in termen de 30 de zile de la primirea 
Notificarii privind selectarea cererii de 
finantare. 
 

conform OUG nr.44/2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare),  
- intreprindere individuala (constituita 
conform  OUG nr.44/2008 cu modificarile 
si completarile ulterioare),  
- asociat unic persoana fizica (conform 
doc. 10) al unei societăţi cu răspundere 
limitată înfiinţate în conformitate cu 
Legea nr. 31/1990, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
- persoană fizică, care se angajează să 
se constituie ca persoană fizică 
autorizată/intreprindere individuala până 
la încheierea contractului de finanţare 
(conform doc. 18.1). 
 
Managerul de proiect verifica daca 
solicitantul se incadreaza in categoriile de 
mai sus pe baza Certificatului de 
inregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului (conform doc.11)  
Daca solicitantul se incadreaza intr-una 
din aceste categorii si are varsta sub 40 
ani la data depunerii cererii de finantare 
conform actului de identitate si/sau pentru 
asociatul unic persoana fizica in cazul 
societatilor cu raspundere limitata, 
managerul de proiect, va inscrie punctajul 
acordat in coloana “scor”, in rubrica 
specifica acestui criteriu. In cazul in care 
solicitantul nu indeplineste conditiile, 
managerul de proiect nu va acorda 
punctaj la acest criteriu si va inscrie “0” in 
rubrica aferenta. 
 

 
S9: Exploatatii agricole aflate in zonele defavorizate 
(NU se acorda puncataj) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte cu lucrari de constructii 
si/sau montaj  
sau  
Memoriul justificativ pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj  
 
3. Documente solicitate pentru terenul 
agricol:  

Se verifica daca amplasarea exploatatiei 
agricole  descrisa in proiectul tehnic şi 
studiul de fezabilitate/memoriul justificativ, 
in certificatul de urbanism, in 
documentele atasate pentru terenurile 
vizate de investitie, in documentele 
verificate si listate din baza de date IACS 
/  (doc.3, doc.4) se regaseste intr-una din 
localitatile mentionate aflate intr-una din 
urmatoarele zone: 
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a1) Copie dupa actul de proprietate al 
terenului si/sau tabel centralizator emis de 
Primarie semnat de persoanele autorizate  
conform legii continand sumarul contractelor 
de arendare cu suprafetele luate in arenda 
pe categorii de folosinta, perioada de 
arendare si/sau contractul de concesiune 
si/sau orice alt document care sa certifice 
dreptul de folosinta al terenului 
si 

a2) Documente verificate si listate de 
expertul OJPDRP din baza de date IACS de 
la APIA: 
- print screen cu datele privind exploataţia 
agricola in care apare codul unic de 
identificare, suprafata utilizata, culturile 
aferente, necesare pentru calculul UDE. 
Documentul se listeaza de expertul 
OJPDRP din baza de date IACS si se 
anexeaza la dosarul Cererii de finantare. 
 
Copie din Registrul Agricol emis de 
Primării care să certifice dreptul de 
proprietate şi/sau de 
folosinţă(arenda/concesionare) al 
terenului pentru baza de producţie, cu 
ştampila primăriei şi menţiunea 
„Conform cu originalul”. 
b) Documente solicitate pentru imobilul 
(clădiri şi/sau terenurile) pe care sunt/vor 
fi realizate investiţiile:  
b1) Actul de proprietate asupra clădirii;  
b2) Documentul care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului, contract de 
concesionare sau alt document incheiat la 
notariat care sa certifice dreptul de folosinta 
al terenului: contract de inchiriere, contract 
de comodat pentru terenul pe care este 
amplasata cladirea, valabil inclusiv in 
perioada de monitorizare a proiectului. 
 
4. Certificat de urbanism/ autorizatie de 
construire pentru proiecte care prevad 
constructii (noi, extinderi, modernizari) 

- 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 prezentate în anexă la ghidul 
solicitantului. 

Listele sunt prezentate in anexa PNDR si 
atsate Ghidului solicitantul pentru masura 
121 – Anexa 9. 

Daca in urma verificarii descrise mai sus, 
managerul de proiect constata ca 
amplasarea exploatatiei agricole este in 
proportie de 100% in zonele mentionate 
in cel putin una din situatiile prezentate 
mai sus, acesta va inscrie punctajul 
acordat in coloana “scor”, in rubrica 
specifica acestui criteriu.  
In cazul in care nu sunt indeplinite aceste 
conditii, managerul de proiect nu va 
acorda punctaj la acest criteriu si va 
inscrie “0” in rubrica aferenta. 

 
Managerul de proiect completeaza, semneaza si dateaza Fisa de evaluare a criteriilor 
de selectie si inscrie punctajul total acordat.  
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Dacă există divergenţe între managerul de proiect şi persoana care verifică munca 
managerului de proiect, acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care 
îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 
 


