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Anexa  11  Măsura 3.1 
 

 
 FIȘA DE VERIFICARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI   

Măsura 3.1 – „ Conservarea, protectia si mentinerea biodiversitatii naturale a zonelor protejate, 

inclusiv a zonelor Natura 2000 in teritoriul GAL” 

    
 

 
Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL:___________________________________________ 
Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________ 
 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 
 

 

Nr. 
crt. 

PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 

Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la experiența                                 max  10 p 

și/sau calificarea solicitantului 

                                                                                                    
1.1 ( a sau b sau c ) si 1.2 (a sau b sau c) 

1.1. Solicitantul a fost implicat în derularea a minim: 

 
a. 5 proiecte în domeniul ariilor naturale protejate  

max 5 p 

 
5p 

 
b. 3 proiecte în domeniul ariilor naturale protejate  

 
3p 

 

c. 1 proiect în domeniul ariilor naturale protejate  

 
1p 

1.2. Î n  c a d r u l  e x p e r ț i l o r  nominalizați de către solicitant, există cel 
puțin unul care a susținut  activități de sensibilizare/constientizare/informare 

max 5 p 
 



 

2 

 

sau de realizare a infrastructurii specifice ariilor protejate, în cadrul a minim:  
  

a. 5 proiecte în domeniul ariilor naturale protejate  

 
 
5 p 

b. 3 proiecte în domeniul ariilor naturale protejate  

 

3 p 
 

 

c. 1 proiect în domeniul ariilor naturale protejate  

 

 
1p 

2 

Principiul complexității proiectului                                                                                max 20 p                                            
 
     (2.1 a și b și c și d ; 2.2 e și f și g)                                                                                                  

 Se va puncta abordarea în cadrul proiectului a următoarelor categorii de 
activități: 
2.1 Pentru proiecte de servicii (a si b si c si d) 
a. Activități de sensibilizare/informare prin diverse mijloace (pliante, 

flyere, apariții mass-media, etc) a  populatiei din GAL (adulți, fermieri, 

antreprenori, etc) cu privire la importanta patrimoniului natural: specii și 

habitate, în special cele de interes comunitar, biodiversitate în general si peisaje. 

Max 20 p 
 
 

 
5p 
 
 

b. Activități pentru obținerea de comportamente eco-civice adecvate (ateliere 
educationale, ateliere de creatie, cursuri demonstrative, etc) în strânsă legătură 
cu speciile și habitatele, în special cele de interes comunitar 

 
5 p 
 

c. Activități in natura pentru recunoasterea/identificarea/ prezentarea 
resurselor naturale ale teritoriului, a valorii economice a ecosistemelor naturale 
, a speciilor și habitatelor, în special a celor de interes comunitar 

5 p 
 
 

d. Elaborarea, intocmirea studiilor si/sau planurilor de actiune  5 p 

2.2 Pentru proiecte de investitii (e si f si g) 
e. Realizarea de trasee tematice 

Max 20 p 

 
6p 

f. Realizarea de puncte de observare/observatoare de faună 7p 

g. Amenajarea unor colectii/expozitii floristice, dendrologice în legătură cu 
patrimoniul natural local 

7p 

3 
Principiul eficientei utilizarii fondurilor                                                                        max  5 p 
(a sau b)   
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 3 . 1  P e n t r u  p r o i e c t e  d e  s e r v i c i i ( a  s a u b )  
 
a . Punctajul  maxim (  5 p)  se  va  acorda  solicitantului  care  a  propus cel mai 
mic cost pentru  cheltuielile de personal  dintre costurile s i m i l a r e  propuse 
de către ceilalți solicitanți care au depus Cereri de Finanțare în cadrul aceluiași 
apel de propuneri de proiecte. 
 
b.  Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea 
formulă:  
Punctajul solicitantului  =  costul  cel  mai  mic/costul  propus de solicitant 
conform Cererii de Finanțare analizate x 5 p 
 
Costul pentru cheltuieli de personal , in cazul unui proiect, se va afla prin 
împărțirea sumei ”TOTAL  Cheltuieli de personal ”  (din Anexa 3 - Cerere de 
Finanțare pentru proiecte servicii)  l 
 
3.2 Pentru proiecte de investitii (a sau b) 
 
a . Punctajul  maxim (5 p)  se  va  acorda  solicitantului  care  a  propus in 
Cererea de Finantare (Anexa 2) cel mai mic raport Total cheltuieli eligibile/Total 
cheltuieli pentru investitia de baza (cap 4 din Cererea de finantare Anexa 2)   
  
b.  Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea 
formulă: 
Punctajul solicitantului  =  raportul  cel  mai  mic ( calculat la a)/raportul propus 
de solicitant conform  Cererii de Finanțare analizata x 5 p 

 
 

5 p 
 
 
 
Formula 
de 
calcul 

5 p 
 
 
 
Formula 

de 

calcul 

4 

Principiul implementarii eficiente si accelerate a proiectului                                   max  10 p 
(a sau b)  

Proiectul are durata de implementare de: 
 
a.  Maximum   75%   din   durata   maximă   de   implementare stabilită pentru 
un proiect 

 
 b. Peste 75% și până la maximum 90% din durata maximă  de implementare 
stabilită pentru un proiect 
 

 
 
10 p 
 
 
5 p 

5 

Principiul parteneriatului cu scoli si/sau institutii/autoritati publice din GAL       max 10 p 
(a sau b)  

a. Proiectul este depus de un ONG ce participa intr-un parteneriat din care 

fac parte cel puțin o școală și  o institutie/autoritate publică din GAL        

10 p 
 
 



 

4 

 

b. Proiectul este depus de un ONG ce participa intr-un parteneriat din care fac 
parte parte cel puțin o școală sau  o institutie /autoritate publică din GAL        

5 p 

6 

Principiul impactului micro-regional                                                                                max 15 p 

(a sau b) 

 

a.  Punctajul  maxim (15 p)  se  va  acorda  solicitantului  care    propune 

activități specifice principiului 2 pentru toate siturile Natura 2000 din GAL, in 

suprafata totala de 62.181 ha. 

15 p 

 
b.  Punctajul  solicitanților care au propus activități specifice principiului 2 

pentru mai putine situri Natura 2000 se  va  acorda  aplicând următoarea 

formulă: 

Punctajul solicitantului  =   supraf. siturilor Natura 2000 adresate/62181 x 15 p 

Formula 
de 
calcul 

7 

Principiul deservirii unei populatii cat mai mari                                                           max 15 p 

 
(a sau b) 

 
a.  Punctajul  maxim (15 p)  se  va  acorda  solicitantului  care    propune 
activități specifice principiului 2 în toate cele 10  UAT-uri din GAL aferente 
siturilor Natura 2000  corespunzandu-le o populație de 42,9 mii locuitori. 

15 p 

b.  Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea 
formulă: 
Punctajul solicitantului  =   populația UAT-uri aferente siturilor Natura 2000 

adresate ( în mii locuitori, cu o zecimală) in care sunt propuse activitati specific 

principiului 2/ 42,9  x 15 p (vezi Anexa 22 Distributia locuitorilor pe UAT-uri in 

GAL Tinutul Zimbrilor) 

Formula 
de 
calcul 

8 

Principiul utilizarii resurselor de energie regenerabila                                                max 10  p 

a. Infrastructura realizată la componenta A utilizează resurse de energie 

regenerabila                                                   10p 

9 

Principiul existentei componentei inovative sau de protectia mediului                        5 p 
(a și b) 

a. Activitățile aferente componentei de servicii își propun să promoveze 

identitatea regională a GAL din perspectiva patrimoniului natural 3 p 

b. Activitățile proiectului contribuie la protecția mediului 2 p 

 TOTAL 100 p 

 



 

5 

 

Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 de puncte, punctaj sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare, cu conditia ca la principiul 9 scorul sa fie mai mare decat 0. 
 
Observatii: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................  
 
 
Aprobat: Presedinte GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila               DATA……….. 
 
Avizat/Verificat: Manager GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                          DATA……….. 
 
Verificat de: Expert 2 GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
 
Întocmit de: Expert 1  GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie – Măsura 3.1 
 

 

Denumire solicitant  

Se preia denumirea din Cererea de finanțare  

Titlul proiectului 

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Data înregistrării proiectului la GAL  

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL Ținutul Zimbrilor. 

Obiectivul  proiectului 

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  

Amplasarea proiectului 

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea 

proiectului vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor. 

Statutul juridic  

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume 

Prenume 

Funcţie 

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare 
 

1. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție se întocmește doar pentru proiectele verificate și 
declarate eligibile. 
2. Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse împreună cu 
Cererea de Finanțare. Nu se vor lua în calcul eventualele informații suplimentare furnizate de 
solicitant pe parcursul evaluării dosarului de finanțare, nesolicitate de GAL. 
 
P1 -  Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la experienta    și/sau                         Max. 10 p 
calificarea solicitantului 
1.1 ( a sau b sau c ) si 1.2 (a sau b sau c)   

                                                                               
1.1. Solicitantul a fost implicat în derularea a minim:                                                           Max. 5p  
1.1.a   5 proiecte în domeniul ariilor naturale protejate                                                                5 p 
1.1.b   3 proiecte în domeniul ariilor naturale protejate                                                                3 p 
1.1.c   1 proiect în domeniul ariilor naturale protejate                                                                   1 p      
1 . 2  Î n  c a d r u l  e x p e r ț i l o r  nominalizați de către solicitant, există cel puțin  
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unul care a susținut  activități de sensibilizare/constientizare/informare sau de  
realizare a infrastructurii specifice ariilor protejate, în cadrul a minim:                                     Max. 5p 
1.2.a   5 proiecte în domeniul ariilor naturale protejate                                                               5 p                
1.2.b   3 proiecte în domeniul ariilor naturale protejate                                                               3 p 
1.2.c    1 proiect în domeniul ariilor naturale protejate                                                                 1 p        
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
1.1 
- Cererea de finantare Anexa 2 sau 3 la GS după 
caz 
1.2 
- Lista personalului implicat în proiect cu 

specificarea activităţilor ce urmează a fi 

desfășurate de fiecare expert propus; 

- CV - uri din care să reiasă experienţa 

similară; 

- Documente suport pentru fiecare contract 
menţionat în listă, care probează experienţa 
solicitată, (copii după contracte,  recomandări, 
certificări) 
 
 

Expertul va verifica în documentele relevante 
prezentate, experiența solicitata ( pentru 1.1) 
si  calificarea solicitata (pentru 1.2). 

 
 
P2 - Principiul  complexității proiectului                                                                                Max. 20 p 
(2.1 a și b și c și d; 2.2 e și f și g)                                                                                                  
Se va puncta abordarea următoarelor activități: 
2.1 Pentru proiecte de servicii – max 20 p 
a Activități de sensibilizare/informare prin diverse mijloace(pliante, flyere, apartiții mass-media, 
etc)  a  populatiei din GAL(adulți, fermieri, antreprenori, etc) cu privire la importanța patrimoniului 
natural: specii și habitate, în special cele de interes comunitar, biodiversitate în general și peisaje                      
5 p 
b  Activități pentru obținerea de comportamente eco-civice adecvate (ateliere educaționale, 
ateșiere de creație, cursuri demonstrative, etc) în  
strânsă legătură cu speciile și habitatele, în special cele de interes comunitar                             5 p 
c   Activități in natura pentru recunoasterea/identificarea/ prezentarea resurselor  
naturale ale teritoriului, a valorii economice a ecosistemrlor naturale, a speciilor și habitatelor, în 
special a celor de interes comunitar                                                                                                       5 p 
d  Elaborarea, intocmirea studiilor si/sau planurilor de actiune                                                         5p  
 
2.2 Pentru proiecte de investitii –max 20 p 
e   Realizarea de trasee tematice                                                                                                         6p 
f   Realizarea de puncte de observare/observatoare de faună                                                       7  p  
g    Amenajarea unor colectii/expozitii floristice, dendrologice în legătură cu  
patrimoniul natural local                                                                                                                         7  p  
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
-  Cererea de finantare –Anexa 2 sau 3, după caz 
 

Expertul va verifica daca solicitantul își 
propune abordarea categoriilor de activități 
2.a-2.g. In cazul in care expertul constata ca 
una din categorii este abordata, va acorda 
punctajul aferent acesteia, urmand ca la final 
sa cumuleze punctajul tuturor categoriilor 
abordate. 
 

 
 
 
 
 
P3 - Principiul eficientei utilizarii fondurilor                                                                             Max. 5 p 
(a sau b)   
3.1 Pentru proiecte de servicii(a sau b) –max 5p 
a    Punctajul  maxim ( 5 p)  se  va  acorda  solicitantului  care  a   
propus cel mai mic cost pentru cheltuieli de personal  dintre costurile  
s i m i l a r e  propuse de către ceilalți solicitanți care au depus Cereri  
de Finanțare în cadrul aceluiași apel de propuneri de proiecte                                               5 p 
 
b Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea  
formulă: Punctajul solicitantului  =  costul  cel  mai  mic/costul  pentru  cheltuieli de personal 
 propus de solicitant în Cererea de Finanțare  
analizată x 5 p                                                                                    formula de calcul    
3.2. Pentru proiecte de investitii ( a sau b) – max 5p 
a . Punctajul  maxim (5 p)  se  va  acorda  solicitantului  care  a  propus in Cererea de Finantare 
(Anexa 2) cel mai mic raport Total cheltuieli eligibile/Total cheltuieli pentru investitia de baza (cap 
4 din Cererea de finantare Anexa 2)   
  
b.  Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea formulă: 
Punctajul solicitantului  =  raportul  cel  mai  mic ( calculat la a)/raportul propus de solicitant 
conform  Cererii de Finanțare analizata x 5 p formula de calcul    
                        

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Cererea de finantare –Anexa 2 sau 3, după caz 
Studiu de fezabilitate, etc 

La 3.1 si 3.2 punctul a. expertul va compara 
costurile  pentru cheltuieli de personal  sau 
raportul Total cheltuieli eligibile/Total 
cheltuieli pentru investitia de baza (cap 4 din 
Cererea de finantare Anexa 2)  . La 3.1 si 3.2 
punctul b. se va aplica punctajul aplicand 
formulele de calcul.  
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P4 - Principiul  implementarii eficiente si accelerate a proiectului                                         Max. 10 p 
(a sau b) 
 
Proiectul are durata de implementare de: 

4.a   Maximum   75%   din   durata   maximă   de   implementare stabilită pentru un proiect    10 p       
4.b  Peste 75% și până la maximum 90% din durata maximă  de implementare stabilită  
pentru un proiect                                                                                                                                           5 p 

  

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
 Cererea de finantare –Anexa 2 sau 3, după caz 
 
 
 
 
 
 

Expertul verifica in Cererea de Finantare 
perioada de implementare a proiectului. In 
functie de numarul de categorii de activități 
tematici identificate cu ocazia verificarii 
criteriului de selectie P2, adică ”n”, se 
stabileste durata maximă  de implementare 
stabilită pentru un proiect, cu utilizarea 
formulei  n/7*21 (sau 33 luni -funcție de 
componenta proiectului) - numar cu o 
zecimala. Se imparte durata de 
implementare enuntata in Cererea de 
Finantare la durata maximă  de 
implementare stabilită pentru un proiect 
(rezultata din calculul de mai sus), rezultatul 
se exprima in procente si se incadreaza in 
categoria ‘a’ sau ‘b’. (pentru procente mai 
mari de 90% nu se acorda nici un punct).  

 
 
P5 - Principiul parteneriatului cu  scoli si/sau institutii/autoritati publice  
din GAL                                                                                                                                           Max. 10 p 
(a sau b) 

5.a Proiectul este depus de un ONG ce participă într-un parteneriat din care fac parte cel puțin 
o școală  
și o institutie/autoritate publică din GAL                                                       10 p 
5.b  Proiectul este depus de un ONG ce participă într-un parteneriat din care fac parte parte cel 

puțin  

o școală sau  o institutie/autoritate publică din GAL                                                                     5 p 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat, unde e cazul: 
- Acordul de parteneriat semnat de parteneri 
(Anexa 8) 
 

Expertul verifica acordul de parteneriat 
privind componenta acestuia. In cazul in care 
din parteneriat fac parte cel puțin o școală și  
o institutie/autoritate publică  din GAL se 
acorda 10 puncte. Daca din parteneriat fac 
parte cel puțin o școală sau  o 
institutie/autoritate publică din GAL se 
acorda 5 puncte.  

 
P6 - Principiul impactului micro-regional                                                                                    Max 15 p 
(a sau b) 
6.a    Punctajul  maxim ( 15 p)  se  va  acorda  solicitantului  care    propune  
activități specifice principiului 2 pentru toate siturile Natura 2000 din GAL,  
in suprafata totala de 62.181 ha                                                                                                            15 p   
6.b    Punctajul  solicitanților care au propus activități specifice principiului  
2 pentru mai putine situri Natura 2000 se  va  acorda  aplicând următoarea  
formulă: Punctajul solicitantului  =    
suprafata siturilor Natura 2000 adresate/62.181 x 15p                                              formula de calcul                                                                                                                                                                                                                                                       
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat, unde e cazul: 
- Cererea de finantare –Anexa 2 sau 3, după caz 

- Studiu de fezabilitate, etc 
- Anexa 23 

Expertul verifica dacă solicitantul a    propus 
activități specifice principiului 2 pentru toate 
siturile Natura 2000 din GAL. În caz că 
verificarea confirmă, acesta va acorda 15 
puncte.  Punctajul  solicitanților care au 
propus activități specifice principiului 2 
pentru mai putine situri Natura 2000 se  va  
acorda  aplicând următoarea formulă: 
Punctajul solicitantului  =   suprafata siturilor 
Natura 2000 adresate/62.181 x 15p 

 

 
 
P7 - Principiul deservirii unei populații cât mai mari                                                                   Max 15 p 
(a sau b) 
7.a     Punctajul  maxim (15 p)  se  va  acorda  solicitantului  care    propune  
activități specifice principiului 2 în toate cele  
10  UAT-uri din GAL  aferente siturilor Natura 2000 corespunzandu-le o populatie de 42,9 mii 
locuitori                                                                                                                                  15 p   
7.b   Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea formulă: 
Punctajul solicitantului  =    
populația UAT-uri aferente siturilor Natura 2000 (în mii locuitori, cu o zecimală) in care sunt 
propuse  
activități specifice principiului 2 /42,9 x 15 p                      formula de calcul                                                                                                                                                                                                                                                       
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat, unde e cazul: 
- Cererea de finantare –Anexa 2 sau 3, după caz 

- Studiu de fezabilitate, etc 
- http://www.gal-tinutulzimbrilor.ro/teritoriul-
gal-tinutul-zimbrilor/ 
- Anexa 22 la GS 

Expertul verifica dacă solicitantul a    propus 
activități specifice principiului 2 în toate cele 
10 UAT-uri din GAL(corespunzandu-le o 
populație de 42,9 mii locuitori). În caz că 
verificarea confirmă, acesta va acorda 15 
puncte.  Punctajul  solicitanților care au 
propus activități specifice principiului 2 în 
mai puține UAT-uri se  va  acorda  aplicând 
următoarea formulă: 
Punctajul solicitantului  =   populația UAT-uri 
(în mii locuitori, cu o zecimală) ) in care sunt 
propuse activități specifice principiului 2 
/42,9 x 15p 
 

 
 
 
P8 - Principiul  utilizarii resurselor de energie regenerabila                                                      Max  10 
p 
a.     Infrastructura realizată la componenta A utilizează resurse de energie regenerabila              10 
p   
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat, unde e cazul: 
- Cererea de finantare –Anexa 2 sau 3, după caz 

- Studiu de fezabilitate, etc 

Expertul verifica dacă solicitantul a    propus 
utilizarea de resurse de energie regenerabilă 
pentru infrastructura realizata.   În caz că 
verificarea confirmă, acesta va acorda 10 
puncte.   
În cazul în care nu s-a propus utilizarea de 
resurse de energie regenerabilă, nu se 
acordă punctaj. 

 
P9 - Principiul   existentei componentei inovative sau de protectia mediului                       Max 5 p 
(a și b) 
9.a    Activitățile aferente componentei de servicii își propun să promoveze  
identitatea regională a GAL din perspectiva patrimoniului natural                                                      3 p   
9.b    Activitățile proiectului contribuie la protecția mediului                                                               2 p                                                                                                                                                                                                                                                       
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat, unde e cazul: Expertul verifica dacă prin activitățile 
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Pentru proiectele care au doar componentă de 
investitii :  
Anexa 2 la GS - Cererea de finantare, cap. A4, SF, 
MJ 
Pentru proiectele care au doar componentă de 
servicii : 
Anexa 3 la GS- Cererea de finantare, 
subcapitolul A4.4 

aferente componentei de servicii solicitantul 
își propune să promoveze identitatea 
regională a GAL din perspectiva patrimoniului 
natural. Spre exemplu la realizarea 
materialelor promotionale pot fi utilizate 
elemente din planul de interpretare pentru 
Tinutul Zimbrului. ( Anexa 30 la GS) În caz că 
verificarea confirmă, acesta va acorda 3 
puncte.   
Expertul verifica dacă prin activitățile 
aferente proiectului  solicitantul își propune 
să contribuie la protecția mediului. În caz că 
verificarea confirmă, acesta va acorda 2 
puncte.   
 

 


