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GALMSC FE3 - FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura: …………………………………………………………………………… 

 

Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume: ………………………………………………………………………........ 
Prenume: ……………...……………………………………………………...... 
CNP: ………………………………………………………………………………….. 
Funcţie (asociat unic/asociat majoritar/administrator): 
…………………………......................................... 
(se va completa de către expertul evaluator prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- 
Secțiunile B.1 și B.2) 
 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare: …………………………… 
Data înregistrării proiectului la GAL: …………………………………………….. 
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………… 
Amplasarea proiectului: ...................................(localitate/comună) 
Obiectivele si tipul proiectului: 
 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit  

CS1 Proiecte care prevăd înfiinţarea unor structuri asociative cu un 

număr cât mai mare de membri fondatori; 
 

Proiecte care prevăd înfiinţarea unor structuri asociative cu mai 

mult de 5 membri. 
 

Proiecte care prevăd înfiinţarea unor structuri asociative cu 5 

membri. 
 

CS2 Proiecte care își asumă în dezvoltarea de structuri asociative 

funcţii multiple, concentrând efortul de asistență pe:  

 producție 

 depozitare;  

 marketing; 

 procesare; 

 

CS3 
 

Proiecte care prevăd activități complementare: vizite de studiu, 

asistență tehnică, schimburi de experienţă, etc. 
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CS4 Prioritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor 

până în 20.000 SO. 
 

CS5 Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă în 
cadrul noilor structuri asociative. 

 

5.1 Proiecte care prevad crearea a minim 4 locuri de munca  

5.2 Proiecte care prevad crearea a minim 2 loc de munca  

 TOTAL    
 

Pentru Masura GALMSC 1/3A pragul minim este de 30 puncte si reprezinta pragul sub 

care nici un proiect nu poate intra la finantare. 

Proiectul este NECONFORM, din motivul că punctajul calculat este sub pragul impus (30 

puncte) ?                                             

 DA                                                              NU 
 

Observaţii:  

___________________________________________________________________ 

 
 

Aprobat de: Director Executiv G.A.L. MICRORGIUNEA SOMES-CODRU 

Nume/Prenume  

                                            Semnătura şi ştampila: .....................       DATA: ..................... 

 

Verificat: Expert 1 

Nume/Prenume  

                                            Semnătura ..................                               DATA: ...................... 

 

Intocmit de: Expert  2 

Nume/Prenume  

                                       Semnătura …………….                              DATA: ...................... 
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Metodologia de aplicat pentru verificarea Criteriilor de selectie 

 

CS 1 - Proiecte care prevăd înfiinţarea unor structuri asociative cu un număr cât mai mare de 
membri fondatori; 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Cererea de finanţare 

- Acordul de parteneriat 

 

Se va verifica dacă în cadrul descrierii rezultatelor în urma 

implementării proiectului de la punctul 4.6 din Cererea de finanţare 

este prevăzută constituirea unei structuri asociative iar în caz 

afirmativ se va verifica Acordul de parteneriat. 

Dacă Acordul de parteneriat include 5 membri fermieri se vor acorda 

15 puncte iar dacă va include mai mult de 5 membri fermieri se vor 

acorda 30 de puncte. 

ATENŢIE: Din cadrul Acordului de parteneriat trebuie să rezulte 

angajamentul membrilor fermieri de a forma o structură asociativă cu 

personalitate juridică. 
 

CS 2 - Proiecte care își asumă în dezvoltarea de structuri asociative funcţii multiple, 

concentrând efortul de asistență pe: producție, depozitare, marketing, procesare. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Cererea de finanţare 

 

Se va verifica descrierea rezultatelor în urma implementării 

proiectului din cadrul punctului 4.6 din Cererea de finanţare, 

acordându-se câte 5 puncte pentru fiecare din funcțiile de producție, 

depozitare, marketing, procesare. 

 

CS 3 - Proiecte care prevăd activități complementare: vizite de studiu, asistență tehnică, 

schimburi de experienţă, etc. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Cererea de finanţare 

 

Se va verifica prezentarea activităţilor care se vor desfăşura în cadrul 

proiectelor descrise la punctul 4.4 din Cererea de finanţare. Dacă 

înafara activităţii de asistență pentru înfiinţarea structurii asociative 

sunt prevăzute şi activități complementare de tipul vizite de studiu, 

asistență tehnică, ședințe de lucru, schimburi de experienţă, etc se va 

acorda punctaj la acest criteriu de selecție. 
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CS 4 - Prioritizarea accesului la serviciile aferente măsurii a fermelor până în 20.000 SO. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Documente justificative 

ale membrilor fermieri 

 

Se va verifica componenţa parteneriatului din Acordul de parteneriat, 

respectiv Extras APIA/Registru ANSVSA/Registru Agricol pentru 

exploataţiile fermierilor din cadrul Acordului de parteneriat. Dacă în 

componența parteneriatului sunt cel puțin 5 fermieri cu ferme până în 

20.000 SO se vor acorda 10 puncte, dacă sunt cel puțin 7 fermieri cu 

ferme până în 20.000 SO se vor acorda 15 puncte, iar în cazul în care 

există mai mult de 8 fermieri cu ferme până în 20.000 SO se vor 

acorda 20 puncte. 

Criteriul de selecție CS4 se consideră îndeplinit în cazul în care 

solicitanții întrunesc condiția la data depunerii Cererii de finanțare. Nu 

există obligativitatea menținerii valorii SO sub 20.000 pe toată 

perioada de valabilitate a Contractului de finanțare. 

 

CS 5 - Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Cererea de finanţare 

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei informaţiilor din 

Cererea de finanţare. Se vor lua în considerare doar locurile de muncă 

ale experţilor implicaţi în proiect care vor fi angajaţi cu contract 

individual de muncă cu normă întreagă.  

Dacă pe perioada de derulare a proiectului (faza a doua) vor fi 

angajate cu normă întreagă minimum două persoane se vor acorda 10 

puncte iar dacă vor fi angajate cu normă întreagă minimum patru 

persoane se vor acorda 20 puncte. 

 

Criterii de departajare  
Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele 
criterii, în ordinea prezentată:  
 
1) Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă;  
Departajarea se va face în funcție de numărul de persoane care vor fi angajate cu normă întreagă 
pe perioada de derulare a proiectului consemnate în Cererea de finanţare respectiv Anexa - 
Idicatori de monitorizare din cadrul Cererii de finanțare.  
Dacă și după aplicarea criteriului de departajare mai sus menționat există proiecte cu același 
punctaj, departajarea se va face în funcție de:  
 
2) Valoarea eligibilă a proiectelor exprimată în euro, în ordine crescătoare.  
Informațiile necesare se vor prelua din Cererea de Finanțare – Bugetul indicativ totalizator al 

proiectului. 


