E1.3LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI
Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului
MĂSURA M7/3A – Sprijinirea infiintarii grupurilor si organizatiilor de producatori la nivelul
teritoriului GAL Calafat

Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ____________________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________

Nr.
Principiul de selecție
crt

1

2

3

4

Principiul implementarii unei
idei, produs, tehnologii
inovatoare pentru a imbunatati
un anumit sistem, produs,
serviciu etc
Principiul protectiei mediului
inconjurator in sensul
prioritizarii acelor proiecte care
includ actiuni ce vizeaza acest
aspect
Principiul calităţii produselor
(grupurile care produc,
depozitează și comercializează
produse ecologice, HNV,
tradiționale sau produse care
participă la scheme de calitate
europene)
Principiul asocierii
exploataţiilor de mici

Criteriul de selecție /
Documente verificate

Punctaj
Punctaj
Cf. GS
GAL

CS1 Proiectul include acţiuni
10
inovative
Se verifică documentul: Planul de afaceri

CS2 Proiectul include acţiuni
15
pentru protecţia mediului
Se verifică documentul: Planul de afaceri

CS3 Proiectul prevede produse de
15
calitate
Se verifică documentul: Planul de afaceri

CS4 Exploataţiile
membrilor/majorității membrilor

Max.
10 p

1

dimensiuni

grupului de producători au
dimensiuni cuprinse între:
a) 1.000 –11 999 euro SO
10
b) 12.000 – 50.000 euro SO
5
Se verifică documentul: Planul de afaceri; Anexa 3;
Doc. 5a, Doc. 5b, Doc. 5c.
CS5 Grupul de producători este
Max.
recunoscut pentru următoarele
20 p
categorii de
produse:
a) lapte şi/sau produse din lapte
Principiul sectorului prioritar
de bovine (inclusiv bubaline)/
20
(lapte de bovine, suine,
legumicultură
5 legumicultura, plante
tehnice, plante medicinale și b) carne şi produse din carne de
aromatice)
porc/ plante medicinale și
10
aromatice
c) plante tehnice (sfecla de zahăr,
5
in, cânepă, hamei, soia)
Se verifică documentul: Planul de afaceri
Alte criterii in acord cu specificul teritoriului
CS6 Grupul de producători are în
Max.
componenţa:
20 p
a) mai mult de 7 membri
20
Principiul
reprezentativității
b) 7 membri
10
6 grupurilor
(numărul
de
c) 6 membri
5
membri)
Se verifică documentul: Planul de afaceri; Cererea de
finanțare; Doc. 2 Statutul GP; Doc. 3 Lista membrilor
GP
CS7
Proiecte
ce
prevad
Comercializarea a cel putin 75% comercializarea a cel putin 75%
10
din producţia proprie prin din productia proprie prin
7
grupului
de
intermediul
grupului
de intermediul
producatori
producători
Se verifică documentul: Planul de afaceri
Punctajul total este de maxim 100 p.
Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte și
reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă.
Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în
cadrul alocarii disponibile pentru selecţie.
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În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor
prioritati:
1. numărul de membri ai grupului de producatori;
2. principiul calităţii produselor;
Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea
de Finanțare.
Observaţii:___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Întocmit: Expert 1 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……......................................
Verificat: Expert 2 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……........................................
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Metodologia de verificare a criteriilor de selectie
specifică pentru
MĂSURA M7/3A – Sprijinirea infiintarii grupurilor si organizatiilor de producatori la nivelul
teritoriului GAL Calafat
CS 1 - Proiectul include acţiuni inovative
DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Planul de
afaceri si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor
propuse prin proiect acţiuni inovative (ex: idei, produs,
tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit
sistem, produs, serviciu etc), se vor acorda 10 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat
daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in
considerare:
 Activitatile din cadrul proiectului
 Obiectivele din cadrul proiectului
 Utilajele/echipamentele ahizitionate
 Materialele utilizate
 Cheltuielile efectuate

CS 2 - Proiecte ce includ activităţi de protecţie a mediului
DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Planul de
afaceri si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor
propuse prin proiect acţiuni pentru protecţia mediului
inovatoare (ex: eficienta energetică şi promovarea
energiei din surse regenerabile, investițiilor ce vizează
eficientizarea/ economisirea consumului de apă,
prelucrarea deșeurilor, a reziduurilor precum şi
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră), se vor
acorda 15 puncte.
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat
daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile.
In cadrul analizei documentelor vor fi luate in
considerare:
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Activitatile din cadrul proiectului
Obiectivele din cadrul proiectului
Utilajele/echipamentele ahizitionate
Materialele utilizate
Cheltuielile efectuate

CS3 - Proiectul prevede produse de calitate
DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica informatiile continute in Planul de
afaceri si in cazul in care identifica in cadrul actiunilor
propuse prin proiect produse de calitate (ex: grupurile
care produc, depozitează și comercializează produse
ecologice, HNV, tradiționale sau produse care participă
la scheme de calitate europene), se vor acorda 15
puncte.
Punctajul se acorda daca:
 Grupul de producători își propune prin planul de
afaceri că va efectua investiţii care deservesc
membrii fermieri înscriși în sistemul de
certificare în agricultura ecologică;
 Grupul de producători se angajează prin planul
de afaceri că va comercializa produse agricole
care participă la o schemă de calitate/sunt
certificate în urma unei scheme de calitate;
 Grupul de producători se angajează prin planul
de afaceri că va comercializa produse agricole
traditionale;
 Grupul de producători se angajează prin planul
de afaceri că va comercializa produse agricole
care provin din exploataţii situate în zone HNV;
In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat
daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile.

CS4 - Exploataţiile membrilor/majorității membrilor grupului de producători au dimensiuni
cuprinse între:
a) 1.000 –11 999 euro SO
b) 12.000 – 50.000 euro SO

5

DOCUMENTE PREZENTATE
Plan de afaceri
Anexa 3 Stabilirea dimensiunii economice a
exploatației
Doc. 5a) Copie după documentul autentificat
la notar care atestă dreptul de proprietate
(a1) asupra terenului şi/sau tabel
centralizator (a2) emis de Primărie semnat
de persoanele autorizate conform legii,
conţinând sumarul contractelor de arendare
cu suprafeţele membrilor luate în arendă, pe
categorii de folosinţă, perioada de arendare
şi/sau contractul de concesiune, cu o
valabilitate ≥ decât perioada de desfășurare
a contractului cu AFIR
Doc. 5b) Copie din Registrul Agricol emis de
Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile
înaintea depunerii cererii de finanţare care
să certifice dreptul de proprietate şi/sau de
folosinţă (arenda, concesionare etc.) al
terenului pentru baza de producţie a
membrilor, cu ştampila primăriei şi
menţiunea „Conform cu originalul”.
Atenţie! În situaţia în care primăriile nu pot
elibera copia registrului agricol cu situaţia
curentă, se va depune
copia ultimei
înregistrari a registrului agricol însoţită de
adeverinţă emisă de primărie privind situaţia
curentă.

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Punctajul se acordă proporțional cu numărul de
membri care se încadrează cu exploatațiile
agricole gestionate în intervalul de dimensiune
economică menționat anterior. Se va avea în
vedere dimensiunea exploatațiilor deținute de
membri la momentul depunerii cererii de
finanțare. Având în vedere caracterul stimulativ
al sprijinului, după contractare,dimensiunile
economice ale membrilor grupului de
producători, beneficiar de sprijin, pot înregistra
creșteri fără nici o restricție.
Expertul corelează informațiile obținute prin
accesarea bazelor de date IACS - APIA și/sau
ANSVSA/DSVSA pentru fiecare membru cu
documentele menționate în Cererea de
finanțare în cazul solicitantilor care primesc
punctaj in cadrul principiului asocierii
exploatațiilor de mici dimensiuni. De asemenea,
expertul corelează dimensiunea economică a
exploatațiilor membrilor GP din Planul de
afaceri cu Anexa 3 Stabilirea dimensiunii
economice a exploatației.

Doc. 5c) Document pentru efectivul de
animale deţinut în proprietate: Extras din
Registrul
Exploatatiei
emis
de
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte
de data depunerii CF, din care să rezulte
efectivul de animale deţinut, însoţit de
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formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa
4 din Normele sanitare veterinare ale
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) - formularul
de mișcare se solicită dacă este cazul (există
diferențe dintre mențiunile din SF și extrasul
din Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA);
Pentru exploataţiile agricole care deţin
păsari si albine - Adeverinţă eliberată de
medicul veterinar de circumscripţie, emisă
cu cel mult 30 de zile înainte de data
depunerii CF, din care rezulta numarul
păsarilor şi al familiilor de albine şi data
inscrierii
solicitantului
in
Registrul
Exploatatiei

CS5 - Grupul de producători este recunoscut pentru următoarele categorii de produse:
a) lapte şi/sau produse din lapte de bovine (inclusiv bubaline)/ legumicultură
b) carne şi produse din carne de porc/ plante medicinale și aromatice
c) plante tehnice (sfecla de zahăr, in, cânepă, hamei, soia)
DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Punctajul se acorda daca Grupul de producători este
recunoscut pentru următoarele categorii de produse:
lapte şi/sau produse din lapte de bovine (inclusiv
bubaline)/ legumicultură – 20 pct; carne şi produse din
carne de porc/ plante medicinale și aromatice – 10 pct;
plante tehnice (sfecla de zahăr, in, cânepă, hamei, soia)
– 5 pct;
În cazul legumiculturii, se punctează atât cultura
obținută în câmp/grădină destinată comercializării, cât
și cea din spații protejate, inclusiv ciupercăriile din
spaţiile climatizate, culturile de cartofi și ciupercile de
cultura.
În cazul culturilor de in și cânepă se punctează atât
culturile textile cât și cele pentru obținere ulei.
Se
acordă
punctaj
în
funcție
de
produsul/produsele/grupa/grupele de produse pentru
care GP este recunoscut. In cazul în care grupul de
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producători este recunoscut pentru mai mult de un
produs/grupa de produse menționate în cadrul
criteriului, se va lua în calcul punctajul aferent
produsului/grupei de produse dominant (evidențiat ca
valoare în total VPC).
Punctajele celor trei subcriterii a, b sau c nu se
cumulează. Dacă un grup îndeplinește două sau toate
cele trei subcriterii aferente criteriului CS5, se va acorda
punctajul superior aferent subcriteriului îndeplinit.

CS6 - Grupul de producători are în componenţa:
a) mai mult de 7 membri
b) 7 membri
c) 6 membri
DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri
Cererea de finanțare
Doc. 2 Statutul GP
Doc. 3 Lista membrilor GP

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Numărul membrilor se va prezenta în planul de afaceri şi
se va verifica în statutul GP. Verificarea criteriului de
selecție se bazează pe documentele justificative
prezentate de către solicitant la momentul depunerii CF.
După contractare, având în vedere caracterul stimulativ
al sprijinului, numărul membrilor grupului de
producători, beneficiar de sprijin, poate înregistra
creșteri fără nici o restricție. În perioada de
implementare a planului de afacere, numărul membrilor
nu va scădea sub valoarea pentru care s‐a primit
punctaj. În cazul retragerii anumitor membrii, grupul va
coopta noi membrii astfel încât atingerea obiectivelor
din planul de afaceri să nu fie afectată.

CS7 - Proiecte ce prevad comercializarea a cel putin 75% din productia proprie prin
intermediul grupului de producatori
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DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Punctajul se acorda daca membrii grupului de
producători isi exprima acordul (printr-o declaratie pe
propria raspundere) ca cel putin 75% din producţia
proprie o vor comercializa prin intermediul grupului de
producători.
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