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MĂSURA 8/5C,6A – „Investiții în tehnologii forestiere, în prelucrarea și marchetingul 

produselor forestiere  în teritoriul GAL” 

GE 1.2 cL – FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

...................................................................................... 

                        

Denumire solicitant:____________________________________________________________ 

Titlu proiect: _________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ______________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: ______________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ______________________________ 

Structura responsabilă de verificarea proiectului: _____________________________________ 

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă ________________ 

 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. __________  

Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: ______________________________Prenume:________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________ 
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  VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

Nr. 

Crt.  
Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj  

1. 

Principiul prioritizării formelor asociative constituite cu minimum 6 luni 

înainte de data lansării apelului de selectie 
Max. 10 p 

 

1.1  Proiectele de investiţii promovate de formele asociative constituite cu 

minimum 6 luni inainte de data lansarii apelului de selectie. 

Solicitantul trebuie să  demonstreze în studiul de fezabilitate/memoriul jus-

tificativ ca investitia deservește majoritatea membrilor formei asociative 

(jumătate plus unul din membri)  și se regăsește în una din activitățile men-

ționate în statulul acestora. 

10 p 

 

2. Principiul prioritizării microîntreprinderilor din zone unde există materie 

primă disponibilă și nu există capacități de procesare 
Max. 30 p 

 

2.1  Proiectul vizează amplasarea unității într-o zonă în care este necesară 

o capacitate de prelucrare/depozitare/identificată in raport cu potențialul 

existent. 

Solicitantii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul jus-

tificativ ca cel putin 50% din materia prima utilizata la procesare sau colec-

tata, in cazul depozitarii, provine din unitatea administrativ-teritoriala in 

care este amplasata investitia sau unitatile administrativ-teritoriale limi-

trofe (din teritoriul GAL) in care exista materie prima disponibila.  

30 p 

 

3. Principiul prioritizării micro-întreprinderilor care sunt atât producătoare 

de materie primă, cât și procesatoare 
20 p 

 

1.1. Proiecte de investiții promovate de microintreprinderi care sunt 

atat producatoare de materie prima, cat si procesatoare.  

Solicitanţii trebuie să  demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul 

justificativ că deţin exploataţii forestiere şi procesează  sau colectează/ de-

pozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitio-

nată.  IMM‐ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/proce-

sare și în secundar ca producator 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 depozitata sa  provină din pro-

ducția proprie a IMM‐ului si a celor minim 10 producatori care detin parti 

sociale/actiuni (diferența trebuie să fie achiziționată de la terți). Solicitantul 

este obligat sa proceseze/depoziteze atât producția proprie cât și producția 

provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în IMM (mi-

nimum 10). 

20p 
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Nota: Pentru proiectele în care se procesează  și/sau depozitează sub 30% 

sau peste 50% materie primă din producție proprie a IMM‐ului si a celor 

minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni, nu se acordă punctaj 

pentru acest criteriu de selecție. 

4. Principiul prioritizării micro-întreprinderilor care se adaptează la standar-

dele comunitare 
Max. 20 p 

 

 4.1 Se acorda punctaj pentru proiectele care prevăd investiţii în energie re-

generabilă. Materia primă  folosită  pentru obținerea energiei regenerabile 

(biomasa) trebuie să  provină din unitatea proprie iar energia obținuta in-

clusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte surse de 

același tip) trebuie să fie folosită exclusiv în unitate. 

20 p 

 

5. Principiul prioritizării microîntreprinderilor care procesează produse lem-

noase și care promovează tehnologii de protecție a mediului. 
Max.  20 p 

 

 5.1 Proiectul vizeaza activitati de procesare produse lemnoase care promo-

veaza tehnologii de protectie a mediului, in conformitate cu legislatia in vi-

goare din domeniul protectiei mediului. 

20 p 

 

TOTAL 100 p 

 
Pentru această submăsură punctajul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 
poate intra la finanţare.  
Atentie! 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finantare.  
 
Observatii:  
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 

Aprobat de ................................... 

Semnatura................................... 

Reprezentant legal  GAL 

Data.........../......../............. 

 

Verificat de ................................... 

Semnatura..................................... 

Expert 2 GAL  

Data........./......../ ............. 

 

Intocmit de ................................... 

Semnatura..................................... 

 

 

Expert 1 GAL 

Data........./......./............... 
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B. Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de Finantare. 
 

S1. Principiul prioritizării formelor asociative constituite cu minimum 6 luni înainte de data lansării  
apelului de selectie 

Max. 10 puncte 

1.1.  Proiectele de investiţii promovate de formele asociative constituite cu minimum 6 luni inainte 

de data lansarii apelului de selectie. 

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.  
                                                                                                         10 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.1.1 Certificat constatator emis de 
Oficiul Registrului Comerţului  din care 
să rezulte faptul că solicitantul are 
capital social 100% privat  si codul CAEN 
conform activitatii pentru care solicita 
finantare, existenta punctului de lucru 
(daca este cazul) si ca nu se afla în proces 
de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare 
judiciară sau faliment, conform Legii 
85/2006, republicata”. 
si 
1.2 Pentru intreprinderile mici si mijlocii  
se va prezenta Declaratia privind 
incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1 
din Legea 346/2004 cu modificarile si 
completarile ulterioare si, daca este 
cazul, Anexa nr.2) semnata de persoana 
autorizata sa reprezinte intreprinderea.  
 
Doc.2 Certificatul de inregistrare  
eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului conform legislatiei in 
vigoare 

sau 
Hotarare judecatoreasca definitiva, 
pronuntata pe baza actului de 
constituire si  statutul propriu pentru 
formele asociative   

Se va verifica: 
A. Doc.  ..... si  Doc.  ..... prin care se demonstreaza că 

solicitantul este o forma asociativa constituita cu 
minimum 6 luni inainte de data lansarii apelului de 
selectie 

  
 

B. Expertul verifica in studiul de fezabilitate/memoriul 
justificativ daca investitia deserveste membrii formei 
asociative si se regaseste in una din activitatile 
mentionate in statutul acestora. 
 

 
Daca DA, cumulat pentru cele doua situatii(A si B) , 
solicitantul va primi 10 pct. puncte, daca NU, va primi 0 
puncte. 
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S2: Principiul prioritizării microîntreprinderilor din zone unde există materie primă disponibilă și 
nu există capacități de procesare 

     Max. 30 puncte 

2.1. Proiectul vizează amplasarea unității într-o zonă în care este necesară o capacitate de prelu-

crare/depozitare/identificată in raport cu potențialul existent. 

Solicitantii trebuie sa demonstreze prin Studiul de fezabilitate ca cel putin 50% din materia prima 
utilizata la procesare sau colectata, in cazul depozitarii, provine din unitatea administrativ-
teritoriala in care este amplasata investitia sau unitatile administrativ-teritoriale limitrofe (din 
teritoriul GAL) in care exista materie prima disponibila.                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                 30 pct.  
                                    

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc. 1 - Studiul de fezabilitate 
Doc. .... - Adeverinţa eliberată de Garda 
Forestiera în al cărei teritoriu de 
competenţă se realizează proiectul, prin 
care să se certifice disponibilitatea 
cantitativă de materie primă, precum şi 
situaţia capacităţilor de procesare pentru 
acest tip de materie primă, existente 
numeric şi în curs de înfiinţare, dacă este 
cazul  
şi/sau  
Extras din amenajamentul silvic în 
vigoare (posibilitatea anuală de produse 
lemnoase - principale şi secundare - şi 
nelemnoase) al asociaţilor/acţionarilor 
solicitantului 
Sau 
Document de la APM privind resursele 
disponibile de produse nelemnoase, 
autorizatie de recoltare/achizitie a 
produselor nelemnoase  
Si/sau  
Contracte/precontracte de furnizare din 
zona pentru busteni, deseuri lemnoase 
sau produse nelemnoase - in functie de 
investitie. 

Se verifica Doc. 1 - daca in Studiul de fezabilitate este 
prevazut ca cel putin 50% din materia prima utilizata la 
procesare sau colectata, in cazul depozitarii, sa provina 
din unitatea administrativ-teritoriala in care este 
amplasata investitia sau unitatile administrativ-
teritoriale limitrofe (din teritoriul GAL) in care exista 
materie prima disponibila.  
Se verifica Doc. .... – daca se certifica disponibilitatea 
cantitativă de materie primă, precum şi situaţia 
capacităţilor de procesare pentru acest tip de materie 
primă aferente unitatii administrative-teritoriale in 
care este amplasata investitia sau unitatile 
administrative-teritoriale limitrofe *din teritoriul GAL). 

 
 

S3. Principiul prioritizării micro-întreprinderilor care sunt atât producătoare de materie primă, 
cât și procesatoare 

                     max 20 puncte 
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3.1. Proiecte de investiții promovate de microintreprinderi care sunt atat producatoare de materie 

prima, cat si procesatoare.  

Solicitanţii trebuie să  demonstreze prin Studiul de fezabilitate/Memoriul justificativ că deţin exploataţii fo-

restiere şi procesează  sau colectează/ depozitează materie primă atât din producţia proprie cât şi achizitio-

nată.  IMM-ul trebuie să aibă cod CAEN principal pentru depozitare/procesare și în secundar ca producator 

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 proiectu-

lui și dacă: a) cel puțin 30 %, dar nu mai mult de 50 % din materia primă procesată  și/sau depozitata sa  

provină din producția proprie a IMM-ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni (di-

ferența trebuie să fie achiziționată de la terți). Solicitantul este obligat sa proceseze/depoziteze atât produc-

ția proprie cât și producția provenită de la producătorii care dețin părți sociale sau acțiuni în IMM (minimum 

10). 

Nota: Pentru proiectele în care se procesează  și/sau depozitează sub 30% sau peste 50% materie primă din 

producție proprie a IMM-ului si a celor minim 10 producatori care detin parti sociale/actiuni, nu se 

acordă punctaj pentru acest criteriu de selecție. 

                                                                                                 20 pct.  

             

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE   

Doc. 1 - Studiul de fezabilitate  
Daca este cazul: 
Doc. ….. - Atestat de exploatare masă 
lemnoasă eliberat în condiţiile legii, 
pentru unităţile care se modernizeaza si 
recoltează masă lemnoasă  
Sau  
- Declaratia pe propria raspundere ca va 
prezenta acest document pana la ultima 
cerere de plata (pentru investitiile noi) 

Doc. .... - Pentru intreprinderile mici si 
mijlocii  se va prezenta Declaratia privind 
incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1 
din Legea 346/2004 cu modificarile si 
completarile ulterioare si, daca este 
cazul, Anexa nr.2), semnata de persoana 
autorizata sa reprezinte intreprinderea.  

 

Expertul verifica: 
-  daca solicitantul este IMM. 
- daca solicitantul a prezentat in Studiul de fezabilitate 
ca detin exploatatii forestiere si proceseaza sau 
colecteaza/depoziteaza atat materie prima din 
productia proprie cat si achizitioneaza materie prima.  
- daca solicitantul detine Atestat de exploatare masa 
lemnoasa eliberat in conditiile legii (pentru unitatile care 
se modernizeaza) sau Declaratie pe proprie raspundere 
(pentru investitiile noi) 
Solicitantul trebuie sa demonstreze ca detine 
exploatatie forestiera  si trebuie sa indeplineasca 
urmatoarea conditie: 
- cel putin 10% dar nu mai mult de 50%, din  materie 
prima procesata/depozitata sa provina din productia 
proprie; 
Daca DA, solicitantul va primi un numar de puncte 
proportional cu ponderea materiei prime din productia 
proprie raportata la total materie prima necesara 
procesarii/depozitarii precizata in studiul de fezabilitate. 
Pentru proiectele in care se proceseaza sub 10% sau 
peste 50% materie prima din productie proprie, nu se 
acorda punctaj pentru acest criteriu. 
Pentru stabilirea cantitatilor de materie prima din 
productie proprie, se vor lua in calcul cantitatile din 
adeverinta Directiei Silvice pentru cantitatea de materie 
prima obtinuta in anul anterior depunerii cererii de 
finantare. 
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S4 Principiul prioritizării micro-întreprinderilor care se adaptează la standardele comunitare 
                                                                                                             max. 20 puncte 
 

4.1. Se acorda punctaj pentru proiectele care prevăd investiţii în energie regenerabilă. Materia 
primă  folosită  pentru obținerea energiei regenerabile (biomasa) trebuie să  provină din unitatea 
proprie iar energia obținuta inclusiv din alte surse regenerabile (solară, eoliană, termală și alte 
surse de același tip) trebuie să fie folosită exclusiv în unitate.                                                                                                                                                            
20 pct. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.1 - Studiul de fezabilitate 

 
 

Se verifica in doc. 1 daca proiectul prevede 
investitii in energia regenerabila, materia prima 
trebuind sa preovina din unitatea proprie iar 
energia obtinuta trebuie sa fie utilizata pentru 
desfasurarea propriei activitati, in cadrul 
proiectului. 
Acest criteriu de selecție trebuie să fie respectat 
și menținut pe întreaga perioadă de 
implementare şi monitorizare a proiectului. În 
caz contrar proiectul devine neeligibil. 

 
 
 

S5. Principiul prioritizării microîntreprinderilor care procesează produse lemnoase și care 
promovează tehnologii de protecție a mediului. 

                                                                                                                                                                  Max. 20 puncte 
 

5.1 Proiectul vizeaza activitati de procesare produse lemnoase care promoveaza tehnologii de 

protectie a mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare din domeniul protectiei mediului.  
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul de fezabilitate că tehnologiile pe care urmează să le 
aplice şi pentru care realizează investiţia îmbunătăţesc performaţele de mediu ale  întreprinderii au 
un impact favorabil asupra mediului. Dacă din documentul ... reiese că investiţia nu necesită acord 
de mediu, iar în documentul .... sunt incluse investiţii pentru protecţia mediului (valorificarea 
deşeurilor, etc), condiţia de acordare a punctajului este indeplinită. 
                                                                                                                                                                                  20 pct. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 

 
Se verifica daca in Studiul de fezabilitate sunt 
prevazute activitati de procesare produse 
lemnoase care promoveaza tehnologii de 
protectie a mediului, in conformitate cu 
legislatia in vigoare din domeniul protectiei 
mediului (OUG nr. 195/2005 privind 
protecţia mediului, aprobată prin Legea 
nr. 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare; HG nr. 856/2002 
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privind evidența gestiunii deșeurilor; 
Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; H.G. nr. 2293/2004 
privind gestionarea deșeurilor rezultate în urma 
procesului de obținere a materialelor 
lemnoase; H.G. nr. 1061/2008 privind 
transportul deșeurilor periculoase și 
nepericulose pe teritoriul României; H.G. 
470/2014 pentru aprobarea Normelor 
referitoare la provenienţa, circulaţia şi 
comercializarea materialelor lemnoase, la 
regimul spaţiilor de depozitare a materialelor 
lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn 
rotun (modificata prin H.G. 787/2014 si O.U.G. 
51/2016) si H.G. 171/2010 privind stabilirea şi 
sancţionarea contravenţiilor silvice (modificata 
de O.U.G. 51/2016). 

 
Solicitanţii trebuie să demonstreze prin Studiul 
de fezabilitate că tehnologiile pe care urmează să 
le aplice şi pentru care realizează investiţia 
îmbunătăţesc performaţele de mediu ale  
întreprinderii au un impact favorabil asupra 
mediului. Dacă din documentul ... reiese că 
investiţia nu necesită acord de mediu, iar în 
documentul .... sunt incluse investiţii pentru 
protecţia mediului (valorificarea deşeurilor, etc), 
condiţia de acordare a punctajului este 
indeplinită. 

 
 

Punctajul minim admis la finanțare pentru această măsură este de 10 puncte și reprezintă pragul 

sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanțare nerambursabilă. 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 

de departajare: 

1.  Dimensiunea întreprinderii, în sensul prioritizării solicitanților care se încadrează în categoria mi-

croîntreprinderi;  

2.   Numărul de locuri de munca înființate, în ordine descrescătoare (pentru fiecarte proiect solic-

itantul/beneficiarul își asuma angajarea unei persoane pentru fiecare fracțiune de 18.000 euro 

finanțare nerambursabilă). 

3.  Forma de organizare, în sensul prioritizării formelor asociative.  

 
 
 
 


