
 

E 1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 
Măsura 5/3A 

Acces la finanțare a formelor asociative de producători în agricultură 
 

Nr. 

crt. 
Principii şi criterii de selecție 

Punctaj 

GAL 

1. Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup 

Operațional în cadrul PEI) 
Max.10p  

1.1 Grupul de producători face parte dint-un parteneriat constituit în vederea 

înfiinţării unui grup operaţional PEI sau dintr-un grup operaţional, la momentul 

depunerii Cererii de Finanţare, care implementează un proiect de dezvoltare – 

inovare pe Submăsura 16.1 

10 p 

2. Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri) Max.20p 

2.1 Grupul de producători are în componenţa: 

a) mai mult de 4 membri.................................................................. 20 p 

b) 2-4 membri.................................................................................... 10 p 

3. Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează 

produse, HNV, sau produse care participă la scheme de calitate naționale și 

europene etc.) 

Max.25p 

3.1. Grupul de producători își propune prin planul de afaceri că va efectua investiţii 

care deservesc membrii fermieri înscriși în sistemul de certificare în agricultura 

ecologică..................................................................................... 

25p 

3.2. Grupul de producători care se angajează prin planul de afaceri că va comercializa 

produse agricole: 
 

a) care participă la o schemă de calitate/sunt certificate în urma unei scheme de 

calitate........................................................................... 
15 p 

b) tradiționale............................................................................................ 10p 

c) care provin din exploataţii situate în zone HNV.................................. 5 p 

4. Principiul sectorului prioritar - pomicultură 5p 

5. Principiul asocierii exploatațiilor de dimensiuni mici și foarte mici   5p 

6. 

Principiul prioritizării la finanțare a proiectelor grupurile de producători din 

sectorul agricol și pomicol în cadrul cărora se identifică beneficiari ai 

finanțării prin măsura M1/1C - Formare profesională în sectorul agricol și ai 

măsurii M2/2A 

20p 

7. Investiții în exploatațiile agricole și pomicole.(Astfel se asigură 

complementaritatea măsurii M5/3A cu măsurile M1/1C și M2/2A) 
15p 

TOTAL 100p 



 
 
 
Pentru această măsură pragul minim este de 25 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu  
poate intra la finanţare.  
 

Observatii: 
............................................................................................................................. ..................................
...............................................................................................................................................................
....................  

 
Verificat expert 2 GAL 
Nume și prenume…………………………………………………………….                         Data……………………….. 
 
Întocmit expert 1 GAL 
Nume și penume…………………………………………………………….                          Data…………………………. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie – submăsura 9.1 

 

1. Principiul cooperării (grupurile de producători care fac parte dintr-un Grup 

Operațional în cadrul PEI) 

Grupul de producători face parte dintr-un parteneriat constituit în vederea 

înfiinţării unui grup operaţional PEI sau dintr-un grup operaţional, la momentul 

depunerii cererii de finanțare, după cum urmează: 

Max. 10 p 

Atentie! Acest principiu va fi aplicat după publicarea primului raport de selecție aferent etapei 

I a sM 16.1. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Documente de verificat: Acest principiu va fi aplicat după publicarea primului 
raport de selecție aferent etapei I a sM 16.1. 

 

2. Principiul reprezentativității grupurilor (numărul de membri) 

Grupul de producători are în componenţa: 
Max. 20 p 

a) mai mult de 4 membri 20 p 

b) 2-4 membri 10 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Planul de afaceri 

Cererea de finanțare 

Doc. 2 Statutul GP 

Doc. 3 Lista membrilor GP 

Numărul membrilor se va prezenta in planul de 

afaceri si se va verifica în statutul GP. 

Verificarea subcriteriilor acestui principiu se 

bazează pe documentele justificative prezentate 

de către solicitant la momentul depunerii CF. După 

contractare, având în vedere caracterul stimulativ 

al sprijinului, numărul membrilor grupului de 

producători, beneficiar de sprijin, poate înregistra 

creșteri fără nici o restricție. Pe perioada de 

implementare a planului de afaceri, numărul 



 

membrilor nu va scădea sub valoarea pentru care 

s-a primit punctaj. În cazul retragerii anumitor 

membrii, grupul va coopta noi membri astfel încât 

atingerea obiectivelor din planul de afaceri să nu 

fie afectată. 

 

 

3. Principiul calităţii produselor (grupurile care produc, depozitează și comercializează 

produse, HNV, sau produse care participă la scheme de calitate naționale și europene 

etc.) 

Max. 25 p 

3.1. Grupul de producători își propune prin planul de afaceri că va efectua investiţii care 

deservesc membrii fermieri înscriși în sistemul de certificare în agricultura ecologică. 
25p 

3.2. Grupul de producători care se angajează prin planul de afaceri că va comercializa 

produse agricole: 
 

a) care participă la o schemă de calitate/sunt certificate în urma unei scheme de 

calitate 
15 p 

b) tradiționale 10p 

c) care provin din exploataţii situate în zone HNV 5 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat:  

3.1. 
Plan de afaceri 
 
Doc. 7. FIȘA DE ÎNREGISTRARE A PRODUCĂTORILOR 
ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, eliberată de DAJ, 
însoțită de contractul încheiat cu un organism de 
inspecție și certificare. 
 
Doc. 8. Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice emis de un organism de 
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
cu completările și modificările ulterioare pentru 
aprobarea regulilor privind organizarea sistemului 
de inspecție și certificare în agricultura ecologică 
 

La P3 – 3.1- Punctajul se va acorda dacă cel puțin 

un producător agricol, membru al grupului, este 

înscris în sistemul ecologic și Grupul își propune 

prin Planul de afaceri investiții/operațiuni/acțiuni 

în agricultura ecologică.. Se aplică atât sectorului 

vegetal, cât și sectorului zootehnic. 

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se va realiza 

pe baza planului de afaceri și a  

certificatelor/documentelor 

membrului/membrilor privind 

conversia/certificarea ca producători agricoli de 

produse ecologice conform OUG 34/2000 privind 

produsele agroalimentare ecologice, cu 

completările și modificările ulterioare. 

Atentie!  

GP care a primit punctaj în etapa de selecţie pentru 

acest criteriu va stabili ca obiectiv în planul de 

afaceri – efectuarea de 



 

investitii/operațiuni/acțiuni care deservesc 

membrul/membrii fermieri înscriși în sistemul de 

certificare în agricultura ecologică și va descrie 

investițiile/ operațiunile/acțiunile avute în vedere.  

Nu este obligatoriu ca 

investițiile/operațiunile/actiunile prevazute în 

planul de afaceri să fie destinate exclusiv mebrilor 

înscriși în agricultura ecologică. 

3.2.a) 
Doc. 9. DOCUMENT care să demonstreze calitatea de 
membru al grupului aplicant pentru produsul 
alimentar care participă la sisteme din domeniul 
calității produselor agricole și alimentare 
recunoscute sau în curs de recunoaștere la nivel 
european 
Doc. 10. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT 

CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI- 

Emis de MADR, în conformitate cu Ordinul comun 

394/2014 privind atestarea produselor alimentare 

obținute conform rețetelor consacrate românești (la 

depunerea cererii de finanțare, după caz). 

 

Doc. 11. CAIET DE SARCINI ȘI DOVADA DEPUNERII 
ACESTUIA LA DIRECȚIA AGRICOLĂ JUDEȚEANĂ 
pentru solicitanții care au cel puțin un membru care 
a demarat procedura de obținere a mențiunii de 
calitate ‚produs montan’. 
 

La P3 – 3.2- pct. a) 

Pentru produsele alimentare care sunt în curs de 

recunoaștere la nivel european, se vor puncta 

grupurile de producători, dacă cel puțin un 

membru sau grupul demonstrează obținerea a cel 

puțin un produs alimentar care se află în arealul 

vizat de documentația depusă în vederea 

înregistrării indicațiilor geografice protejate (IGP) 

și a denumirilor de origine protejate (DOP) pentru 

produsele alimentare, altele decât vinurile de 

calitate, a indicațiilor geografice (IG) și a 

denumirilor de origine controlată (DOC) pentru 

vinurile de calitate, pentru produsele care 

participă la sisteme de calitate recunoscute la nivel 

european, precum și utilizarea mențiunii de 

calitate facultative ”produs montan” 1, cu 

respectarea prevederilor din Reg. 1151/2012 

privind sistemele din domeniul calităţii produselor 

agricole şi alimentare. 

Solicitantul/membrul/membrii respectă 

mențiunile din caietul de sarcini pentru sistemul de 

calitate vizat, iar produsul este înregistrat în 

Registrul Sistemelor din Domeniul Calității 

Protejate Național (RSCPN) – produse alimentare, 

altele decât vinul, și Registrul Unic DOC-IG – vinuri 

de calitate, iar documentația este transmisă la 

Comisia Europeană pentru înregistrare în vederea 

obținerii protecției europene.  

 

În cazul produselor alimentare care sunt în curs de 

înregistrare și recunoaștere la nivel european 

pentru înregistrarea denumirii de specialitate 

                                                             
1 Conform ORDINULUI nr. 52 din 3 martie 2017 privind aprobarea Procedurii de verificare a conformităţii 

datelor cuprinse în caietul de sarcini în vederea acordării dreptului de utilizare a menţiunii de calitate 

facultative "produs montan" şi de verificare a respectării legislaţiei europene şi naţionale de către operatorii 

economici care au obţinut dreptul de utilizare a respectivei menţiuni. 



 

tradițională garantată (STG), GP vor fi punctate 

dacă grupul/membrul/membrii respectă 

mențiunile din caietul de sarcini depus în vederea 

recunoașterii, înregistrării în Registrul Sistemelor 

din Domeniul Calității Protejate Național (RSCPN) 

și transmiterii documentației pentru obținerea 

înregistrării și protecției la nivel european.  

 

În cazul produselor alimentare care au obținut 

recunoșterea la nivel european, GP vor fi punctate 

dacă, cel putin un membru sau  grupul figurează cu 

un astfel de produs în bazele de date ale Comisiei 

Europene DOOR, E-BACHUS pentru vinuri de 

calitate și E-SPIRIT-DRINKS pentru băuturile 

spirtoase. 

 

În situațiile de mai sus, punctajul se acordă dacă cel 

putin un membru al grupului sau grupul obține cel 

puțin un produs care participă la o schemă de 

calitate/este certificat în urma unei scheme de 

calitate europene și Grupul își propune prin Planul 

de afaceri (secțiunea obiective suplimentare) 

comercializarea unui astfel de produs.  

În cazul produselor alimentare obținute conform 

unei rețete consacrate românești punctajul se 

acordă daca cel putin un membru al grupului sau 

grupul obține cel puțin un produs conform unei 

rețete consacrate conform prevederilor Ordinului 

nr. 394/2014 privind atestarea acestor produse,  

iar grupul iși propune prin planul de afaceri 

comercializarea unui astfel de produs, în secțiunea 

Obiective suplimentare. 

 

În cazul produselor care au obținut mențiunea de 

calitate ‚produs montan’ se va verifica Registrul 

naţional al produselor montane, iar în cazul celor 

care sunt în curs de obținere a acestei mențiuni se 

va solicita caietul de sarcini și dovada depunerii 

acestuia la Direcția Agricolă Județeană. 

 



 

În ambele cazuri de mai sus grupul iși propune prin 

planul de afaceri comercializarea unui astfel de 

produs, în secțiunea Obiective suplimentare.  

 

Punctajul se acordă dacă cel puțin un membru sau 

grupul obține sau a demarat* procedura de 

obținere a mențiunii de calitate ‚produs montan’. 

 

* la verificarea implementării corecte a planului de 

afaceri este necesar ca produsul să se regăsească 

în Registrul naţional al produselor montane. 

3.2.b) 
Doc. 12. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL 

Emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 
2013 privind atestarea produselor tradiţionale 

La P3 – 3.2- pct. b) Punctajul se acordă daca cel 

putin un membru al grupului sau grupul obține cel 

puțin un produs tradițional certificat conform 

prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind atestarea 

acestor produse, cu completările și modificările 

ulterioare și Grupul își propune prin Planul de 

afaceri (secțiunea obiective suplimentare) 

comercializarea unui astfel de produs. 

3.2.c) 
Anexa 4 Lista localități HNV 

La P3 – 3.2- pct. c) – Punctajul se acorda grupurilor 

de producători care au în componență cel puțin un 

membru care obține și comercializează prin 

intermediul grupului cel puțin un produs din areale 

HNV. Membrul/membrii deține/dețin 

exploatație/ii agricole situate în areale HNV (se 

regăsesc în lista UAT‐urilor eligibile pentru 

pachetele 1 si 2 aferente măsurii 10 a PNDR, Anexa 

4 a ghidului). Comercializarea acestor produse va fi 

menționată la secțiunea obiective suplimentare 

din Planul de afaceri. 

 

În cazul criteriului 3.2, subcriteriile a), b) și c) nu 

se cumulează. Dacă un grup îndeplinește două 

sau toate cele trei subcriterii, se va acorda 

punctajul superior aferent subcriteriului 

îndeplinit.  

 

Punctajul aferent criteriului 3.1 poate fi cumulat 

cu punctajele aferente criteriului 3.2 , subcriteriile 

a)/b)/c). 

 



 
4. Principiul sectorului prioritar -pomicultura Max. 5 p 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Doc. 2. Statutul Grupului de producători 
 
Site MADR: www.madr.ro, în secţiunea Dezvoltare 
Rurala>>Grupurile de producatori recunoscute 

În cazul legumiculturii (CS 4.1a) se punctează atât 

cultura obținută în câmp/grădină destinată 

comercializării, cât și cea din spații protejate, 

inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate, 

culturile de cartofi și ciupercile de cultura. 

În cazul culturilor de in și cânepă se punctează atât 

culturile textile cât și cele pentru obținere ulei. 

Se acordă punctaj în funcție de 

produsul/produsele/grupa/grupele de produse 

pentru care GP este recunoscut. In cazul în care 

grupul de producători este recunoscut pentru mai 

mult de un produs/grupa de produse menționate 

în cadrul criteriului, se va lua în calcul punctajul 

aferent produsului/grupei de produse dominant 

(evidențiat ca valoare în total VPC). 

Punctajele celor trei subcriterii a, b sau c nu se 

cumulează. Dacă un grup îndeplinește două sau 

toate cele trei subcriterii aferente criteriului 4.1, se 

va acorda punctajul superior aferent subcriteriului 

îndeplinit. 

 

5. Principiul asocierii exploatațiilor de mici si foarte mici dimensiuni Max. 5 p 

  

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Plan de afaceri 

Punctajul se acordă proporțional cu numărul de 

membri care se încadrează cu exploatațiile agricole 

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


 

 
Anexa 3 Stabilirea dimensiunii economice a 

exploatației 

 

Documente verificate si listate de expertul OJFIR din 

baza de date IACS de la APIA sau Extras din Registrul 

Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 

 

Doc. 6a) Copie după documentul autentificat la 

notar care atestă dreptul de proprietate (a1) asupra 

terenului şi/sau tabel centralizator (a2) emis de 

Primărie semnat de persoanele autorizate conform 

legii, conţinând sumarul contractelor de arendare cu 

suprafeţele membrilor luate în arendă, pe categorii 

de folosinţă, perioada de arendare şi/sau contractul 

de concesiune, cu o valabilitate ≥ decât perioada de 

desfășurare a contractului cu AFIR 

 
Doc. 6.b) Copie din Registrul Agricol emis de 
Primării, eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea 
depunerii cererii de finanţare care să certifice 
dreptul de proprietate şi/sau de folosinţă (arenda, 
concesionare etc.) al terenului pentru baza de 
producţie a membrilor, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea „Conform cu originalul”.  
Atenţie! În situaţia în care primăriile nu pot elibera 
copia  registrului agricol cu situaţia curentă, se va 
depune  copia ultimei  înregistrari a registrului 
agricol  însoţită de adeverinţă emisă de primărie 
privind situaţia curentă. 
 
Doc. 6.c) Document pentru efectivul de animale 

deţinut în proprietate: Extras din Registrul 

Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 

de zile înainte de data depunerii CF, din care să 

rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de 

formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 

Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 

nr. 40/2010) – formularul de mișcare se solicită dacă 

este cazul (există diferențe dintre mențiunile din SF 

și extrasul din Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si 
albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte 
de data depunerii CF, din care rezulta 

gestionate în intervalul de dimensiune economică 

aferent criteriului de selecție. 

Se va avea în vedere dimensiunea exploatațiilor 

membrilor deținută de membri la momentul 

depunerii CF. Având în vedere caracterul stimulativ 

al sprijinului, după contractare, dimensiunile 

economice ale membrilor grupului de producători, 

beneficiar de sprijin, pot înregistra creșteri fără nici 

o restricție. 

 
Expertul corelează informațiile obținute prin 
accesarea bazelor de date IACS - APIA și/sau 
ANSVSA/DSVSA pentru fiecare membru cu 
documentele menționate în Cererea de finanțare 
în cazul solicitantilor care primesc punctaj in cadrul 
principiului asocierii exploatațiilor de mici 
dimensiuni. De asemenea, expertul corelează 
dimensiunea economică a exploatațiilor 
membrilor GP din Planul de afaceri cu Anexa 3 
Stabilirea dimensiunii economice a exploatației. 



 

numarul  păsarilor şi al familiilor de albine şi data 
inscrierii solicitantului in Registrul Exploatatiei 

 
6. Principiul prioritizării la finanțare a proiectelor grupurile de producători din sectorul agricol și 
pomicol în cadrul cărora se identifică beneficiari ai finanțării prin măsura M1/1C - Formare 
profesională în sectorul agricol și ai măsurii M2/2A                                                           max.20 p 
 
7. Investiții în exploatațiile agricole și pomicole.(Astfel se asigură complementaritatea măsurii 
M5/3A cu măsurile M1/1C și M2/2A).                                                                                    max.15 p 
 
 
 
Pentru aceasta submasura pragul minim este de 25 puncte pentru prima sesiune si reprezinta pragul 
sub care niciun proiect nu poate intra la finantare. 
 
ATENȚIE! 
Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile nesolicitate 
transmise prin E3.4 de solicitanți nu vor fi luate în considerare. 
 

Observatii: . 
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
.................... 

 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul 

total acordat.  

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 

mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură 

 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, dacă Planul de afaceri 

respectă condițiile prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului și documentele anexă şi nu au fost create 

condiţii artificiale, proiectul este eligibil. 

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica observaţii cu motivele de neeligibilitate ale 

proiectului. 

 

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în 

casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin 

înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.  

 



 
 


