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Procedura de selecţie a proiectelor depuse spre finanţare la GAL Valea 

Muntelui 
 

1. Potenţialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL, sub formă de Cerere de 

Finanţare; se vor utiliza formularele de cereri de finanţare aferente fiecărei măsuri din PNDR, 

puse la dispoziţia solicitanţilor pe site-ul www.apdrp.ro. Având în vedere faptul că pentru 

proiectele atipice nu există formular cadru de Cerere de Finanţare, se vor utiliza ca model 

Cererile de Finanţare specifice măsurilor celor 3 axe din PNDR, adaptându-se în funcţie de 

obiectivele proiectelor atipice ce vor fi finanţate prin măsura 41. 

 

2. GAL verifică conformitatea proiectului şi respectarea criteriilor de eligibilitate în conformitate 

cu cerinţele impuse pentru fiecare măsură din PNDR în scopul căreia se încadrează proiectul 

depus. 

 

3. Angajaţii GAL responsabili de evaluare vor propune un punctaj pentru criteriile de selecţie, 

prin completarea Fişei de verificare a criteriilor de selecţie aferentă fiecărui proiect depus. Fişa 

de Verificare a criteriilor de selecţie GE 3.2L trebuie să cuprindă atât criteriile de selecţie 

stabilite la nivelul GAL, cât şi cele preluate din ghidul măsurii în care se încadrează proiectul şi 

punctajul pentru fiecare criteriu în parte. 

Comitetul de Selecţie GAL va verifica punctarea fiecărui criteriu de selecţie.  

Verificarea compatibilităţii proiectului cu Planul de Dezvoltare Locală a GAL şi cu 

Planul Financiar se face prin bifarea criteriilor specifice din Anexa „Procedura de selecţie” la 

Planul de Dezvoltare Locală. 

Fişa de verificare a criteriilor de selecţie trebuie să fie semnată de 2 angajaţi ai GAL 

implicaţi în procesul de evaluare. 

 

4. Criteriile de selecţie şi punctajul aferent pentru măsura 1.1 a GAL sunt: 

 

Criterii corespondente M 112 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de GAL 

Documente 

care se 

verifică 

1 Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului 

pentru Măsura în care se încadrează proiectul 

 
 

S1 Solicitantul deţine o fermă de semi-subzistenţă 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 

solicitantul completează secţiunea specifică 

”Stabilirea dimensiunii economice a fermei” a Cererii 

de finanţare, din care va trebui să rezulte că 

exploataţia agricolă deţinută are o dimensiune 

economică cuprinsă între 6 şi 8 UDE. 

(15 daca DA si 0 daca  NU) 

15 

Cererea de 

finanţare 

Calculul 

UDE 

http://www.apdrp.ro/
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S2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă (cu profil 

vegetal/animal) într-o zonă defavorizată  

 Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 

se verifică dacă întreaga exploataţie agricolă este 

situată în: 

- 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/ Listei localităţilor din Zonele 

Defavorizate de Condiţii Naturale Specifice prezentate 

în anexă la Ghidul Solicitantului. 

(10 daca DA si 0 daca  NU) 

 

 

10 

Planul de 

afaceri 

Anexa PNDR 

S3 Solicitantul  are în proprietate exploataţia agricolă.  

Pentru a se acorda punctaj maxim la acest criteriu de 

selecţie, solicitantul ataşează la Cererea de finanţare 

documente prin care să demonstreze că deţine în 

proprietate întreaga  exploataţie agricolă:  

- documente care atestă dreptul de proprietate asupra 

terenului agricol autentificate de notar, conform 

legislaţiei în vigoare;  

- documente care atestă dreptul real principal de 

proprietate al clădirilor din exploataţie; 

- extras din Registrul Exploataţiei emis de 

ANSVSA/DSVSA din care să rezulte: efectivul de 

animale deţinut, al pasărilor şi al familiilor de albine 

şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul 

Exploataţiei, însoțit de formular  de mișcare 

ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 

veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010). 

50 puncte dacă DA în întregime şi dacă NU deţine 

întreaga exploataţie în proprietate, punctajul se 

acordă proporţional cu procentul din total UDE: 

Exemplu: 

La 8 UDE: 6 în proprietate şi 2 folosinţă 

6 UDE = 75% 

Calcul punctaj: 50 pct*75%= 37,5 puncte. 

 

 

Maxim 50 

Doc. 1a, 1b 



       
                   Comuna Asău, sat Straja, Nr 241, judeţul Bacău, cod poştal 607026 

                     www.galvaleamuntelui.ro, office@galvaleamuntelui.ro, 

                     galvaleamuntelui@yahoo.com 

 

3 

 

S4 Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, 

recunoscută conform legislaţiei în vigoare, 

înainte de lansarea sesiunii: 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 

solicitantul ataşează la Cererea de finanţare 

documente prin care să demonstreze că acesta este 

membru al uneia din următoarele forme asociative, iar 

scopul şi obiectivele formei asociative sunt în 

domeniul proiectului pentru care se solicită finanţare: 

 - grupuri de producători recunoscute în conformitate 

Ordonanţa Guvernului nr. 37/2005 privind 

recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor de 

producători, pentru comercializarea produselor 

agricole şi silvice, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- grupuri şi organizaţii de producători în sectorul 

fructe şi legume recunoscute conform Hotărârii 

Guvernului nr. 1078/2008 privind acordarea de 

sprijin financiar grupurilor de producători 

recunoscute preliminar și organizațiilor de 

producători în sectorul fructe și legume; 

- societate cooperativa agricolă, consituită conform 

legii nr.1/2005; 

- cooperative agricole constituite conform Legii nr. 

566/2004, cu modificările şi completările ulterioare; 

- organizaţii de îmbunătăţiri funciare constituite 

conform Legii nr.138/2004, cu  modificările şi 

completările ulterioare.  

- membrii ai unei asociaţii care este membră în 

Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 

Agroalimentare (OIPA) 

 Formele asociative pot fi constituite şi recunoscute la 

nivel local, judeţean şi naţional. 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

10 

Doc. 12.1 

file:///C:/Users/marian.radu/Sintact%202.0/cache/Legislatie/temp/00084826.htm


       
                   Comuna Asău, sat Straja, Nr 241, judeţul Bacău, cod poştal 607026 

                     www.galvaleamuntelui.ro, office@galvaleamuntelui.ro, 

                     galvaleamuntelui@yahoo.com 

 

4 

 

S5 Solicitantul  accesează şi măsura de agromediu. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 

solicitantul ataşează la Cererea de Finanţare 

documente prin care să demonstreze că a accesat 

Măsura 214 „Plăţi de Agro –mediu” din cadrul PNDR, 

prin care şi-a asumat, în mod voluntar, angajamente de 

agro – mediu pentru o perioadă de cinci ani de la data 

semnării angajamentului.  

Solicitantul poate accesa următoarele pachete de agro-

mediu: 

1. Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală. 

2. Practici Agricole Tradiţionale. 

3. Pajişti Importante Pentru Păsări – pachet pilot. 

4. Culturi verzi. 

5. Agricultură ecologică 

6. Pajişti importante pentru fluturi (Maculinea 

sp.). 

7. Terenuri arabile importante ca zone de hrănire 

pentru gâsca cu gât roşu (Branta ruficollis). 

(15  dacă DA şi 0 dacă NU) 

15 

Planul de 

afaceri 

Print screen 

IACS APIA  

 

TOTAL 
 Maxim 100 

 

Punctajul minim obţinut va fi de 10 puncte. 

 

Criterii de departajare, pentru proiectele cu acelaşi punctaj, în funcţie de următoarele 

priorităţi: 

 

- numărul de UDE 

- proiecte depuse de femei 

- tipul exploataţiei: 

 1. apicolă 

2. bovine 

3. alte animale 

 

 

Criterii corespondente M 121 

 

Sectorul vegetal 

 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 
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1. 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

  

 

SGAL1. Micro-întreprinderi producătoare şi 

prelucrătoare de materii prime. 

(2 dacă DA şi 0 dacă NU) 

2 1 

SGAL2. Micro-întreprinderi prelucrătoare de 

produse tradiţionale. 

(2 dacă DA şi 0 dacă NU) 

2 1 

SGAL3. Colectarea şi/sau prelucrarea produselor 

organice. 

(2 dacă DA şi 0 dacă NU) 

2 1 

Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura în care se 

încadrează proiectul 

 

 

S1 Exploataţii agricole care se adaptează la 
standardele comunitare nou introduse 
  0 puncte  

 

N/A  

S2 Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru toate 
cele trei componente (sectoare prioritare, 
sisteme de irigaţii şi energie regenerabilă) poate 
primi: 

 

Maxim 35 

1, 10, 11 

18.2 

 

1 

- Exploataţii din sectoarele prioritare, în 
ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 

Maxim 29 

(i) legume        29 

(ii) pepiniere şi plantaţii de pomi şi arbuşti 

fructiferi, căpşunării; 

29 

 (iii) culturi de câmp;  28 

(iv) pepiniere şi plantaţiile de viţă de vie 

pentru vin (cu excepţia restructurării/ 

reconversiei plantaţiilor de viţă de vie) şi 

struguri de masă;  

27 

Proiectele din sectorul vegetal de la 

priorităţile i, ii, iii şi iv care au investiţii in 

sistemele de irigaţii, vor primi punctaj 

suplimentar pentru acest criteriu de selecţie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd 
investiţii în sistemul de irigaţii se acordă în 

3 
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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. 

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 primă folosită pentru obţinerea energiei 
regenerabile trebuie să provină din ferma 
proprie iar energia obţinută, inclusiv din alte 
surse regenerabile (solară, eoliană, termală şi 
alte surse de acelaşi tip), să fie folosită exclusiv 
în cadrul fermei. 

3 

S3 Exploataţii agricole de semi-subzistenţă 
Sunt exploataţiile care produc, în principal, 
pentru consumul propriu, dar care 
comercializează şi o parte din producţia 
realizată. 
Dimensiunea economică a plantaţiilor de semi-
subzistenţă poate varia între 2 şi 8 UDE. 
Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul 
de fezabilitate/Memoriul justificativ. 
Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul 
Solicitantului. 
Categoriile de solicitanţi care pot primi punctaj 
la acest criteriu de selecţie sunt: 
- Persoana fizică; 
- Persoana fizică autorizată înfiinţată în baza 
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Întreprindere individuală înfiinţată în baza 
OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificările şi 
completările ulterioare; 
(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

 

10 

1, Cererea de 

finanţare 

S4 Beneficiarul este, cu minim 6 luni înainte 

de lansarea sesiunii pentru care aplică, 

membru al unei forme asociative, sau formă 

asociativă, recunoscute conform legislaţiei 

naţionale în vigoare 

2 

11, 15.2, 18.3 
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Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, 

solicitantul ataşează la cererea de finanţare 

documente prin care să demonstreze că acesta 

este: 

 Membru al uneia din următoarele 

formele asociative: 

-Grup de producători, constituit conform OG 

nr.37/2005, cu modificările şi completările 

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 cooperativă agricolă, constituită 

conform Legii nr.1/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-cooperativă agricolă, constituită conform 

Legii nr.566/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-organizaţie de îmbunătăţiri funciare, 

constituită conform Legii îmbunătăţirilor 

funciare nr.138/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-membri ai unei Organizaţii Interprofesionale 

pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). 

Solicitantul poate fi membru al unei 

organizații profesionale (asociații) din 

componența  unei OIPA.      

 Solicitantul este constituit ca formă 

asociativă potrivit următoarelor 

reglementări: 

-societate agricolă, constituită conform Legii 

nr.36/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare sau  

-întreprindere familială constituită conform 

OUG nr.44/2008 cu modificările şi 

completările ulterioare, care aplică în nume 

propriu. 

(2 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat 
de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi tip 
de activitate 

(15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

15 

 14 
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S6 Exploataţii vegetale în sistem ecologic 
Solicitanţii trebuie să ataşeze în Cererea de 
finanţare documente prin care demonstrează că 
exploataţia este înregistrată în sistemul de 
productie ecologica (perioada de conversie 
/certificate). De asemenea, trebuie sa descrie in 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ 
situaţia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în 
sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie 
de ponderea suprafeţei/suprafaţa totală. 

 (max. 5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

5 

1, 15.1 

S7 Proiectele care au şi investiţii pentru 
procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că 
cel puţin 50% din materia primă procesată 
provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd 
investiţii pentru procesare în cadrul fermei,  se 
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii 
în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
(max. 2  dacă DA şi 0 dacă NU) 

2 

1, 8.1,11,  

S8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu 
vârsta sub 40 ani, la data depunerii proiectului 
Categoriile de solicitanţi cărora li se poate 
acorda punctaj la acest criteriu de selecţie sunt 
următoarele: 
-persoană fizică autorizată (constituită 
conform OUG nr.44/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare); 
-întreprindere individuală (constituită 
conform OUG nr.44/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare); 
-asociat unic persoană fizică (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/întreprindere individuală până la 
încheierea contractului de finanţare (conform 
doc.18.1). 
 (10  dacă DA şi 0 dacă NU) 

10 

11,10 

 S9 Exploataţii agricole aflate în zonele 
defavorizate situate în:  
-zona montană cu handicap natural conform 

15 
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Listei Unităţilor Administrativ Teritoriale din 
zona montană defavorizată, prezentată în anexa 
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 anexa la Ghidul 
Solicitantului. 
(15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

TOTAL 
 100 

 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 15 puncte. 

Departajarea se va face în ordinea descrescătoare a inevstiţiei vizate. 

 

Sectorul de creştere a animalelor 

 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 

1. 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

  

 

SGAL1. Micro-întreprinderi producătoare şi 

prelucrătoare de materii prime. 

2 dacă DA şi 0 dacă NU 

2 1 

SGAL2. Micro-întreprinderi prelucrătoare de 

produse tradiţionale. 

2 dacă DA şi 0 dacă NU 

2 1 

SGAL3. Colectarea şi/sau prelucrarea produselor 

organice. 

2 dacă DA şi 0 dacă NU 

2 1 

Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura în care se 

încadrează proiectul 

 

 

S1 Exploataţii agricole care se adaptează la 
standardele comunitare pentru laptele crud: 

- Se aplică numai pentru ferme existente de 

bovine (vaci de lapte şi bivoliţe) 

1 

 
1,5,8.1,9 
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- Data la care se încheie perioada de graţie -

31.12.2014 

- Se acordă punctaj numai pentru 

modernizări/extinderi, respectiv pentru 

solicitanţii care au desfăşurat activitate 

anterioară similară celei susţinute prin 

proiect iar proiectul cuprinde numai 

investiţii referitoare la implementarea 

standardului în proporţie de 100%. 

 1 puncte 

S2 Exploataţii din sectoarele prioritare 
Criteriul de selecţie nr. 2 cumulat pentru cele 
două componente (sectoare prioritare şi energie 
regenerabilă) poate primi: 

 

Maxim 29 

1, 10, 11 

18.2,  

1 

Exploataţii din sectoarele prioritare, în 
ordinea de priorităţi prezentată mai jos: 

Maxim 24 

(i) bovine 

   

- carne 24  

- lapte  24 

(ii) ovine şi caprine   -îngrăşare 23  

-reproducţie 23 

(iii) porcine, din care: 

 

-îngrăşare 22  

-reproducţie 22; 

(iv) păsări, din care: 

 

-carne 20  

-ouă 20 

Proiectele din sectoarele prioritare care vor 

realiza investiţii în producerea şi utilizarea 

energiei regenerabile vor putea beneficia de 

un punctaj suplimentar. 

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 primă folosită pentru obţinerea 

energiei regenerabile trebuie să provină din 

5 
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ferma proprie, iar energia obţinută, inclusiv 

din alte surse regenerabile (solară, eoliană, 

termală şi alte surse de același tip, să fie 

folosită exclusiv în  cadrul fermei.  
  (max. 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S3 Exploataţii agricole de semi - subzistenţă 

Sunt exploataţiile care produc, în principal, 

pentru consumul propriu, dar care 

comercializează şi o parte din producţia 

realizată. 

Dimensiunea economică a exploataţiilor de 

semi-subzistenţă poate varia între 2 şi 8 UDE. 

Calculul aferent UDE, se va prezenta în Studiul 

de fezabilitate/Memoriul justificativ. 

Elementele de calcul sunt prezentate în Ghidul 

Solicitantului. 

Categoriile de solicitanţi care pot primi punctaj 

la acest criteriu de selecţie sunt: 

- Persoană fizică; 

- Persoană fizică autorizată înfiinţată în baza 

OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- Întreprindere individuală înfiinţată în baza 

OUG nr.44/16 aprilie 2008 cu modificările şi 

completările ulterioare; 
(15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

 

15 

1, Cererea de 

finanţare 

S4 Beneficiarul, cu minim 6 luni înainte de 

lansarea sesiunii pentru care aplică, este 

constituit ca formă asociativă sau este 

membru al unei forme asociative, 

recunoscute conform legislaţiei naţionale în 

vigoare 

Pentru verificarea acestui criteriu de selecţie, 

solicitantul ataşează la cererea de finanţare 

documente prin care să demonstreze că acesta 

este membru al uneia din următoarele formele 

asociative: 

-grup de producători, constituit conform OG 

nr.37/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-societate cooperativă agricolă, constituită 

conform Legii nr.1/2005 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-cooperativă agricolă, constituită conform 

2 

11, 15.2, 18.3 
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Legii nr.566/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-organizaţie de îmbunătăţiri funciare, 

constituită conform Legii îmbunătăţirilor 

funciare nr.138/2004, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

-membri ai unei Organizaţii Interprofesionale 

pentru Produsele Agroalimentare (OIPA). 

Solicitantul poate fi membru al unei 

organizații profesionale (asociații) din 

componența  unei OIPA. 

sau 

Solicitantul este constituit ca formă asociativă 

potrivit următoarelor reglementări: 

-societate agricolă, constituită conform Legii 

nr.36/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-sau întreprindere familială constituită 

conform OUG nr.44/2008, cu modificările şi 

completările ulterioare, care aplică în nume 

propriu. 

  (2 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S5 Exploataţii agricole care nu au mai beneficiat 
de sprijin SAPARD/ FEADR pentru acelaşi 
tip de activitate 

(15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

15 

14 

S6 Exploataţii de creştere a animalelor în sistem 
ecologic 
Solicitanţii trebuie să ataşeze în Cererea de 
finanţare documente prin care demonstrează că 
exploataţia este înregistrată în sistemul de 
producţie ecologică (perioada de conversie 
/certificate). De asemenea, trebuie să descrie în 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ 
situaţia în care se găseşte. 
Pentru proiectele care prevăd producţie în 
sistem ecologic punctajul se acordă în funcţie 
de numărul de animale crescute în sistem 
ecologic/numărul total de animale al 
exploataţiei. 

 (max. 5  dacă DA şi 0 dacă NU) 

5 

1, 15.1 

S7 Proiectele care au şi investiţii pentru 
procesarea produselor agricole 
Beneficiarii trebuie să demonstreze prin 
Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că 

2 

1, 8.1,11  
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cel puţin 50% din materia primă procesată 
provine din ferma proprie. 
Punctajele pentru proiectele care prevăd 
investiţii pentru procesare în cadrul fermei,  se 
acordă în funcţie de ponderea acestor investiţii 
în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
(max. 2  dacă DA şi 0 dacă NU) 

S8 Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu 
vârsta sub 40 ani, la data depunerii 
proiectului 
Categoriile de solicitanţi cărora li se poate 
acorda punctaj la acest criteriu de selecţie sunt 
următoarele: 
-persoană fizică autorizată (constituită 
conform OUG nr.44/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare); 
-întreprindere individuală (constituită 
conform OUG nr.44/2008 cu modificările şi 
completările ulterioare); 
-asociat unic persoană fizică (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/întreprindere individuală până la 
încheierea contractului de finanţare (conform 
doc.18.1). 
 (10  dacă DA şi 0 dacă NU) 

10 

11,10 

 S9 Exploataţii agricole aflate în zonele 
defavorizate situate în: 
-zona montană cu handicap natural conform 
Listei Unităţilor Administrative Teritoriale din 
zonă montană defavorizată, prezentată în anexa 
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 anexa la Ghidul 
Solicitantului. 
(15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

15 

 

TOTAL 
 100 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 puncte. 

Departajarea se va face în ordinea descrescătoare a inevstiţiei vizate. 
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Criterii corespondente M123 

 

I. Unitatile care implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in 

conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE 

Aceste criterii sunt numai pentru alocarea financiara prevăzută pentru implementarea 

standardelor europene in vigoare privind prelucrarea laptelui crud 

 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se 

verifică 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

  

 

SGAL1. Exploataţii vegetale organice şi de creştere a 

animalelor. 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 

CF 

SGAL2. Exploataţii agricole de semi-subzistenţă. 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 

CF 

SGAL3. Micro-întreprinderi ce prelucrează produse lemnoase 

şi promovează tehnologii pentru protecţia mediului. 

3 dacă DA şi 0 dacă NU 

3 

MJ/SF 

Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului pentru 

Măsura în care se încadrează proiectul 

 
 

S1 Unităţi care au programe de restructurare până în 
2013

1
, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru 

îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare, 
conform Decizia 2011/898/UE de modificare a Deciziei 
2009/852/CE privind măsurile tranzitorii în temeiul 
Regulamentelor (CE) nr. 852/2004 şi (CE) nr. 853/2004 ale 
Parlamentului European şi ale Consiliului în ceea ce 
priveşte prelucrarea laptelui crud care nu respectă cerinţele 
în anumite unităţi de prelucrare a laptelui din România şi 
cerinţele structurale aplicabile acestor unităţi. 
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 
2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program 
de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă 
face parte din acest program. 
Anexa Deciziei 2011/898/UE este publicată şi în Ghidul 
Solicitantului. 
Se punctează pentru toate unităţile din Anexa Deciziei 

 

1 

1, 8.1, 12, 9.1, 

9.2, 9.3 

19.2 
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2011/898/UE. 
1 dacă DA şi 0 dacă NU 

S2 Micro-intreprinderi care se adaptează la standardele 
comunitare nou introduse

2 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecţie, 
solicitantul trebuie să se regăsească în Anexa Deciziei 
2011/898/UE şi trebuie să facă dovada că are un program 
de restructurare avizat de ANSVSA, iar investiţia propusă 
face parte din acest program. Anexa Deciziei 2011/898/UE 
este publicată şi în Ghidul Solicitantului. 

Se punctează numai Micro‐întreprinderile din Anexa 

Deciziei 2011/898/UE, numai pentru urmatoarele doua 

standarde, in conformitate cu Anexa la fisa masurii: 

„Descrierea standardelor comunitare în vigoare”, 

prezentată şi în Ghidul Solicitantului. 

- Standarde generale pentru igiena produselor alimentare 

(Regulamentul nr. 852/2004/CE) cu perioada de gratie 

31.12.2013; 

- Standarde specifice de igiena pentru alimentele de 

origine animala 

(Regulamentul nr. 882/2004/CE) cu perioada de gratie 

31.12.2013; 

În Anexă sunt prezentate regulamentele comunitare şi 

actele normative care le transpun pe acestea şi sunt 

indicate investiţiile care sunt necesare pentru adaptarea la 

standarde. Aceste investiţii vor fi descrise în Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ în capitolul privind 

“Adaptarea la standarde”, iar cheltuielile necesare vor fi 

evidenţiate în bugetul indicativ. De asemenea, solicitantul 

trebuie să demonstreze ca Notificarea ANSVSA/DSVSA 

este eliberata pentru realizarea proiectului, va mentiona că 

va respecta standardele şi că implementarea proiectului va 

fi realizată pănă la expirarea perioadei de gratie.  

Implementarea standardelor trebuie să se încadreze în 

perioada de grație mentionată în Anexa din fișa măsurii 

123, dar plata se poate efectua și ulterior. 

1 dacă DA şi 0 dacă NU 

 

1 

1, 8.1, 10.2 

19.2 

S3 Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi 
prezentată mai jos – maxim 20 puncte. 

(i) lapte şi produse lactate; 20 

20 

1 
(ii) carne, produse din carne şi ouă; 19  
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(iii) cereale; 18  

(iv) legume, fructe şi cartofi;18  

(v) seminţe oleaginoase; 18  

(v) miere de albine; 18  

(vi) vin;17  

Pentru proiectele care prevad investitii in energie 
regenerabila se acorda punctaj suplimentar – 5 puncte 
Materia prima folosită pentru obținerea energiei 

regenerabile (biomasa) trebuie să provină din unitatea 

proprie iar energie obținută inclusiv din alte surse 

regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de 

acelasi tip), să fie folosită exclusiv în unitate. 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea acestor 

investiţii, în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Criteriul de selectie nr. 3 poate primi maxim 25 

puncte. 

De exemplu: 

‐ cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile in 

valoare de 25.000 Euro. 

‐ valoarea totala eligibila a proiectului de 500.000 Euro. 

25.000/500.000x25=1,25 
Total punctaj pentru acest criteriu de selecție: 1.25 
puncte 

 

S4 IMM-uri din zone unde există materie primă 
disponibilă şi nu există capacităţi de procesare 

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ că cel puţin 50% din 

materia primă utilizată la procesare sau colectată în cazul 

depozitării, provine din judeţul în care este amplasată 

investiţia sau judeţele limitrofe in care exista materie 

prima disponibilă. 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 1, 13, 10.2 

S5 Forme asociative constituite/ Membri ai unei 
Organizatii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) recunoscuta, cu minim 6 luni  
inainte de lansarea sesiunii pentru care aplica, conform 
legislaţiei în vigoare; 

5 
1, 10.1, 10.2, 

11, 19.1 
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1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative: 

‐  cooperative agricole de procesare a produselor 

agricole – conform Legii nr. 566/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

‐ societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 

1/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 

‐ asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform 

OUG nr. 44/2008 cu modificările şi completările 

ulterioare; 

‐ grupuri de producători recunoscute în conformitate cu 

Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de 

fezabilitate/memoriul justificativ ca investitia deservește 

majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus 

unul din membri) și se regăsește în una din activitățile 

menționate în statulul acestora.  

2. Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii 

Interprofesionale pentru 

Produsele Agroalimentare (OIPA) 

Solicitantul poate fi membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 

Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească 

în una din activitățile OIPA (respectiv, criteriile de 

reprezentativitate: producție, procesare, depozitare si 

comercializare din Registrul OIPA‐ MADR). 

Daca solicitantul este membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA, 

activitatea asociatiei (comuna cu activitatea propusa prin 

investitie) trebuie sa se regaseasca in activitatea OIPA.  

Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de 

fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care 

OIPA sprijină activitatea de procesare a solicitantului. 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

S6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR 
pentru acelasi tip de activitate (cod CAEN). 
20 dacă DA şi 0 dacă NU 

20 12 

S7 IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă 
cât şi procesatoare 

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii 

agricole şi procesează sau colectează și/sau depozitează 

materie primă atât din producţia proprie cât şi 

achizitionată. 

5 1,10.2, 18 
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Solicitantul trebuie să demonstreze că deține exploatație 

agricolă, și trebuie să îndeplinească, următoarele 

condiții: 

- cel puțin 10 %, dar nu mai mult de 50 % din materia 

primă procesată și/sau depozitată să provină din producția 

proprie. 

Pentru proiectele care procesează materie primă din 

producţia proprie punctajul se acordă proporţional cu 

ponderea acesteia din total materie primă procesată și/sau 

depozitată. 

Pentru proiectele în care se procesează și/sau depozitează 

sub 10% sau peste 50% materie primă din producție 

proprie, nu se acordă punctaj pentru acest criteriu de 

selecție. 

Solicitantul care va procesa 50% materie primă din 

producție proprie, va beneficia de punctajul maxim de 9 

puncte. Pentru solicitantul care procesează între 10 și 

50% materie primă din producția proprie, punctajul se va 

acorda proporțional. 

Exemplu de calcul: 

Materie primă procesată din producție proprie =50.000 

hl/an 

Total materie primă necesară procesării=500.000 hl/an 

Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din 

producție proprie ar obține 9 puncte. 

Punctajul se va calcula astfel: 
250.000.............9 
50.000................x 
x=50.000x9/250.000=1,8 puncte 
5 dacă DA şi 0 dacă NU 

S8 IMM-uri care procesează produse tradiţionale  

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi 

propun să proceseze unul sau mai multe produse 

tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. 

Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe 

produse tradiționale. 

Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale 

atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea 

acestora din producţia totală realizată. 

Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul 

punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 

6) proportional cu ponderea produselor tradiționale din 

total producție realizate, daca NU, va primi 0 puncte. 

5 1, 17 
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Maxim de puncte 5. 

De exemplu: 

Produse traditionale 25.000 kg/an 

Productie totala realizata=500.000 kg/an 
25.000/500.000x6=0.30 puncte pentru acest criteriu de 
selectie. 

S9 Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 
fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta şi 
procesa produse ecologice atestate conform legislaţiei în 
vigoare. 
Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu 

procesează materie primă ecologică. 

Pentru proiectele care colectează şi/ sau procesează 

produse ecologice punctajul se acordă proporţional cu 

ponderea acestora din producţia totală realizată. 

Solicitantul va primi un numar de puncte (din totalul 

punctelor acordate acestui criteriu de selectie, respectiv 8) 

proporţional cu ponderea produselor ecologice din 

total producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. 

Maxim de puncte – 10. 
De exemplu: 

Produse ecologice 25.000 kg/an 

Producţie totală realizată=500.000 kg/an 
25.000/500.000x8=0.4 puncte pentru acest criteriu de 
selecţie. 

10 1, 16 

S10 Micro-întreprinderi: 

10 10.1, 10.2 - pentru sacrificare şi procesare carne; 9 puncte 

- pentru colectare şi procesare lapte; 10 puncte 

TOTAL 
100  

 

Punctajul minim cu care va fi selectat un proiect este de 10 puncte. 

   Departajarea se va face în ordinea descrescătoare a valorii investiţiei. 

 

II. Unitatile care nu implementeaza standardul privind prelucrarea laptelui crud, in 

conformitate cu Anexa la Decizia 2011/898/UE 

 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se 

verifică 

1. 

 
Criterii de selecție stabilite de GAL 
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SGAL1. Exploataţii vegetale organice şi de creştere a 

animalelor. 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 CF 

SGAL2. Exploataţii agricole de semi-subzistenţă. 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 CF 

SGAL3. Micro-întreprinderi ce prelucrează produse lemnoase şi 

promovează tehnologii pentru protecţia mediului. 

3 dacă DA şi 0 dacă NU 

3 MJ/SF 

Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului pentru 

Măsura în care se încadrează proiectul 

 
 

S1 Unităţi care au programe de restructurare până în 
2013, cuprinse în anexa avizată de DG Sanco, pentru 
îndeplinirea conformităţii cu standardele comunitare 

N/A 

 

0 

N/A 

S2 

 

 

Micro-intreprinderi care se adaptează la standardele 
comunitare nou introduse 
N/A 

 

0 

N/A 

S3 Unităţi din sectoarele prioritare în ordinea de priorităţi 
prezentată mai jos – Maxim 20 

(i) lapte şi produse lactate; carne, produse din carne şi 
ouă, 20 puncte; 

20 1 

(ii)  cereale , 19 puncte;  

(iii)  legume, fructe şi cartofi, 19 puncte;  

(iv) seminţe oleaginoase, 19 puncte;  

(v)  miere de albine, 18 puncte;  

(vi)  vin, 17 puncte.  

Pentru proiectele care prevăd investiţii în energie 
regenerabilă se acordă punctaj suplimentar – 5 puncte. 
Materia primă folosită pentru obţinerea energiei regenerabile 
(biomasa) trebuie să provină din unitatea proprie iar energie 
obţinută inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, 
termală şi alte surse de acelaşi tip), să fie  folosită exclusiv în 
unitate. 
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Punctajele se acordă proporţional cu ponderea acestor 
investiţii în valoarea totală eligibilă a proiectului. 
Criteriul de selecţie nr 3 cumulat pentru cele două 
componente (sectoare prioritare şi energie 
regenerabilă) poate primi maxim 25 de puncte. 

De exemplu: 

‐  cheltuielile aferente producerii energiei regenerabile în 

valoare de 25.000 Euro. 

‐  valoarea totală eligibilă a proiectului de 500.000 Euro. 

25.000/500.000x5=0,25 

Total punctaj pentru acest criteriu de selectie: 20 (pentru 

lactate, de ex.) + 0.25 = 20,25 

S4 IMM-uri din zone unde există materie primă 
disponibilă şi nu există capacităţi de procesare 
5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 
1, 13, 10.2 

S5 Forme asociative constituite/ Membri ai unei 
Organizaţii Interprofesionale pentru Produsele 
Agroalimentare (OIPA) recunoscută, cu minim 6 luni  
înainte de lansarea sesiunii pentru care aplică, conform 
legislaţiei în vigoare; 

1. Solicitanţii sunt constituiți ca forme asociative: 

‐  cooperative agricole de procesare a produselor agricole 

– conform Legii nr. 566/2004 cu modificările şi 

completările ulterioare; 

‐ societăţi cooperative de valorificare – conform Legii nr. 

1/2005 cu modificările şi completările ulterioare; 

‐ asociaţii familiale/ intreprindere familială, conform OUG 

nr. 44/2008 cu modificările şi completările ulterioare; 

‐ grupuri de producători recunoscute în conformitate cu 

Ordonanţa nr. 37/2005, cu modificările şi completările 

ulterioare, cu excepția celor din domeniul legume și fructe 

care beneficiază de sprijin prin Organizarea Comună de 

Piață (Pilonul I). 

Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de 

fezabilitate/memoriul justificativ că investiţia deservește 

majoritatea membrilor formei asociative (jumătate plus 

unul din membri) și se regăsește în una din activitățile 

menționate în statutul acestora. 

2.Solicitanții sunt membri ai unei Organizaţii 

Interprofesionale pentru Produsele Agroalimentare 

(OIPA) 

Solicitantul poate fi membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA. 

Activitatea propusă prin proiect trebuie să se regăsească în 

5 

1, 10.1, 10.2, 
11, 19.1        
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una din activitățile OIPA (respectiv, criteriile de 

reprezentativitate: producție, procesare, depozitare și 

comercializare din Registrul OIPA‐ MADR). 

Dacă solicitantul este membru al unei organizații 

profesionale (asociații) din componența unei OIPA, 

activitatea asociației (comună cu activitatea propusă prin 

investiție) trebuie să se regăseasca în activitatea OIPA. 

Solicitantul trebuie să demonstreze în studiul de 

fezabilitate/memoriul justificativ modalitatea prin care 

OIPA sprijină activitatea de procesare a solicitantului. 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

S6 Să nu mai fi beneficiat de alt sprijin SAPARD/ FEADR 
pentru acelasi tip de activitate(cod CAEN). 
27 dacă DA şi 0 dacă NU 

27 
12 

S7 IMM-uri care sunt atât producătoare de materie primă 
cât şi procesatoare 

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii 

agricole şi procesează sau colectează/ depozitează materie 

primă atât din producţia proprie cât şi achiziţionată. 

IMM‐ ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru 

depozitare/procesare şi în secundar ca producător de 

materie primă. 

Pentru a primi punctaj la acest criteriu, solicitantul 

(IMM‐ ul) trebuie să demonstreze că în cadrul societății 

detin părți sociale/ acțiuni cel puțin 10 producători de 

materie primă din domeniul proiectului și dacă: 

a) cel puțin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia 

primă procesată și/sau depozitată să provină din producția 

proprie a IMM‐ ului şi a celor minim 10 producători care 

deţin părţi sociale/acţiuni (diferența trebuie să fie 

achiziționată de la terți) – cu excepția sectorului vin cu 

indicație geografică;  

Solicitantul este obligat să proceseze/depoziteze atât 

producția proprie cât și producția provenită de la 

producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în IMM 

(minim 10) (doc. 19.5). 

b) pentru sectorul vin cu indicație geografică, materia 

primă achiziționată de la terți poate fi cuprinsă între 5% și 

15% (diferența trebuie să fie din producție proprie şi a 

celor minim 10 producători care deţin părţi 

sociale/acţiuni). 

În cazul punctului a) pentru proiectele în care se 

procesează și/sau depozitează sub 30% sau peste 50% 

5 

1,10, 18, 
19.3, 19.4, 

19.5 
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materie primă din producție proprie a IMM-ului şi a celor 

minim 10 producători care deţin părţi sociale/acţiuni,  nu 

se acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 

În cazul punctului b) pentru proiectele în care se 

procesează și/sau depozitează sub 5% sau peste 15% 

materie primă achiziționată de la terți, nu se acordă punctaj 

pentru acest criteriu de selecție. 

În cazul a) solicitantul care va procesa și/sau depozita 50% 

materie primă din producție proprie a IMM-ului şi a celor 

minim 10 producători care deţin părţi sociale/acţiuni, va 

beneficia de punctajul maxim de 10 puncte. Pentru 

solicitantul care procesează între 30 și 50% materie primă 

din producția proprie a IMM-ului şi a celor minim 10 

producători care deţin părţi sociale/acţiuni, punctajul se va 

acorda proporțional. 

În cazul b) pentru proiectele care procesează struguri 

materie primă cu indicație geografică din producţia proprie 

produsă de IMM‐ ul solicitant şi a celor minim 10 

producători care deţin părţi sociale/acţiuni, punctajul se 

acordă proporţional cu ponderea acesteia din total materie 

primă procesată.  

Solicitantul este obligat să proceseze/depoziteze atât 

producția proprie cât și producția provenită de la 

producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în IMM 

(minim 10) (doc. 19.5). 

Prevederile punctului b se aplică și pentru procesarea 

strugurilor materie primă destinați obținerii de vin cu 

denumire de origine controlată. 

Exemple de calcul: 

Cazul a) 

Materie primă procesată și/sau depozitată din producție 

proprie a IMM‐ ului şi a celor minim 10 producători care 

deţin părţi sociale/acţiuni =150.000 t/an 

Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 

Se verifică dacă ponderea materiei prime deţinute se 

încadrează între 30% și 50% materie primă din producția 

proprie a IMM‐ ul şi a celor minim 10 producători care 

deţin părţi sociale/acţiuni. 

150.0000/500.000x100=30% 

Dacă solicitantul ar procesa 50% materie primă din 

producție proprie a IMM‐ ului şi a celor minim 10 

producători care deţin părţi sociale/acţiuni ar obține 5 

puncte. 
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50%...............................5 puncte 

30%..................................X 

x=30%x5/50%= 3 puncte 

Punctajul se va calcula astfel: 

250.000................5 

150.000................x 

x=150.000x5/250.000=3 puncte 

Cazul b) 
Materie primă (struguri) din producție proprie a 
IMM‐ ului şi a celor minim 10 producători care deţin părţi 
sociale/acţiuni =450.000 t/an 
Total materie primă necesară procesării=500.000 t/an 

Se verifică dacă ponderea materiei prime din producție 

proprie a IMM‐ ului şi a celor minim 10 producători care 

deţin părţi sociale/acţiuni se încadrează între 85% și 95% . 

Punctajul se va calcula astfel: 
450.000/500.000x5=4,5 puncte acordate pentru acest 
criteriu de selecție. 
Punctajul maxim este de 5 puncte. 

S8 IMM-uri care procesează produse tradiţionale  

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ că procesează sau îşi 

propun să proceseze unul sau mai multe produse 

tradiţionale atestate conform legislaţiei în vigoare. 

Solicitantul trebuie să proceseze unul sau mai multe 

produse tradiționale. 

Pentru proiectele care procesează produse tradiţionale 

atestate punctajul se acordă proporţional cu ponderea 

acestora din producţia totală realizată. 

Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul 

punctelor acordate acestui criteriu de selecție, respectiv 3) 

proporțional cu ponderea produselor tradiționale din 

total producție realizată, daca NU, va primi 0 puncte. 

Punctaj maxim- 5 puncte. 

De exemplu: 

‐  produse tradiționale 25.000 Kg/an. 

‐  producție totală realizată= 500.000 Kg/an. 
25.000/500.000x3=0,15 puncte pentru acest criteriu de 
selecție. 

5 

1, 17 

S9 Să colecteze şi/sau să proceseze produse ecologice. 

Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de 

fezabilitate/ Memoriul justificativ că vor colecta şi procesa 

produse ecologice atestate conform legislaţiei în vigoare. 

Solicitantul nu poate obţine produse ecologice dacă nu 

5 

1, 16 
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procesează materie primă ecologică. 

Pentru proiectele care colectează şi/sau procesează 

produse ecologice punctajul se acordă proporţional cu 

ponderea acestora din producţia totală realizată. 

Solicitantul va primi un număr de puncte (din totalul 

punctelor acordate acestui criteriu de selecţie, respectiv 5) 

proporţional cu ponderea produselor ecologice din total 

producţie realizată, dacă NU, va primi 0 puncte. Punctaj 

maxim 5 puncte. 
De exemplu: 

‐  produse ecologice 25.000 Kg/an. 

‐  producție totală realizată= 500.000 Kg/an. 
25.000/500.000x5=0,25 puncte pentru acest criteriu de 
selecție 

S10 Micro-întreprinderi : 

10 

10.1, 10.2 

Pentru sacrificare si procesare carne, 9 puncte; 

Pentru colectare si procesare lapte, 10 puncte. 

TOTAL 
100  

 

Punctajul minim este de 10 puncte. 

Departajarea se va face în ordinea descrescătoare a valorii investiţiei. 

 

5. Criteriile de selecţie şi punctajul aferent pentru măsura 1.2 a GAL sunt: 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 

1. 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

  

 

SGAL1. Relevanţa proiectului faţă de strategia GAL 

Valea Muntelui 

Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor 

stabilite prin strategie, inclusiv argumentarea clară a 

acestei contribuţii; prezentarea clară a contribuţiei 

proiectului la realizarea obiectivelor măsurii 111. 

10 puncte 

10 

CF, fişa măsurii 
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SGAL2. Relevanţa proiectului faţă de grupul ţintă 

inclus în proiect 

Proiectul defineşte clar grupul ţintă inclus în proiect şi 

nevoile sale prin furnizarea de date cantitative şi 

calitative, studii sau analize statistice. 

Obiectivele şi activităţile proiectului sunt corelate cu 

nevoile identificate şi contribuie la satisfacerea 

acestora; modalităţile de identificare, recrutare, 

implicare şi menţinere în proiect a persoanelor 

aparţinând grupului/grupurilor ţintă sunt realiste, 

adecvate şi corespunzătoare contextului local. 

10 puncte 

10 

CF 

SGAL3. Valoarea adăugată a proiectului 

Proiectul propune noi modalităţi/soluţii personalizate 

pentru a răspunde nevoilor identificate ale grupului 

ţintă, sau noi modalităţi de utilizare a instrumentelor 

existente; proiectul demonstrează cum contribuie la 

susţinerea dezvoltării teritoriului GAL. 

5 puncte 

5 

CF 

SGAL4. Indicatorii proiectului 

Proiectul contribuie direct la atingerea indicatorilor 

corespunzători măsurii 111 din strategia de dezvoltare 

a teritoriului GAL Valea Muntelui. 

Pentru obţinerea punctajului maxim numărul de 

beneficiari ai proiectului va fi de: 

- minim 15 pentru cursurile de formare 

- minim 20 pentru evenimente, expoziţii, 

târguri, etc., pentru campanii de informare şi 

sprijin, pentru campanii de conştientizare, 

pentru seminarii de bune practici. 

10 puncte 

10 

CF 

SGAL5. Metodologie 

Proiectul prezintă clar modul de implementare a 

activităţilor propuse pentru realizarea obiectivelor; 

este prezentat clar modul de organizare a resurselor 

alocate pentru proiect în vederea obţinerii rezultatelor 

asumate; este descris clar modul în care se asigură 

monitorizarea implementării proiectului. 

5 puncte 

5 

CF 
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SGAL6. Proiectul se adresează formării profesionale 

a următoarelor categorii de beneficiari: 

- tineri până în 40 de ani – 50% 

- femeilor-30% 

- alte categorii-20%. 

10 puncte 

10 

CF 

SGAL7. Promovarea metodelor de bună practică cu 

componentă de mediu la nivel local şi regional 

Proiectul propune folosirea exemplelor locale în 

acţiunile de formare, informare şi difuzare de 

informaţii şi implicarea fermierilor şi antreprenorilor 

din teritoriu în promovarea bunelor practici în acord 

cu normele de protecţia mediului. 

5 puncte 

5 

CF 

SGAL8. Promovarea produselor tradiţionale locale 

Proiectul propune realizarea de acţiuni sau evenimente 

de promovare a produselor tradiţionale locale. 

10 puncte 

10 

CF 

SGAL9. Planificarea activităţilor 

Activităţile proiectului sunt descrise clar, sintetic, 

cronologic şi sunt realiste; activităţile proiectului 

contribuie la atingerea rezultatelor şi la realizarea 

obiectivelor propuse; claritatea şi fezabilitatea 

planului de acţiune al proiectului. Este precizată 

durata activităţilor principale. 

Durata de implementare a proiectului este corelată cu 

numărul de activităţi din proiect 

10 puncte 

10 

CF 

 SGAL10. Calificări şi experienţă 

Este prezentată echipa de proiect, inclusiv lista de 

experţi pe termen mediu şi scurt, aceasta este adecvată 

dpdv al experienţei, calificărilor, competenţelor şi 

abilităţilor pentru managementul şi realizarea 

activităţilor proiectului; este descrisă clar o distribuire 

eficientă a reponsabilităţilor în cadrul echipei de 

implementare; există experienţă anterioară de lucru. 

10 puncte 

10 

Documente care 

atestă expertiza 

echipei de proiect 
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 SGAL11. Resurse alocate 

Sunt descrise clar şi identificate corect în raport cu 

obiectivele proiectului; resursele prevăzute contribuie 

la obţinerea rezultatelor proiectului; resursele 

prevăzute sunt suficiente, sunt specificate 

locaţia/locaţiile pentru desfăşurarea activităţilor 

prevăzute în proiect, dotările şi echipamentele 

existente. 

10 puncte 

10 

CF 

 SGAL12. Oferta financiară 

Bugetul alocat pentru realizarea activităţilor din 

proiect este realist şi este cel mai bun din punct de 

vedere al raportului calitate-preţ faţă de alte oferte 

existente pe piaţă. Solicitantul prezintă oferte de la 

diferiţi furnizori cu privire la cheltuielile cu lectorii/ 

spaţiul de închiriat/ echipamentele închiriate/etc, 

pentru a demonstra rezonabilitatea bugetului alcătuit. 

Valoarea proiectului se încadrează în maximul 

specificat în Ghid la capitolul 2.7 în condiţiile date. 

5 puncte 

5 

CF şi oferte 

furnizori 

TOTAL 
100  

 

   Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 puncte. 

 

În cazul în care există mai mulţi solicitanţi pe un anumit tip de proiect, cu acelaşi punctaj, se va 

acorda finanţare tuturor în limita sumei disponibile. Dacă se depăseşte suma alocată se va face o 

departajare. Aşadar, în acest ultim caz se va acorda prioritate furnizorilor de formare cu 

experienţă specifică în dezvoltare rurală şi mai ales în cadrul programului LEADER, care vor 

prezenta oferta financiară cea mai avantajoasă şi vor cuprinde un număr cât mai mare de 

participanţi în cadrul proiectelor. 

 

6. Criteriile de selecţie şi punctajul aferent pentru măsura 1.3 a GAL sunt: 

 

Criterii corespondente M 312 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 

1. 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 
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SGAL1. Proiecte care respectă standardele 

arhitecturale (arhitectura locală) 

(2 puncte) 

2 Aviz OAR 

Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura în care se 

încadrează proiectul 

 

 

S1 Aplicantul nu a mai  primit  fonduri 

comunitare pentru activităţi similare în 

ultimii 3 ani. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 

Cererii de Finanţare –Secţiunea C – Finanţări 

nerambursabile – solicitate şi/ sau obţinute. 

Se va puncta criteriul dacă perioada de timp 

dintre data Notificării beneficiarului cu privire 

la plăţile efectuate pentru investiţia similară şi 

data depunerii prezentului proiect este mai 

mare de 3 ani. 

Se punctează criteriul automat dacă 

solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din 

fonduri comunitare pentru activități similare 

în ultimii 3 ani. 

Activităţi similare înseamnă acelaşi tip de 

investiţie (ex: a beneficiat de SAPARD pentru 

meşteşuguri şi aplică şi prin FEADR tot pe 

meşteşuguri, atunci nu primeşte punctaj, iar în 

cazul în care aplică pentru croitorie pe 

FEADR, atunci primeşte punctaj).  

(20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

20 

Pct. C din CF, 

Doc.1;  13 

 

S2 

 

Proiectele care prin activitatea propusă 

creează mai mult de un loc de muncă / 25.000 

Euro investiţi (valoarea de 25.000 euro 

investiți în funcție de tipul și data înființării 

solicitantului) 

Pentru micro-întreprindere de tip start-up cât 

şi pentru microîntreprinderile în funcţiune, 

punctarea acestui criteriu se va face prin 

crearea a cel puţin un loc de muncă raportat 

la 25.000 euro . 

Formula: 

Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ 

număr locuri de muncă nou create<=25000 

Euro, proiectul primeşte punctaj. 

 

5 

DOC 1.  
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Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ 

număr locuri de muncă nou create>25000 

Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 

analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ 

Memoriul justificativ (punctul 7.2 din Studiul 

de Fezabilitate şi punctul 3.2 pentru 

solicitanţii care completează Memoriul 

justificativ) şi pe baza formulelor de calcul 

prezentate. 

Se vor lua în considerare doar locurile de 

muncă nou create, cu norma întreagă pentru 

personalul muncitor - direct productiv și cel 

mult un loc de muncă indirect productiv. 

Se vor puncta doar locurile de muncă aferente 

investițiilor suportate din cheltuieli eligibile. 

În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de 

maşini/ utilaje care necesită conducător - la o 

maşină/ un utilaj se va lua în considerare un 

om/ schimb (conform numărului de schimburi 

prevăzute în SF/ MJ, dar nu mai mult de două 

schimburi). 
(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S3 Proiecte care promovează activităţi 
meşteşugăreşti, de artizanat 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

dacă acest lucru este prezent şi demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/Memoriul justificativ 

(descrierea proiectului) şi se aplică pentru 

proiectele care-şi propun crearea sau 

dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, iar în 

cazul modernizărilor, şi în baza documentului 

15.1, respectiv, declaraţia de notorietate cu 

privire la abilitatea de a desfăşura activitatea 

pentru care se solicită finanţarea eliberată de 

primarul localităţii respective (numai pentru 

PFA/ Întreprindere Familială/ Întreprindere 

Individuală), doar pentru meseriile 

tradiţionale artizanale - pentru reprezentantul 

legal/ beneficiar. 

Activitate meşteşugărească – vezi definiţia din 

dicţionar. 

Se acordă punctaj pentru toţi beneficiarii 

măsurii care îşi propun prin proiect crearea 

2 

Doc 1;; 15.1,15.2 
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sau dezvoltarea de activităţi meșteșugărești, 

de artizanat. 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea 

pe care o are valoarea investiţiei aferentă 

activităţilor meşteşugăreşti în valoarea totală 
eligibilă a proiectului. 

(maxim 2) 

S4 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta 

până în 40 de ani la data depunerii 

proiectului; 

Verificarea se face în baza informațiilor de la 

pct. B1.1- Informații privind solicitantul – 

Data de naștere, pentru: 

I. 

Persoană fizică care declară că se va autoriza 

în persoana fizică autorizată sau întreprindere 

individuală. 

Persoană fizică autorizată (PFA), cu vârsta 

sub 40 de ani la data depunerii Cererii de 

Finanţare a proiectului; 

Întreprindere individuală, întreprinzător 

persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data 

depunerii Cererii de Finanţare a proiectului. 

Medic titular care îşi exercită profesia în 

cadrul unui cabinet medical individual, cu 

vârsta sub 40 ani la data depunerii Cererii de 

Finanţare a proiectului. 

Medic veterinar cu drept de liberă practică, 

organizat ca PFA şi care funcţionează în 

cadrul unui cabinet medical veterinar 

individual, cu vârsta sub 40 ani la data 

depunerii Cererii de Finanţare. 

II. 

Verificarea se va face în doc 11.1 –Certificat 

constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerțului pentru: 

Societate cu răspundere limitată, cu asociat 

unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanțare a 

proiectului. 

III. 

În cazul proiectelor promovate de femei şi 

care se regăsesc în formele de organizare şi 

15 Verificare CF, 11.1 
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condiţiile menţionate anterior se acordă 

punctaj la acest criteriu indiferent de vârsta 

acesteia. 
(15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S5 Start-up-uri (micro-întreprinderi nou 
înfiinţate) care aplică proiecte ce vizează 
activităţi non-agricole productive 

Se acordă punctaj proiectelor care vizează 

activitățile enumerate în secțiunea ”Domeniul 

de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la 

punctele i)9 și ii)10 din fișa măsurii. 

Verificarea încadrării în categoria 

activităților de producție de bunuri, se va face 

pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor CAEN de 

producție de bunuri. 

În cazul proiectelor care prevăd activități 

complementare, se va acorda punctaj la acest 

criteriu de selecție doar în situația în care 

activitatea/activitățile non – agricole de 

producție de bunuri reprezintă componenta 

majoritară din punct de vedere valoric. 

O micro-întreprindere este considerată nou 

înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul 

depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a 

înregistrat activitate până în momentul 

depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani 

fiscali. 

 (50 dacă DA şi 0 dacă NU) 

50 Doc. 2; 10; 12; 14 

S6 
Proiecte ce vizează dezvoltarea serviciilor 

sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale 

(1 dacă DA şi 0 dacă NU) 

1 DOC 1 

S7 
Proiecte ce vizează achiziţionarea de 

echipamente pentru producerea energiei 

din alte surse regenerabile decât 

biocombustibilii 

Punctajul se acordă proporţional cu ponderea 

pe care o are valoarea investiţiei pentru 

energie regenerabilă în valoarea totală 

eligibilă a proiectului. 

Se vor puncta: 

- proiectele care propun utilizarea energiei 

regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de 

5 DOC 1 
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producție de bunuri; 

- proiectele care vizează achiziționarea 

echipamentelor de producere a energiei din 

surse regenerabile în vederea dotării 

clădirilor în cadrul cărora se desfășoară/se va 

desfășura activitatea propusă prin proiect. 
(maxim 5) 

TOTAL 
100  

 

 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 5 puncte. 

Departajarea se va face în ordinea descrescătoare a valorii investiţiei. 

 

Criterii corespondente M 313 a şi b 

 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 

1. 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

  

 

SGAL1. Proiecte care respectă standardele 

arhitecturale (arhitectura locală) 

(5 puncte) 

5 1 

Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura în care se 

încadrează proiectul pentru componentele a) 

Investiţii în infrastructura de primire turistică şi 

b) Investiţii în activităţi recreaţionale 

 

 

S1 Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din 

alte fonduri comunitare pentru investiţii 

similare (acelaşi tip de investiţie) în ultimii 3 

ani; 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 

verificării Cererii de Finanţare – Secţiunea C – 

Finanţări nerambursabile – solicitate şi/ 

sau obţinute, a bazelor de date FEADR/ 

SAPARD şi/ sau documentul 11. 

Se va puncta criteriul dacă perioada de timp 

dintre data ultimei plăţi efectuate pentru 

investiţia similară şi data depunerii prezentului 

proiect este mai mare de 3 ani. 

20 

DOC. 11, Baza de 

Date 

SAPARD/FEADR, 

CF 
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Se punctează criteriul automat dacă 

solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din 

alte fonduri comunitare pentru investiţii 

similare în ultimii 3 ani. 

(20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S2 

 

Proiecte din zone cu potenţial turistic 

ridicat dar care nu sunt suficient dezvoltate 

din acest punct de vedere; 

Verificarea acestui criteriu se va face pe baza 

Anexei 10 – Lista comunelor cu potențial 

turistic. Această anexă a fost întocmită în 

conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 

din 28 octombrie 2008 privind aprobarea 

Planului de amenajare a teritoriului naţional 

Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, 

cu modificările și completările ulterioare, 

precum și a metodologiei de acordare a 

punctajului total aferent potențialului de 

dezvoltare turistică (evaluare finală) 

http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-

privind-patnsectiunea- a-vi-a-zone-cu-resurse-

turistice 

10 
DOC. 1. Anexa 10 

la ghid  

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare 

de resurse turistice 

(Cmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul 

aferent aplicându-se următoarea formulă de 

calcul: 

Cmrt*10/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final 

(cu două zecimale). 

Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform 

Anexei 10 este de 45 de puncte. 

http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-privind-patnsectiunea-
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-în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte 

mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul 

va fi de max. 7 puncte. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul 

aferent aplicându-se următoarea formulă de 

calcul: 

Cfmrt*7/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final 

(cu două zecimale). 

Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform 

Anexei 10 este de 56,40 de puncte. 

S3 Proiectele care prin activitatea propusă 

creează mai mult de un loc de muncă/ 

25.000 Euro investiţii; 

Pentru micro-întreprinderile de tip start-up-uri, 

cât şi pentru microîntreprinderile în funcţiune, 

punctarea acestui criteriu se va face prin 

crearea cel puţin a unui loc de muncă raportat 

la 25.000 euro. 

Formula: 

dacă valoare ajutor nerambursabil/ număr 

locuri de muncă nou create <= 25.000 Euro, 

proiectul primeşte punctaj, dacă valoare ajutor 

nerambursabil/ număr locuri de muncă nou 

create > 25.000 Euro, proiectul nu primeşte 

punctaj. 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 

analizei datelor din Studiul de Fezabilitate/ 

Memoriul Justificativ (punctul 7.2 din Studiul 

de Fezabilitate completat de solicitanţii privaţi 

şi punctul 3.2 pentru solicitanţii care 

completează Memoriul Justificativ) şi pe baza 
formulelor de calcul prezentate. 
(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

5 DOC. 1  

S4 Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta 

până în 40 de ani la data depunerii 

proiectului; 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 

verificării actului de identitate, după cum 

urmează: 

 persoană fizică sau persoană fizică 

autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanţare a 

10 DOC  10.1  
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proiectului; 

 societate cu răspundere limitată, cu asociat 

unic persoană fizică cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii Cererii de Finanţare a 

proiectului; 

 întreprindere individuală, titularul – 

întreprinzător persoană fizică cu vârsta sub 40 

de ani la data depunerii Cererii de Finanţare a 

proiectului. 

În cazul proiectelor promovate de femei şi care 

se regăsesc în formele de organizare şi în 

condiţiile menţionate anterior se acordă 

punctaj la acest criteriu, indiferent de vârsta 

acesteia la data depunerii Cererii de Finanţare. 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S5 Proiecte de investiții în activități 

recreaționale; 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

dacă proiectul prevede în cadrul SF/ MJ 

investiții de tipul celor din componenta b, 

investiții private în infrastructura de agrement. 

Pentru proiectele combinate, criteriul va fi 

punctat, dacă investițiile aferente activităților 

recreaționale reprezintă componenta majoritară 

din punct de vedere valoric. 
(30 dacă DA şi 0 dacă NU) 

30 DOC 1 

S6 Proiecte care au în componenţă şi investiţii 

de producere a energiei din surse 

regenerabile utilizate în scopul desfăşurării 

activităţii turistice; 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ 

şi cheltuielile cu investiţiile de producere a 

energiei din surse regenerabile sunt prevăzute 

în devizul pe obiect, devizul general şi bugetul 

indicativ. 

Punctajul se acordă proporţional cu 

ponderea pe care o are valoarea investiţiei 

pentru energie regenerabilă în valoarea 

totală eligibilă a proiectului. 

 
(max. 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

5 DOC 1 
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S7 Proiecte care prevăd prin activitatea 
propusă păstrarea şi promovarea culturii 
tradiţionale; 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în 

cadrul SF/ MJ proiectul prevede, prin 

activitatea propusă, păstrarea şi promovarea 

culturii tradiţionale prin achiziţionarea de 

obiecte tradiţionale sau de mijloace de 

transport tradiționale cu tracțiune animală (ex.: 

sănii, trăsuri, șarete, căruțe, etc.) și/ sau dacă 

solicitantul prezintă precontracte încheiate cu 

diferiți organizatori/ prestatori pentru 

furnizarea de servicii cultural - tradiționale 

pentru turiști. 

Acestea trebuie să se încadreze în tipicul 

proiectului (ex.: achiziţionarea de obiecte 

tradiţionale în vederea amenajării de structuri 

de primire turistică cu funcţiuni de cazare sau 

în vederea amenajării restaurantelor, 

achiziţionarea de mijloace de transport 

tradiţionale – sănii, trăsuri, şarete, căruțe etc. ). 

În cazul în care, prin proiect, se prevede 

achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ mijloace 

de transport tradiționale, solicitantul va 

completa declaraţia pe proprie răspundere din 

Secţiunea F a Cererii de Finanţare. 

Declaraţia pe propria răspundere trebuie să 

conţină obligaţia solicitantului de a cumpăra 

obiecte tradiţionale/ mijloace de transport 

tradiționale numai de la meşteri care deţin unul 

din documentele: 

- cartea de meşteşugar; 

- declaraţie de notorietate cu privire la 

abilitatea de a desfăşura activităţi tradiţionale 

artizanale (eliberată de primarul localităţii, în 
mod gratuit). 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

5 DOC 1, 22 

 S8 Proiecte de investiţii în agro-turism;  

Punctarea acestui criteriu se va face dacă în 

cadrul SF/ MJ proiectul prevede investiții în 

structuri de primire turistică (pensiuni agro- 

turistice). 

Pentru proiectele combinate, criteriul va fi 

punctat, dacă investiţiile aferente 

10 DOC 1  
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agroturismului reprezintă componenta 

majoritară din punct de vedere valoric. 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

TOTAL 
 100 

 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 puncte. 

 

Departajarea se va face în ordinea descrescătoare a valorii investiţiei. 

 

 

Criterii corespondente M 313 c si d 

 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 

1. 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

  

 

SGAL1. Proiecte care respectă standardele 

arhitecturale (arhitectura locală) 

(5 puncte) 

5 1 

SGAL2. Proiecte derulate de tineri/femei cu 

vârsta până în 40 de ani la data depunerii 

proiectelor. 

(20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

20 CF, Doc 10.1 

Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte 

fonduri comunitare pentru investiţii similare 

(acelaşi tip de investiţie) în ultimii 3 ani; 

 (20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

20 

DOC. 11, Baza de 

Date 

SAPARD/FEADR, 

CF 

Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura în care se 

încadrează proiectul: pentru componentele c) 

Investiţii în infrastructura la scară mică precum 

centrele de informare, amenajare de marcaje 

turistice, etc şi d) Dezvoltarea şi/sau marketingul 

serviciilor turistice legate de turismul rural 

 

 

S1 Proiecte incluse într-o strategie de 

promovare la nivel naţional / regional / 

judeţean sau local (de tip LEADER); 

Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel: 

a. Proiectul este inclus într-o strategie 

31 

DOC 1, 21, 9.5, 
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județeană/locală (de tip Leader)   30 puncte 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă 

solicitantul demonstrează în SF/ MJ că 

proiectul face parte dintr-o strategie județeană 

aprobată printr-o hotărâre a Consiliului 

Județean, respectiv dintr-o strategie locală (de 

tip Leader) a unui GAL autorizat. 

Solicitantul va prezenta documentele care 

atestă aspectele anterior menționate. 

 

b. Proiectul vizează investiţii și/sau 

promovează ariile naturale protejate 

(parcuri naturale, rezervații naturale, etc.)   

1 punct 

 

Proiectul este punctat dacă îndeplinește 

simultan următoarele condiții: 

- respectiva arie trebuie să fie situată parțial 

sau total pe raza teritorial - administrativă a 

comunei/ comunelor vizate prin proiect; 

- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau 

activități de promovare în ariile naturale 

protejate; 

- solicitantul prezintă un protocol de 

colaborare cu administraţia respectivei arii 

naturale protejate care să prevadă promovarea 

acesteia pe durata de monitorizare a 

proiectului. 

Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite 

în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

Solicitantul va prezenta documentul care atestă 

instituirea regimului arie protejată, conform 

legislației menționate. 

( maxim 1 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S2 

 

Proiectele care acoperă o zonă omogenă 

alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care 

există minim 15 acţiuni/investiţii de turism; 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 

adeverinţelor eliberate de către primăriile din 

zona omogenă respectivă, documentul 20 din 

4 

DOC 1, 20 

Baza de date 

FEADR 
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lista documentelor justificative şi pe baza 

analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului 

Justificativ (descrierea proiectului). 

Acțiunile și investițiile în turism ce se regasesc 

în zona omogenă vizează structuri de primire 

turistică, obiective naturale și culturale, 

activități recreaționale, evenimente specific 

locale etc. 

O zonă omogenă poate face obiectul unui 

singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/ 

investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga 

suprafață a zonei omogene. 

 

( 4 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S3 Proiecte care contribuie la promovarea 

tradiţiilor culturale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ 

(descrierea proiectului). 

Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere 

organizarea sau facilitarea accesului turiştilor 

la evenimente, festivaluri culturale 

tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, 

viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti 

şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin 

acţiuni de promovare şi informare. 

 

( 20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

20 

DOC 1 

TOTAL 
100  

Punctajul minim pe care va trebui să-l întrunească un proiect este de 5 puncte. 

Departajarea se va face în ordinea descrescătoare a valorii investiţiei. 

 

7. Criteriile de selecţie şi punctajul aferent pentru măsura 2 a GAL sunt: 

 

Criterii corespondente M 125 a2 

Nr.  CRITERIUL SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se 

verifică 

1 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 
 

 
 

SGAL1. Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi 10 CF 
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activităţi/investiţie din alte fonduri comunitare sau naţionale. 

 

10 dacă DA şi 0 dacă NU 

SGAL2. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi 

autorizaţiile necesare investiţiei. 

 

10 dacă DA şi 0 dacă NU 

10 
Doc 

justificativ

e CF 

SGAL3. Prin Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate, 

proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-

economică a investiţiei. 

 

10 dacă DA şi 0 dacă NU 

10 

1 

SGAL4. Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa 

investiţiei. 

 

10 dacă DA şi 0 dacă NU 

10 

1 

Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura în care se încadrează 

proiectul 

 

 

S1 Proiecte pentru căi de acces cu rol multiplu:  

maxim 25 puncte 

a) acces la  alti agenti economici – 20 puncte 

b) acces la alte cai de comunicatie (drumuri comunale, 

judetene, nationale si europene) – 25 puncte 

Punctajul aferent a) si b) nu se cumulează 

25 1, 5 

S2 Proiecte ce deservesc o suprafaţă agricolă cât mai 

mare: maxim 25 puncte  

 

≥ 500,01 ha 25 puncte 

500 ha -  450,01 ha 23 puncte 

450 ha – 400,01 ha 21 puncte 

400 ha – 350,01 ha 

350 – 300,01 ha 

300-250,01 ha 

250-200,01 ha 

200-150, 01 ha 

150-100,01ha 

19 puncte 

17 puncte 

15 puncte 

13 puncte 

11 puncte 

9 puncte 

< 100 ha 7 puncte 

 

25 1, 5 
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S3 Cai de acces proiectate in urma unui plan de comasare 

si reparcelare: 0 puncte 

 

Nu se aplică 

0  

S4 Proiecte de rute alternative pentru preluarea traficului 
agricol de pe drumurile europene, naţionale şi judeţene  
 
Maxim 10 puncte 
       

 

X* (punctaj obţinut) =  

 

 

X* (punctaj obţinut) =  

 

 

X* (punctaj obţinut) =  
 

    

 Lsegment drum european = lungimea segmentului de 

drum European de pe care se preia traficul 

agricol prin ruta alternativă 

Lsegment drum naţional = lungimea segmentului de drum 

naţional de pe care se preia traficul agricol 

prin ruta alternativă 

Lsegment drum judetean = lungimea segmentului de drum 

judeţean de pe care se preia traficul agricol 

prin ruta alternativă 

 

l drumuri din proiect = lungimea totală a drumurilor 

propuse prin proiect 

 

Nota  

*  Scorul obtinut aplicand formula de mai sus, se va calcula cu doua zecimale 

10 

 

 

 

 

 

 

valoare 

raport 

(≤10) = 

 

 

 

valoare 

raport (≤8) 

= 

 

 

 

 

 

valoare 

raport (≤6) 

= 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  TOTAL  100  

 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 puncte. 

 

Criterii de departajare 
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Nr. 

Crt. 

Criteriul Km/Nr. agenţi economici 

1. Lungimea drumului/lor asfaltat/e prin proiect 

(km cu trei zecimale) 

 

2. Număr de agenţi economici deserviţi de 

drumul/rile din proiect (agricol şi non-agricol) 

 

 

 

 

Criterii corespondente M 125 b 

 

Nr.  CRITERIUL SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se 

verifică 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

 
 

SGAL1. Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi 

activităţi/investiţie din alte fonduri comunitare sau naţionale. 

 

10 dacă DA şi 0 dacă NU 

10 

CF 

SGAL2. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi 

autorizaţiile necesare investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 
Doc 

justificativ

e CF 

SGAL3. Prin Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate, 

proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-

economică a investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 

1 

SGAL4. Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa 

investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 

1 

Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului pentru 

Măsura în care se încadrează proiectul 

 
 

S1 Tip de lucrări: maxim 15 puncte 
 
- drumuri forestiere  - 15 puncte 
- funiculare               - 10 puncte 
- căi ferate forestiere – 3 puncte 

15 1 

S2 Amplasamentul investitiei (altitudinea): maxim 15 15 1, Anexa 10 
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puncte 

 

- zona de munte    - 15 puncte 

- zona de deal       - 10 puncte 

- zona de campie  - 5 puncte 

 

Lista UAT 

pentru 

încadrare in 

zona 

geografică  

S3 Proprietatea majoritară a terenurilor forestiere 

servite de infrastructură: maxim 15 puncte 
 
- Proprietari privati si asociatii ale acestora – 15 puncte 
- Consilii locale  - 10 puncte 
- Regia Naţională a Pădurilor- ROMSILVA – 5 puncte 

  

15 1, 5.1, 5.2, 

5.3, extrase 

amenajamen

tul/ele 

silvic/e 

privind 

instalatiile 

de transport 

S4 In cazul drumurilor forestiere prioritate vor avea 
drumurile care deservesc suprafata de padure cea mai 
mare: maxim 30 puncte 
  

≤500 ha 5 

500,01 -  600,00 ha 6 

600,01 -  700,00 ha 7 

700,01 -  800,00 ha 8 

800, 01 -  900,00 ha 9 

900, 01 – 1000,00 ha 10 

1000,01 – 1100,00 ha 11 

1100,01 – 1200,00 ha 12 

1200,01 – 1300,00 ha 13 

1300,01 – 1400,00 ha 14 

1400,01 – 1500,00 ha 15 

1500,01 – 1600,00 ha 16 

1600,01 – 1700,00 ha 17 

1700,01 – 1800,00 ha 18 

1800,01 – 1900,00 ha 19 

1900,01 – 2000,00 ha 20 

2000,01 – 2100,00 ha 21 

2100,01 – 2200,00 ha 22 

2200,01 – 2300,00 ha 23 

2300, 01 – 2400,00 ha 24 

2400, 01 – 2500,00 ha 25 

2500, 01 – 2600,00 ha 26 

2600, 01 – 2700,00 ha 27 

2700, 01 – 2800,00 ha 28 

30 1, 5.1, 5.2, 

5.3, extrase 

amenajamen

tul/ele 

silvic/e 

privind 

instalatiile 

de transport 
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2800, 01 – 2900,00 ha 29 

≥2900, 01 ha 30 
 

  TOTAL  100  

 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 puncte. 

 

Criterii de departajare 

Nr. 

Crt. 

Criteriul Lungimea  

(km cu trei zecimale) 

1. Lungimea drumului forestier care face 

obiectul finanţării 

 

 

 

Criterii corespondente M 125 c 

Nr.  CRITERIUL SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se 

verifică 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

 
 

SGAL1. Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi 

activităţi/investiţie din alte fonduri comunitare sau naţionale. 

 

10 dacă DA şi 0 dacă NU 

10 

CF 

SGAL2. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi 

autorizaţiile necesare investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 
Doc 

justificativ

e CF 

SGAL3. Prin Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate, 

proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-

economică a investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 

1 

SGAL4. Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa 

investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 

1 

Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului pentru 

Măsura în care se încadrează proiectul 

 
 

c1 Proiecte pentru refacerea infrastructurii de protecţie 

împotriva inundaţiilor, afectate de evenimentele din 

anul 2010. 

Maxim 30 puncte 

30  
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S1 Gradul de afectare, calculat ca pondere a suprafeţelor 

agricole şi/sau silvice afectate de inundaţiile din 2010, 

din suprafaţa totală agricolă şi/ sau silvică a comunei 

 

25 1, 7, 11 

Se calculează punctajul înmulţind raportul dintre 

suprafaţa agricolă şi/ sau silvică afectată de inundaţii în 

anul 2010 (cumulat pentru toate evenimentele 

înregistrate) şi suprafaţa totală agricolă şi/ sau silvică de 

pe raza administrativă a comunei, cu 25, calculat cu două 

zecimale: 

(A/B)*25 

A – suprafaţa agricolă şi/sau silvică afectată de 

inundaţiile din anul 2010 (cumulat pentru toate 

evenimentele înregistrate) 

B – suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică de pe raza 

administrativă a comunei  

Maxim 25 puncte 

S2 Proiecte care apără suprafeţele agricole şi/ sau silvice 

din cel puţin două localităţi rurale
1
 . 

5 puncte 

5 1 

c2 Proiecte pentru prevenirea împotriva inundaţiilor 

 

Punctaj maxim: 45 puncte 

45  

S1  

Clase de vulnerabilitate la inundaţii stabilite la nivel 

de UAT  

 Maxim 40 puncte 

 Punctajul se va calcula prin cumularea punctelor 

pentru: 

 

40 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 Numărul evenimentelor înegistrate în perioada 

2005 – 2010 (inclusiv). 

Pentru fiecare eveniment înregistrat de CJSU se va 

acorda 1 punct,  nu mai mult de 20 puncte. 

Evenimentele – inundaţiile, vor fi certificate de Comitetul 

judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  

20 

                                                 
1
 Localităţi rurale – sate reşedinţă de comună şi sate  componente ale comunelor, conform Legii nr. 215 din 23 

aprilie 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - art. 20, alin. 2 coroborate cu 

prevederile  Legii 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea  a 

IV – a Reţeaua de localităţi – art. 2, anexa nr.1 alin. 3 şi 6 
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Maxim 20 puncte 

 

 

 

 

7,11 

  Suprafaţa agricolă şi/sau silvică afectată de 

inundaţii în perioada 2005 – 2010 (inclusiv).  
Se calculează punctajul înmulţind raportul dintre cea mai 

mare suprafaţă agricolă şi/ sau silvică afectată de 

inundaţii  - un singur eveniment în anii 2005 - 2010 şi 

suprafaţa totală agricolă şi/ sau silvică de pe raza 

administrativă a comunei, cu 20, calculat cu două 

zecimale,  nu mai mult de 20 puncte. 

(A/B)*20 

 

A – suprafaţa agricolă şi/sau silvică afectată de inundaţii 

în anii 2005-2010 (cea mai mare suprafaţă afectată într-

un singur eveniment) 

B - suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică de pe raza 

administrativă a comunei 

Maxim 20 puncte 

20 

 S2 Proiecte care apără suprafeţele agricole şi/sau silvice 

din cel puţin două localităţi rurale 
1 

5 puncte 

5 1 

  TOTAL  100  

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 puncte. 

 

Criterii de departajare 

Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va realiza în funcţie de cea mai mare suprafaţa de 

teren agricol şi/ sau silvic afectată de inundaţii care urmează să fie apărată de lucrările realizate 

prin proiect, respectiv în ordinea descrescătoare a celui mai mare număr de hectare afectate de 

inundaţii, înregistrate într-un singur eveniment în perioada 2005 – 2010 (inclusiv) şi care vor fi 

apărate de lucrările realizate prin proiect. 

 

 

 

Criterii corespondente M 322d 

Nr.  CRITERIUL SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente 

care se 

verifică 

1 

 

 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

 
 

SGAL1. Nu este permisă dubla finanţare a aceleaşi 

activităţi/investiţie din alte fonduri comunitare sau naţionale. 

 

7 

CF 
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7 dacă DA şi 0 dacă NU 

SGAL2. Beneficiarul trebuie să prezinte toate avizele şi 

autorizaţiile necesare investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 
Doc 

justificativ

e CF 

SGAL3. Prin Memoriul Justificativ/Studiul de Fezabilitate, 

proiectul trebuie să demonstreze oportunitatea şi necesitatea socio-

economică a investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 

1 

SGAL4. Beneficiarul se angajează să asigure mentenanţa 

investiţiei. 

 

5 dacă DA şi 0 dacă NU 

5 

1 

Criterii de selecție preluate din Ghidul Solicitantului pentru 

Măsura în care se încadrează proiectul 

 
 

S1 Gradul de afectare al infrastructurii rutiere propuse 

prin proiect, calculat ca ponderea lungimii drumului 

afectat propus a fi refăcut prin proiect din lungimea 

totală a drumului comunal 

 

Valoarea raportului dintre lungimea de drum comunal 

afectata de inundatii propusa a fi refacuta prin proiect (L 

afectata DC) si lungimea totala a drumului comunal 

respectiv (L totala DC), calculata cu doua zecimale, se 

multiplica cu 30 si rezulta punctajul total, astfel: 

L afectata DC / L totala DC * 30 = punctaj total (cu 

doua zecimale). 

Daca proiectul vizeaza mai multe drumuri comunale, L 

afectata DC reprezinta suma lungimilor afectate de 

inundatii din fiecare drum comunal din proiect, iar L 

totala DC reprezinta suma lungimilor totale ale 

drumurilor comunale. Datele se preiau din Studiul de 

fezabilitate/ 

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii 

(SF/DALI). 

Acestea trebuie sa fie confirmate de: 

1. Adeverinta emisa de Institutia Prefectului (conform 

anexei 9 la ghid) care stabileste identificarea drumului 

comunal afectat si a lungimii de drum comunal afectate 

aferenta drumului comunal inclus în proiect. 

2. Anexa la HG 378/ 2011 pentru verificarea lungimii 

totale a drumurilor afectate din comuna. 

30 

Doc. 1, 13, 

anexa 3 din 

HG 

540/2000 

(doc. 14) 

Anexa la 

HG 

378/2011 



       
                   Comuna Asău, sat Straja, Nr 241, judeţul Bacău, cod poştal 607026 

                     www.galvaleamuntelui.ro, office@galvaleamuntelui.ro, 

                     galvaleamuntelui@yahoo.com 

 

49 

 

ATENTIE! Daca lungimea totala a drumurilor afectate 

prezentata in adeverinta de la Institutia Prefectului este 

mai mare decat lungimea totala a drumurilor afectate 

prevazuta in HG 378/2011, nu se va calcula punctajul din 

cauza necorelarii datelor, proiectul nu se va puncta pentru 

acest criteriu de selectie. 

3. Anexa 3 la HG 540/2000 cu modificarile si 

completarile ulterioare pentru verificarea lungimii totale a 

drumului/drumurilor comunale. 

ATENTIE! Daca în proiect se prevede numai refacerea 

si modernizarea podurilor si podetelor afectate de 

inundatii nu se poate acorda punctaj pentru acest 

criteriu. 

(Maxim 30 puncte) 

 

S2 Infrastructura rutieră propusă prin proiect asigură 

direct (intersectează) accesul la principalele căi 

rutiere, respectiv drumurile naţionale, judeţene, 

comunale. 

Acest criteriu trebuie prezentat si demonstrat în SF/ DALI 

(piese scrise si desenate). 

Daca nu exista nici o intersectare a traseului proiectului 

cu un drum clasificat în cel putin una din categoriile 

mentionate, nu se acorda punctaj. 

 

(15 dacă DA sau 0 dacă NU) 

15 

Doc. 1 

S3 Localităţile rurale care nu au primit sprijin anterior 

din fonduri comunitare pentru investiţii în 

infrastructura rutieră 

Se primeste punctaj numai daca localitatea nu se regaseste 

în bazele de date ale APDRP privind proiectele finantate 

prin Programul SAPARD si FEADR la data depunerii 

cererii de finantare. 

(15  dacă DA sau 0 dacă NU) 

15 

Baza de 

Date 

SAPARD, 

FEADR 

S4 Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie 

ridicat 

Se acorda punctaj numai daca localitatea este obligatoriu 

identificata în Lista localitatilor din regiunile cu grad de 

saracie ridicat – Anexa 6 la Ghidul Solicitantului, 

punctajul fiind stabilit functie de procentul gradului de 

saracie cu care este înregistrata localitatea respectiva. 

In cazul unei comune nou înfiintate se va lua în 

considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta 

3 

Anexa 6 la 

ghidul 

solicitantulu

i 
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s-a desprins; 

In cazul unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta nu 

va fi punctata; 

Se calculeaza punctajul înmultind rata saraciei din Anexa 

6 cu 3, iar rezultatul obtinut se calculeaza cu doua 

zecimale 

Ex: 42,2%*3=1,266=1,27, sau 0,422*3=1,266=1,27; 

25,1%*3=0,753=0,75, sau 0,251*3=0,753=0,75 

( Maxim 3 puncte) 

S5 Proiecte care se incadrează într-o strategie de 

dezvoltare locală sau judeţeană 

Se puncteaza numai dacă prin documentul emis de 

Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare Regionala se 

confirma faptul ca proiectul depus pentru finantare se 

încadreaza într-o strategie de dezvoltare locala sau 

judeteana. 

In situatia în care documentul nu este atasat cererii de 

finantare, criteriul nu se puncteaza. 

(15 dacă DA sau 0 dacă NU) 

15 

Doc. 12 

  TOTAL  100  

 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 puncte. 

Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va face în ordinea descrescătoare a investiţiei vizate 

prin proiect. 

 

 

8. Criteriile de selecţie şi punctajul aferent pentru măsura 3.1 a GAL sunt: 

 

Criterii corespondente M 313 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 

1. 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

  

 

SGAL1. Localităţi rurale care nu au mai primit 

anterior sprijin comunitar pentru o investiţie 

similară. 

(30 puncte) 

30 CF 

Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura în care se 

încadrează proiectul: pentru componentele c) 
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Investiţii în infrastructura la scară mică precum 

centrele de informare, amenajare de marcaje 

turistice, etc şi d) Dezvoltarea şi/sau marketingul 

serviciilor turistice legate de turismul rural 

S1 Proiecte incluse într-o strategie de 

promovare la nivel naţional / regional / 

judeţean sau local (de tip LEADER); 

Punctarea acestui criteriu se va realiza astfel: 

a. Proiectul este inclus într-o strategie 

județeană/locală (de tip Leader)    

40 puncte 

Punctarea acestui criteriu se va face dacă 

solicitantul demonstrează în SF/ MJ că 

proiectul face parte dintr-o strategie județeană 

aprobată printr-o hotărâre a Consiliului 

Județean, respectiv dintr-o strategie locală (de 

tip Leader) a unui GAL autorizat. 

Solicitantul va prezenta documentele care 

atestă aspectele anterior menționate. 

 

b. Proiectul vizează investiţii și/sau 

promovează ariile naturale protejate 

(parcuri naturale, rezervații naturale, etc.)   

1 punct 

 

Proiectul este punctat dacă îndeplinește 

simultan următoarele condiții: 

- respectiva arie trebuie să fie situată parțial 

sau total pe raza teritorial - administrativă a 

comunei/ comunelor vizate prin proiect; 

- în SF/ MJ sunt prevăzute investiții și/ sau 

activități de promovare în ariile naturale 

protejate; 

- solicitantul prezintă un protocol de 

colaborare cu administraţia respectivei arii 

naturale protejate care să prevadă promovarea 

acesteia pe durata de monitorizare a 

proiectului. 

Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite 

în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 

57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 

naturale protejate, conservarea habitatelor 

naturale, a florei şi faunei sălbatice. 

41 

DOC 1, 21, 9.5, 
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Solicitantul va prezenta documentul care atestă 

instituirea regimului arie protejată, conform 

legislației menționate. 

( maxim 1 dacă DA şi 0 dacă NU) 

S2 

 

Proiectele care acoperă o zonă omogenă 

alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care 

există minim 15 acţiuni/investiţii de turism; 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 

adeverinţelor eliberate de către primăriile din 

zona omogenă respectivă, documentul 20 din 

lista documentelor justificative şi pe baza 

analizei Studiului de Fezabilitate/ Memoriului 

Justificativ (descrierea proiectului). 

Acțiunile și investițiile în turism ce se regasesc 

în zona omogenă vizează structuri de primire 

turistică, obiective naturale și culturale, 

activități recreaționale, evenimente specific 

locale etc. 

O zonă omogenă poate face obiectul unui 

singur proiect, iar cele minimum 15 acțiuni/ 

investiții trebuie să fie dispersate pe întreaga 

suprafață a zonei omogene. 

 

( 4 dacă DA şi 0 dacă NU) 

4 

DOC 1, 20 

Baza de date 

FEADR 

S3 Proiecte care contribuie la promovarea 

tradiţiilor culturale. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

dacă acest lucru este prezentat şi demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ 

(descrierea proiectului). 

Promovarea tradiţiilor culturale are în vedere 

organizarea sau facilitarea accesului turiştilor 

la evenimente, festivaluri culturale 

tradiţionale, serbări pastorale, folclorice, 

viticole, vizitarea unor ateliere meşteşugăresti 

şi expoziţii de obiecte tradiţionale, etc. prin 

acţiuni de promovare şi informare. 

 

( 25 dacă DA şi 0 dacă NU) 

25 

DOC 1 

TOTAL 
100  

 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 de puncte. 
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Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va face în ordinea descrescătoare a investiţiei vizate 

prin proiect. 

 

 

Criterii corespondente M 322c 

 

Nr. CRITERIUL 

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 

 Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura în care se 

încadrează proiectul 

 

 

S1 Localitatile rurale care nu au mai primit  

anterior sprijin comunitar pentru o 

investitie similară. 

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost 

finantata o investitie similara în aceeasi 

localitate (în cazul în care o comuna aplica 

pentru unul sau mai multe sate componente, 

pentru o investitie similara pentru care a primit 

anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e 

sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu 

primeste punctaj; în cazul A.D.I. aceasta 

primeste punctaj numai daca nici una dintre 

comunele în care se realizeaza investitia nu a 

mai beneficiat de sprijin comunitar anterior 

pentru investitii similare). 

Precizari: Acest criteriu se va puncta 

indiferent de categoria de beneficiar. 

Indiferent de categoria de beneficiar, în cazul 

proiectelor integrate, acest criteriu se va 

puncta în functie de actiunea majoritara a 

proiectului (drum; apa+canal, energie 

electrica, gaz, statii de transfer). 

 

30 puncte dacă DA şi 0 dacă NU 

 

30 

CF 

S2 Localitati rurale din regiunile cu grad de 

saracie ridicat: 

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata 

saracie 60%-89,6%) 10 

- localitati cu grad de saracie mediu (rata 

saracie 40%-59,9%) 7 

- localitati cu grad de saracie scazut (rata 

10 

 
1, Lista cu localitati 

rurale din regiunile 

cu grad de saracie 

ridicat. (Anexa 11 

la Ghidul 

Solicitantului) 
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saracie <40%) 5 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza 

Listei cu Localitatile rurale cu grad ridicat de 

saracie, lista ce este anexa la Ghidul 

Solicitantului. 

Se acorda punctaj numai daca localitatea este 

obligatoriu identificata în Lista localitatilor din 

regiunile cu grad de saracie ridicat, punctajul 

fiind stabilit functie de procentul gradului de 

saracie cu care este înregistrata localitatea 

respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate 

se va lua în considerare gradul de saracie al 

comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul 

unei comune desprinsa dintr-un oras, aceasta 

nu va fi punctata; în cazul unui A.D.I. se va 

lua în considerare comuna din componenta 

A.D.I.- ului cu gradul de saracie cel mai ridicat 

daca comuna respectiva este beneficiara a 

componentei majoritare din proiect). 

Precizare: Acest criteriu se va puncta 

indiferent de categoria de beneficiar. 

 

Maxim 10 puncte  

S3 Proiectele care se încadreaza într-o strategie 

de dezvoltare locala sau judeteana. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca solicitantul prezinta o adresa de la 

Consiliul Judetean/ Agentia de Dezvoltare 

Regionala sau Investitia se regaseste în scopul 

si obiectivele înfiintarii ADI-ului respectiv 

(daca este cazul). 

Se acorda punctaj numai daca exista, anexata, 

o Adresa emisa de Consiliul Judetean/Agentia 

de Dezvoltare Regionala care sa confirme ca 

investitia se încadreaza într-o strategie de 

dezvoltare locala, judeteana sau regionala; 

Precizare: Acest criteriu se va puncta 

indiferent de categoria de beneficiar  

20 puncte dacă DA şi 0 dacă NU 

20 

24 

S4 Proiecte integrate de investitii 

Se considera proiect integrat al carui beneficiar 

este o comuna, investitia care vizeaza 

combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 

1 

1 
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actiuni din cadrul aceleiasi componente sau 

din componente diferite ale masurii, precum si 

daca valoarea cumulata a componentelor 

secundare reprezinta minimum 10 % din 

valoarea totala eligibila a proiectului integrat 

Se considera proiect integrat al carui beneficiar 

este un ADI, investitia care vizeaza 

combinarea în acelasi proiect a cel putin 2 

actiuni din cadrul aceleiasi componente sau 

din componente diferite ale masurii, si 

valoarea cumulata a componentelor secundare 

reprezinta minimum 10 % din valoarea totala 

eligibila a proiectului integrat precum si daca 

actiunea majoritar valorica din valoarea totala 

eligibila a proiectului deserveste total sau 

partial populatia din minim doua comune din 

cadrul A.D.I.-ului. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca acest lucru este prezent si demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate. 

Precizare: Acest criteriu se va puncta 

indiferent de categoria de beneficiar. 

1 punct dacă DA şi 0 dacă NU 

S5 Proiectele de investitii în infrastructura de 

apa/apa uzata în localitatile rurale între 

2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master 

Planurile Regionale, dar care nu sunt 

finantate din POS Mediu 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se 

va puncta doar daca investitia de apa si sau apa 

uzata este majoritar valorica in cadrul 

componentei de infrastructura a proiectului. 

Se acorda punctaj numai daca proiectul 

îndeplineste 4 conditii simultane: 

- sa fie proiect pentru apa/apa uzata (investitia 

propusa trebuie sa vizeze realizarea unui 

sistem functional de apa/apa uzata) 

- sa se implementeze în localitati cu minimum 

2.000 locuitori persoane echivalente si 

maximum 10.000 locuitori persoane 

echivalente (în cazul A.D.I. toate comunele 

componente trebuie sa indeplineasca aceasta 

conditie) 

1 

Notificare standard 

privind rezultatele 

analizei OI POS 

Mediu (cf Protocol) 
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- Comuna/grupul de comune sa fie identificat/a 

în Master Planul Regional  

- proiectul sa nu fie finantat prin programul 

POS MEDIU (în cazul A.D.I., niciuna dintre 

comunele componente în care se realizeaza 

investitia, nu trebuie sa beneficieze de 

finantare prin programul POS MEDIU). 

Precizare: În cazul comunelor nou înfiintate, 

acestea trebuie sa îndeplineasca cele patru 

criterii de mai sus; Organismul Intermediar al 

POS Mediu ofera informatii referitoare la 

populatia echivalenta a acestor comune. 

1 punct dacă DA şi 0 dacă NU 

S6 Proiecte de investitii în infrastructura de 

drumuri care asigura legatura cu 

principalele cai rutiere (drumurile judetene, 

nationale) sau alte cai principale de 

transport (feroviare si fluviale) 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca acest lucru este prezent si demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se 

va puncta doar daca investitia de drum este 

majoritar valorica in cadrul componentei de 

infrastructura a proiectului. 

1 punct dacă DA şi 0 dacă NU 

1 

1 

S7 Proiecte de investitii în infrastructura de 

alimentare cu apa în zonele în care apa este 

insuficienta sau în zonele care prezinta 

incidenta ridicata a perioadelor de seceta 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca acest lucru este prezent si demonstrat cu 

date statistice în Studiul de Fezabilitate. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se 

va puncta doar daca investitia de alimentare cu 

apa si canalizare este majoritar valorica in 

cadrul componentei de infrastructura a 

proiectului. 

Se acorda punctaj numai daca proiectul este 

pentru retea de alimentare cu apa si localitatea 

în care se va implementa proiectul se regaseste 

în Lista localitatilor cu indice de ariditate 

ridicat sau proiectul are, anexat sau se prezinta 

1 

1, 25, Lista cu 

indice de ariditate 

ridicat. 
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un Aviz eliberat de R.N. Apele Române care 

certifica insuficienta apei în zona (în cazul 

A.D.I. toate comunele în care se realizeaza 

investitia de alimentare cu apa trebuie sa se 

regaseasca în Lista localitatilor cu indice de 

ariditate ridicat sau sa prezinte, anexat 

proiectului, un Aviz eliberat de R.N. Apele 

Române care certifica insuficienta apei în 

localitate). 

1 punct dacă DA şi 0 dacă NU 

S8 Proiectele de investitii în infrastructura de 

apa/apa uzata pentru zonele în care apa 

prezinta un grad ridicat de poluare sau 

zonele în care apa freatica prezinta o 

concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza 

sanatatea populatiei. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se 

va puncta doar daca investitia de alimentare cu 

apa si canalizare este majoritar valorica in 

cadrul componentei de infrastructura a 

proiectului 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca acest lucru este prezent si demonstrat cu 

date statistice în Studiul de Fezabilitate. 

Se acorda punctaj numai daca proiectul este 

pentru retea de apa/apa uzata si comuna în care 

se va realiza investitia se regaseste în Lista 

zonelor vulnerabile la nitrati sau proiectul are 

anexat Buletin de analiza eliberat de un 

laborator acreditat care certifica gradul ridicat 

al poluarii în localitate (în cazul A.D.I. toate 

comunele în care se realizeaza investitia de 

apa/apa uzata trebuie sa se regaseasca în Lista 

zonelor vulnerabile la nitrati sau sa prezinte 

Buletin de analiza eliberat de un laborator 

acreditat care certifica gradul ridicat al poluarii 

în localitate. 

1 punct dacă DA şi 0 dacă NU 

1 

1, 26,  Lista 

localitatilor 

vulnerabile la 

nitrati 

S9 Proiecte de investitii în infrastructura 

sociala 

Maxim 10 puncte 
- realizate de către ONG-uri şi unităţi de cult - 

10 

10 

1, 11.1, 28 
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- realizate de catre comune, iar functionarea 

infrastructurii sociale este asigurata în 

parteneriat cu ONG-uri/ unitati de cult - 7 

- realizate de comune si A.D.I.-uri - 5 

Se acorda punctaj, în functie de categoria de 

beneficiar, numai daca prin proiect se prevede 

prima înfiintare si dotare a centrelor de 

îngrijire copii (crese, gradinite, asistenta dupa 

programul scolar, tip „after school”), centre 

îngrijire batrâni si persoane cu nevoi speciale 

Precizare: nu se acorda punctaj pentru camine 

culturale . 

S10 Proiectele care promoveaza investitii în 

scopul conservarii specificului local si a 

mostenirii culturale (arhitectura 

traditionala, conservare patrimoniu 

material, imaterial, promovare, organizare 

festivaluri cu specific local etc)  

 

Maxim 25 puncte 

- realizate de catre ONG uri, unitati de cult, 

asezaminte culturale, persoane fizice si 

juridice (exceptând comunele si asociatiile 

acestora legal constituite) 25 

- realizate de către comune, iar functionarea 

obiectivului investitiei este asigurata în 

parteneriat cu ONG-uri/asezaminte culturale 

20 
- realizate de către comune si A.D.I.-uri 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca acest lucru este prezent si demonstrat în 

Studiul de Fezabilitate 15 

Se acorda punctaj, în funcie de categoria de 

beneficiar, numai daca sunt prevazute investitii 

directe în: 

- renovarea, modernizarea, extinderea si/sau 

dotarea caminelor culturale (cu exceptia 

caminelor culturale care au primit sau sunt în 

curs de finantare prin „Programul prioritar 

national pentru construirea de sedii pentru 

asezaminte culturale”, conform legii nr. 

143/2007) centrelor culturale/ centrelor pentru 

conservarea si promovarea culturii traditionale 

25 

1,  9, 11.1,  28 
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daca acestea adapostesc activitatea unui/unor 

ansambluri artistice recunoscute (muzica, 

dans, teatru, pictura, sculptura, arta 

manufacturiera traditionala ); 

- târguri, festivaluri, piete traditionare si alte 

manifestari traditionale locale; 

- restaurarea, consolidarea si conservarea 

obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B 

(arhitectura laica {constructii, statui, situri 

arheologice etc}, arhitectura de cult {biserici, 

clopotnite etc.}); 

- protejarea unor elemente ale cadrului natural 

( fântâni, izvoare, cascade, pesteri, arbori si 

arbusti, vegetatie etc.) ce sunt identificate în 

Listele întocmite la nivel national. În situatia 

în care acestea nu se regasesc în lista ariilor 

protejate la nivel national si local (Anexa 8 la 

GD 322) se anexeaza la proiect, în functie de 

importanta elementului cadrului natural, aviz 

din partea autoritatii publice centrale pentru 

protectia mediului sau Hotărâre a Consiliului 

Judeţean. 

TOTAL 
100  

 

Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 10 puncte. 

Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va face în ordinea descrescătoare a investiţiei vizate 

prin proiect. 

 

9. Criteriile de selecţie şi punctajul aferent pentru măsura 3.2 (M 322)a GAL sunt: 

 

Nr. CRITERIUL  

SCOR 

Stabilit de 

GAL 

Documente care se 

verifică 

1. 

 

 

Criterii de selecție stabilite de GAL 

 

  

 

SGAL1. Proiecte care vizează investiții 

prietenoase cu mediul 

Punctajul se va acorda dacă în proiect sunt vizate 

investiții care contribuie la protecția mediului. 

(25 de puncte dacă DA şi 0 dacă NU) 

25 

Doc 1 
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Criterii de selecție preluate din Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura 322 în care se 

încadrează proiectul 

 

 

S1 Localităţile rurale care nu au mai primit 

anterior sprijin comunitar pentru o investiţie 

similară; 

Precizare: Acest criteriu se va puncta 

indiferent de categoria de solicitant. 

 Indiferent de categoria de solicitant, în cazul 

proiectelor integrate, acest criteriu se va 

puncta în funcţie de acţiunea majoritară a 

proiectului. 

 (15 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

 

15 

Bazele de date 

SAPARD/ FEADR 

S2 Localităţi rurale din regiunile cu grad de 

sărăcie ridicat împărţite astfel: 

- localitaţi cu grad de sărăcie ridicat (rata 

sărăcie 60%-89,6%)  

                                                                 3 pct 

- localitaţi cu grad de sărăcie mediu (rata 

sărăcie 40%-59,9%) 

                                                                2  pct 
- localitaţi cu grad de sărăcie scăzut (rata 

sărăcie <40%)   

                                                                1 pct                                                                
Precizare: Acest criteriu se va puncta 

indiferent de categoria de solicitant. 

 

 

3 

1, Lista cu localităţi 

rurale din regiunile 

cu grad de sărăcie 

ridicat. (Anexa 11 la 

Ghidul 

Solicitantului) 

S3 Proiectele care se încadrează într-o strategie de 

dezvoltare locală sau judeţeană; 
Precizare: Acest criteriu se va puncta 
indiferent de categoria de solicitant. 

  (20  dacă DA sau 0 dacă NU) 

20 

24 

S4 Proiecte integrate de investiţii  
Precizare: Acest criteriu se va puncta 
indiferent de categoria de solicitant 

( 5 dacă DA sau 0 dacă NU) 

5 1 

S5 Proiectele de investiţii în infrastructura de apă 

/ apă uzată în localităţile rurale între 2.000- 

10.000 de p.e. identificate prin Master 

Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate 

din POS Mediu  

 

 (1 dacă DA sau 0 dacă NU) 

1 

Notificare standard 

privind rezultatele 

analizei OI POS 

Mediu (cf Protocol) 
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S6 Proiecte de investiţii în infrastructura de 

drumuri care asigură legătura cu principalele 

căi rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau 

alte căi principale de transport (feroviare şi 

fluviale); 
(1  dacă DA şi 0 dacă NU) 

1 1 

S7 Proiecte de investiţii în infrastructura de 

alimentare cu apă în zonele în care apa este 

insuficientă sau în zonele care prezintă 

incidenţă ridicată a perioadelor de secetă; 
 (1  dacă DA şi 0 dacă NU) 

1 
1, 25, Lista cu indice 

de ariditate ridicat.  

S8 Proiectele de investiţii în infrastructura de 

apă/apă uzată pentru zonele în care apa 

prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele 

în care apa freatică prezintă o concentraţie 

ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea 

populaţiei; 
(1 dacă DA şi 0 dacă NU) 

1 

1, 26,  Lista 

localităţilor 

vulnerabile la nitraţi.  

S9 Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 
- (16  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G. 
şi unităţi de cult) 
 - (18 dacă DA şi 0 dacă NU – pentru 
comune care asigură funcţionarea 
infrastructurii sociale în parteneriat cu 
ONG-uri/unităţi de cult) 
- (17  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru 
comune şi A.D.I.) 

18 1, 11.1, 28 
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S10 Proiectele care promovează investiţii în 

scopul conservării specificului local şi a 

moştenirii culturale (arhitectura tradiţională, 

conservare patrimoniu material, imaterial, 

promovare, organizare festivaluri cu specific 

local etc)- (conservarea specificului local şi a 

moştenirii culturale) 

- (10  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru 

O.N.G.,  unităţi de cult, aşezăminte 

culturale, persoane fizice şi juridice 

(exceptând comunele şi asociaţiile acestora 

legal constituite) 

- (7 dacă DA şi 0 dacă NU- pentru comune 

care asigură funcţionarea obiectivului 

investiţiei în parteneriat cu ONG-uri/ 

aşezăminte culturale. 

- (5  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune 

şi A.D.I.) 

10 1,  9, 11.1,  28 

TOTAL 
100  

 

   Punctajul minim pe care va trebui să-l obţină un proiect este de 5 puncte. 

   Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va face în ordinea descrescătoare a investiţiei vizate   

prin proiect. 

 

La selecţia proiectelor pe măsura 322 se va avea în vedere să fie îndeplinite şi următoarele 

criterii de eligibilitate privind beneficiarii: 

• Un beneficiar poate depune un al doilea proiect pe măsura 322 doar dacă primul  

este finalizat. 

•  ONG-urile nu pot încheia decât cel mult 2 acorduri de parteneriat având ca scop 

Implementarea proiectelor finanţate prin PNDR. 

 

10.  Criteriile de selecţie pentru Măsura 421 vor fi conform Ghidului Solicitantului pentru 

Măsura 421 aflat în vigoare. 

 

Nr.  Criterii de selecţie SCOR 

 

Documente care se 

verifică 

 Criterii de selecție stabilite de GAL Stabilit de GAL  

 SGAL 1. Proiectul are ca rezultat promovarea 

unor activităţi economice sau culturale din 

zona GAL-urilor implicate 

(25 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

25 CF 
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 Criterii de selecţie preluate din Fişa Măsurii 

PNDR 

  

 S1 Proiectul implică mai mult de două GAL-uri 

Pentru a se primi punctaj la acest criteriu 

de selecţie, fiecare GAL partener va ataşa 

la Cerera de Finanţare documente prin care 

să demonstreze că acesta este constituit în 

conformitate cu abordarea LEADER 

(15 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

15 

 

Decizia de Autorizare 

emisă de MADR 

S2 Proiectul implică un GAL din alt stat 

membru cu experienţă Leader + 
Pentru a se primi punctaj la acest criteriu 

de selecţie, fiecare GAL partener va ataşa 

la Cerea de Finanţare documente prin care 

să demonstreze că acesta este constituit în 

conformitate cu abordarea LEADER+ 

(15 pct. daca DA sau 0 daca NU) 
 

15 

 

 

Document de 

autorizare LEADER+ 

S3 Proiectul include activităţi inovative 

Punctarea acestui criteriu se va face 

numai dacă acest lucru este prezent şi 

demonstrat în Proiectul Tehnic/ Studiul 

de Fezabilitat/ Memoriu justificativ,  

sistem (abordare) INOVATIV. 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 Acord de Parteneriat 

S4 Proiectul combină obiectivele din 

diferite axe ale PNDR 

Punctarea acestui criteriu se va face 

numai dacă acest lucru este prezent şi 

demonstrat în Cererea de Finanţare şi 

Acordul de Parteneriat 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 CF, Acord de 

parteneriat 

S5 Proiectul se adresează fermierilor de 

semi-subzistenţă 

Punctarea acestui criteriu se va face 

numai dacă acest lucru este prezent şi 

demonstrat în  Acordul de Parteneriat. 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 Acord de parteneriat 

S6 Proiectul se adresează tinerilor din zona 

rurală. 

Punctarea acestui criteriu se va face 

numai dacă acest lucru este prezent şi 

demonstrat în  Acordul de Parteneriat 

(15 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

15 Acord de parteneriat 
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S7 Proiectul respectă normele de mediu 

Punctarea acestui criteriu se va face 

numai dacă acest lucru este prezent şi 

demonstrat în Proiectul Tehnic/ Studiul 

de Fezabilitat/ Memoriu justificativ 

(5 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

5 Proiectul Tehnic/ 

Studiul de 

Fezabilitat/ Memoriu 

justificativ 

S8 Proiectul urmăreşte facilitarea 

implementării acelor măsuri din PNDR 

care vor avea ca beneficiari grupuri de 

producători, asociaţii, parteneriate, etc. 

Punctarea acestui criteriu se va face 

numai dacă acest lucru este prezent şi 

demonstrat în  Acordul de Parteneriat 

(10 pct. daca DA sau 0 daca NU) 

10 Acord de parteneriat 

TOTAL 
100  

 

Prioritate în selecţie se va acorda proiectelor de cooperare care: 

• implica mai mult de doua GAL-uri din România 

• implica un GAL din alt stat membru cu experienţa LEADER + 

• includ activitaţi inovative 

• combina obiectivele din diferite axe ale PNDR 

• se adreseaza fermierilor de semi-subzistenţa 

• se adreseaza tinerilor din zona rurala 

• respecta normele de mediu 

• care urmaresc facilitarea implementarii acelor masuri din PNDR care vor avea ca 

beneficiari grupuri de producatori, asociaţii, parteneriate, etc. 

 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obţină un proiect este de 5 puncte. 

 

 

11. Criteriile de departajare pentru proiectele care vor obţine un punctaj egal au fost menţionate 

mai sus după punctajul aferent fiecărei măsuri. 

 

12. Selecţia proiectelor se face în prezenţa a cel puţin 50% din totalul  membrilor Comitetului de 

Selecţie, iar deciziile se iau în unanimitate. Pentru transparenţa procesului de selecţie a 

proiectelor şi pentru efectuarea activităţilor de control şi monitorizare, la aceste selecţii va lua 

parte şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de la nivel judeţean din 

cadrul Compartimentului de Dezvoltare Rurală Judeţean. 

Lucrările şi deciziile Comitetului de Selecţie se consemnează într-o minută întocmită de 

secretarul Comitetului şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată GAL. 

 



       
                   Comuna Asău, sat Straja, Nr 241, judeţul Bacău, cod poştal 607026 

                     www.galvaleamuntelui.ro, office@galvaleamuntelui.ro, 

                     galvaleamuntelui@yahoo.com 

 

65 

 

13. După selecţie, secretariatul Comitetului de Selecţie va întocmi un Raport de Selecţie 

Intermediar sau direct Final, dacă toate proiectele eligibile au fost și selectate. Acesta va 

cuprinde proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate şi eligibile selectate, valoarea 

acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obţinut pentru fiecare 

criteriu de selecţie. 

 

14. Pentru proiectele eligibile şi care au întrunit punctajul minim dar nu au mai obţinut finanţare 

din cauza epuizării fondurilor alocate pe măsură, se va întocmi o listă de aşteptare – este cea din 

Raportul de Selecție: lista proiectelor eligibile nefinanțate, care va putea fi finanţată în ordinea 

descrescătoare a punctajului obţinut prin realocarea către măsura respectivă a economiilor 

realizate pe alte măsuri şi fără a mai trece proiectele respective printr-o nouă sesiune de evaluare. 

Dacă în urma evaluării tuturor proiectelor depuse în sesiunea respectivă există măsuri la care nu 

s-au cheltuit toţi banii alocaţi, precum şi dacă între timp apar economii de la proiectele aflate în 

implementare se vor realoca fondurile respective către măsurile care au liste de aşteptare. 

 

15. Raportul de selecţie intermediar/final se postează pe site-ul GAL Valea Muntelui şi la sediul 

GAL. Acesta este semnat de toţi membrii Comitetului de Selecţie, de către reprezentantul CDRJ, 

de către preşedintele GAL sau o altă persoană mandatată de Consiliul Director în acest sens şi va 

avea ştampila GAL. 

 

16. La aceeaşi dată cu publicarea Raportului de Selecţie Intermediar/Final, pe site-ul GAL şi la 

sediul acestuia, va fi disponibil un anunţ privind finalizarea evaluării proiectelor, termenul de 

depunere a contestaţiilor şi modalitatea în care pot fi depuse contestaţii. 

 

17. În baza Raportului de selecţie intermediar/final publicat, GAL notifică în scris potenţialii 

beneficiari cu privire la rezultatul evaluării proiectului. 

 

18. Notificarea va include informaţii cu privire la statutul proiectului în urma evaluării şi 

modalitatea de depunere a contestaţiilor de către aplicanţii nemulţumiţi de rezultatul evaluării. În 

cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au 

fost îndeplinite precum şi cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. În cazul în care 

proiectul este eligibil şi a fost punctat, notificarea va menţiona punctajul obţinut pentru fiecare 

criteriu de selecţie, motivele pentru care nu au fost punctate anumite criterii de selecţie, stabilirea 

criteriilor de departajare precum şi precizări cu privire la reducerea valorii eligibile, a valorii 

publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul.  

 

19. Dacă există contestaţii acestea vor fi soluţionate conform procedurii de mai jos şi se va emite 

un Raport de contestaţii. În termen de 5 zile lucrătoare de la data postării pe site-ul GAL a 

Raportului de contestaţii, Secretariatul Comitetului de Selecţie întocmeşte proiectul Raportului 

de Selecţie în baza Raportului de selecţie intermediar revizuit/corectat cu rezultatele din Raportul 

de contestaţii, şi îl înaintează Comitetului de selecţie.  

 

20. În Raportul de Selecţie Final vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate 

şi eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitanţilor, iar pentru proiectele eligibile 
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punctajul obţinut pentru fiecare criteriu de selecţie. În Raportul de Selecţie vor fi evidenţiate 

proiectele declarate eligibile sau selectate în baza soluţionării contestaţiilor. 

 

21. Comitetul de Selecţie se reuneşte în termen de 2 zile lucrătoare de la finalizarea de către 

Secretariatul Comitetului de Selecţie a proiectului Raportului de selecţie în vederea verificării şi 

validării lui.  

 

22. În cazul în care nu există contestaţii rămâne în vigoare Raportul de Selecţie Intermediar, 

deoarece nu intervine nici o modificare. 

 

 

Procedura de soluţionare a contestaţiilor cu privire la rezultatul evaluării 

proiectelor 
 

23. Contestaţiile pot fi depuse începând din momentul publicării Raportului de Selecţie 

Intermediar pe site-ul GAL Valea Muntelui.  Aplicanţii care au depus proiecte în cadrul unei 

sesiuni de depunere au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la primirea notificării privind rezultatul 

evaluării proiectelor, pentru a depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării.  

 

24. Contestaţiile, semnate de beneficiari, vor fi depuse, personal sau trimise prin poştă sau fax, la 

secretariatul GAL Valea Muntelui.  

 

25. Vor fi considerate contestaţii şi analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care 

contestă elemente legate de eligibilitatea proiectului depus, punctarea unui/unor criterii de 

selecţie, stabilirea valorii/cuantumului criteriilor de departajare, valoarea proiectului declarată 

eligibilă/valoarea sau intensitatea sprijinului public acordat pentru proiectul depus, componenta  

financiară dominantă.  

 

26. Analizarea contestaţiilor se realizează de către Comisia de contestaţii  a GAL Valea Muntelui 

conform procedurii de evaluare care a stat la baza evaluării şi scorării proiectului în cauză.  

 

27. În acest scop, pentru fiecare proiect contestat se va întocmi un raport privind analiza 

contestaţiei şi soluţia propusă în urma reevaluării elementelor contestate. Dacă soluţia propusă în 

urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din Raportul de selecţie intermediar (adică se 

constată că solicitantul a contestat argumentat anumite elemente ale evaluării), se vor întocmi noi 

fişe E3.1(R) sau E3.2 (R).  

 

28. Termenul de analizare a tuturor contestaţiilor depuse este de maxim 30 de zile de la 

depunerea contestaţiei şi include şi notificarea solicitantului. 

 

29. După întocmirea raportului de analiză a contestaţiei, se va alcătui un dosar pentru fiecare 

contestaţie, care va cuprinde: 

a) contestaţia depusă;  
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b) raportul de analiză a contestaţiei;  

c) notificarea transmisă aplicantului;  

d) fişele de verificare E3.1 şi/sau, după caz, E3.2 iniţiale;  

e) fişele de verificare refăcute E3.1R şi/sau după caz E3.2 R, în condiţiile specificate la punctul 

25;  

f) documentele justificative elocvente, menţionate în raportul de analiză a contestaţiei, pentru 

soluţia propusă de expertul evaluator.  

 

30. Preşedintele Comisiei de Contestaţii, la propunerea Secretariatului Comisiei convoacă 

membrii Comisiei, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile, 

pentru analiza rapoartelor de instrumentare a contestaţiei şi validarea rezultatelor contestaţiilor.  

 

31. Înaintea demarării lucrărilor, preşedintele, membrii şi secretarul Comisiei de Contestaţii vor 

semna declaraţiile de confidenţialitate, imparţialitate şi evitarea conflictului de interese. 

 

32. În termen de maxim 3 zile lucrătoare de la primirea situaţiei privind contestaţiile depuse, 

secretariatul Comisiei de Contestaţii verifică existenţa tuturor documentelor prevăzute la punctul 

27 pentru fiecare contestaţie în parte, precum şi dacă contestaţia a fost depusă în termenul 

procedural prevăzut la punctul 21. 

 

33. Termenul de retransmitere a documentelor returnate de Preşedintele Comisiei de Contestaţii 

este de maxim 2 zile lucrătoare de la data solicitării.  

 

34. Pentru soluţionarea contestaţiilor, Comisia de Contestaţii va desfăşura următoarele activităţi: 

-analizarea contestaţiei, a raportului de analiză a contestaţiei, precum şi verificarea concordanţei 

lor cu documentele justificative de la dosarul proiectului;  

-analiza fundamentării soluţiei propuse de expertul care a instrumentat contestaţia.  

 

35. În situaţia în care există aspecte de ordin tehnic sau juridic care necesită o opinie de 

specialitate care excede sfera de competenţă a membrilor, Comisia de Contestaţii poate solicita 

în scris opinia unui expert, ce va avea un rol consultativ. Opiniile de specialitate ale membrilor 

sau ale expertului consultat sunt consemnate într-un proces verbal şi asumate sub semnătură de 

către aceştia, constituind o anexă la minută.  

 

36. În urma analizei raportului şi a documentelor justificative aferente unei contestaţii, Comisia 

de Contestaţii poate solicita GAL, copii ale unor documente justificative suplimentare din 

dosarul cererii de finanţare sau după caz consultarea întregului dosar aferent cererii de finanţare.  

 

37. În situaţia în care constatările Comisiei de Contestaţii diferă de cele cuprinse în raportul de 

instrumentare a contestaţiei, soluţia finală este cea dată de Comisia de Contestaţii şi consemnată 

pentru fiecare contestaţie în parte, într-o notă justificativă care va fi ataşată la dosarul cererii de 

finanţare în cauză.  
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38. Lucrările şi deciziile Comisiei de Contestaţii se consemnează într-o minută întocmită de 

secretarul Comisei şi semnată de preşedinte, membri şi secretar şi comunicată GAL. 

 

39. Comisia de Contestaţii întocmeşte un raport de contestaţii, pentru fiecare măsura în parte, 

care va cuprinde rezultatul contestaţiilor.  

 

40. În urma instrumentării contestaţiilor, Comisia de Contestaţii poate adopta următoarele soluţii:  

 

Statutul iniţial al Proiectului Statutul proiectului în urma 

instrumentării contestaţiei 

Rezultatul 

contestaţiei 

Neeligibil Neeligibil  Respinsă 

Eligibil  Admisă 

Eligibil Neeligibil declarat de 

DCA/ SC în 

urma 

verificării şi 

evaluării 

Respinsă 

Eligibil Punctaj CC < 

Punctaj min 

sau 

Punctaj CC < 

Punctaj Iniţial 

Respinsă 

Punctaj CC = 

Punctaj iniţial 

Respinsă 

Punctaj CC > 

Punctaj iniţial 

Admisă 

Valoarea publică 

 

Valoarea publică 

nemodificată 

 Respinsă 

Valoarea publică 

modificată 

Valoarea 

publică 

modificată 

CC< 

Valoarea 

publică 

iniţială 

Respinsă 

Valoarea 

publică 

modificată 

CC > 

Valoarea 

publică 

iniţială 

Admisă 

Valoarea eligibilă Valoarea eligibilă  Respinsă 
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 nemodificată 

Valoarea eligibilă 

modificată 

Valoarea 

eligibilă 

modificată 

CC 

<Valoarea 

eligibilă 

iniţială 

Respinsă 

Valoarea 

eligibilă 

modificată 

CC > 

Valoarea 

eligibilă 

iniţială 

Admisă 

Intensitatea sprijinului public 

 

Intensitatea 

sprijinului public 

nemodificată 

 Respinsă 

 

Intensitatea 

sprijinului public 

modificată 

 

Intensitatea 

sprijinului 

public 

modificată 

CC < 

Intensitatea 

sprijinului 

public iniţială 

Respinsă 

 

Intensitatea 

sprijinului 

public 

modificată 

CC 

>Intensitatea 

sprijinului 

public iniţială 

Admisă 

 

Componenta financiară 

dominantă/valoarea/cuantumul 

altor criterii de departajare  

 

Păstrarea 

Componentei 

financiare 

dominante 

/criteriului de 

departajare sau 

modificarea 

criteriului de 

departajare contrar 

 Respinsă 
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solicitării din 

contestaţie 

Schimbarea 

componentei 

financiare 

dominante/ 

valoarea/cuantumul 

altor criterii de 

departajare 

conform 

contestaţiei 

 Admisă 

 

  

41. Dacă aplicantul contestă mai multe elemente legate de rezultatul evaluării proiectului sau  

contestaţia nu este depusă în termen, Comisia de Contestaţii se pronunţă după cum urmează:  

 

Decizia Comisiei de Contestaţii Rezultatul Contestaţiei  

Toate elementele contestate sunt admise ADMISĂ 

Un element / unele elemente contestate sunt 

admise, iar un element/unele elemente 

contestate sunt respinse 

PARŢIAL ADMISĂ  

 

Toate elementele contestate sunt respinse RESPINSĂ 

Contestaţia nu a fost depusă în termen RESPINSĂ  

 

 

42.  Termenul de soluţionare a contestaţiilor de către Comisia de Contestaţii este de 30 de zile 

lucrătoare de la data înregistrării acestora la secretariatul GAL.  

 

43. Raportul întocmit de Comisia de Contestaţii, cuprinzând rezultatul contestaţiilor este semnat 

de membri şi secretar şi aprobat de Preşedintele Comisiei de Contestaţii şi este comunicat 

managerului GAL pentru a fi postat pe site-ul GAL. O copie a Raportului de contestaţii se va 

comunica şi Comitetului de Selecţie.  

 

44. Raportul de contestaţii se postează pe site-ul GAL cel târziu în ziua următoare aprobării lui şi 

transmiterii acestuia.  

 

45. În vederea completării dosarelor administrative ale proiectelor care au făcut obiectul 

contestaţiei, secretariatul Comisiei de Contestaţii comunică managerilor de proiecte, în format  

electronic şi pe suport hârtie, următoarele documente:  

a) copie a raportului de contestaţii;  

b) copie a minutei semnate de Comisia de Contestaţii;  

c) documentele întocmite de Comisia de Contestaţii conform punctului 27. 
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46. Aparatul tehnic al GAL Valea Muntelui răspunde de aducerea la îndeplinire a prevederilor 

raportului de contestaţii şi de notificarea solicitanţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la 

primirea acestuia.  

 

47. În situaţia în care în urma finalizării contestaţiilor, respectiv după publicarea raportului de  

contestaţii pe site-ul GAL, se constată de către Comisia de contestaţii, în baza unor sesizări 

venite din partea GAL sau a contestatarilor, existenţa unor erori materiale în raportul de 

contestaţii, referitoare numai la contestaţia depusă se vor opera de urgenţă în raportul de 

contestaţii de către secretariatul Comisiei de Contestaţii, în baza unei erate elaborată de către 

GAL şi aprobată de preşedintele Comisiei de contestaţii. Raportul de contestaţii rectificat şi erata 

vor fi publicate pe site-ul GAL.  

 


