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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: 
 
    Investiţie nouă  

    Modernizare capacitate existentă 
 

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit  

CS1 Proiectele de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate;  

CS2 Proiectele promovate de cooperative;  

CS3 
 

Proiectele care vizează procesarea laptelui, urmate de proiectele care prevăd 
investiţii în procesarea cărnii, colectarea laptelui, colectarea şi procesarea 
cerealelor, a legumelor şi a fructelor; 

 

 3.1 Proiectele care vizează procesarea laptelui  

 3.2 Proiectele care vizează procesarea cărnii  

 3.3 Proiectele care vizează colectarea laptelui  

 3.4 Proiectele care vizează colectarea şi/sau procesarea cerealelor și/sau a 
legumelor şi/sau a fructelor; 

 

CS4 Proiecte care vor viza valorificarea materiei prime din Microregiunea Someş-
Codru; 
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CS5 Proiecte cu caracter inovativ;  

 5.1 Proiecte care prevăd tehnologii şi echipamente cu un caracter inovator, 
care vor conduce la dezvoltarea de noi produse şi/sau procese. 

 

 5.2 Proiectel care vor include tehnologii şi echipamente cu un caracter 
inovator; 

 

CS6 Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă.  

6.1 Proiecte care prevad crearea a minim 2 locuri de munca  

6.2 Proiecte care prevad crearea a minim 1 loc de munca  

CS7 Proiectele care vor viza investiţii cu impact scăzut asupra mediului;  

 TOTAL    
 

Pentru Masura GALMSC 3/6A pragul minim este de 10 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 (10 

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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Metodologie de aplicat pentru verificări Criterii de selectie 

 

CS1  - Proiectele de investiţii care vizează crearea lanțurilor alimentare integrate; 
           

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

doc. 1. a) Studiul de Fezabilitate  

Doc. 3 a 1) Actul de proprietate asupra 

clădirii, contract de concesiune sau alt 

document încheiat la notar, care să 

certifice dreptul de folosinţă asupra clădirii 

pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând 

cu anul depunerii cererii de finanţare, care 

să confere titularului inclusiv dreptul de 

execuție a lucrărilor de construcții, după 

caz, în acord cu precizările din Studiul de 

fezabilitate, în conformitate cu prevederile  

Legii 50/1991 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere  

tipul de investiţie propusă prin proiect;  

a 2) Documentul care atestă dreptul de 

proprietate asupra terenului, contract de 

concesiune sau alt document încheiat la 

notar, care să certifice dreptul de folosinţă 

al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 

ani începând cu anul depunerii cererii de 

finanțare, care să confere titularului 

inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de 

construcții, după caz, în acord cu precizările 

din Studiul de Fezabilitate, în conformitate 

cu prevederile Legii 50/1991, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

având în vedere  tipul de investiţie propusă 

prin proiect  

doc. 4 Certificat de urbanism pentru 

proiecte care prevăd construcţii (noi, 

extinderi sau modernizări). 

Se vor puncta proiectele ce propun realizarea tuturor  

componentelor lanțului alimentar (colectare, 

condiționare (după caz), procesare, depozitare și 

comercializare), precum şi cele care își propun investiții 

în componente ce completează integral lanțul alimentar 

(solicitantul deține deja una sau mai multe componente, 

iar prin proiect își propune realizarea componentelor 

lipsă).  

*Pentru veriga de colectare se verifică dacă în SF sunt 

menţionaţi furnizorii de materie primă agricolă de bază 

şi, în doc. 9 şi în RECOM, dacă aceştia sunt producătorii  

materiei prime. Pentru procesare carne, lanţul alimentar 

începe cu veriga abatorizare. 

**Pentru veriga de comercializare se verifică dacă 

aceasta se realizează, fie prin proiect, fie există deja, prin 

una din modalităţile următoare: 

- desfacerea produselor direct către consumatorul final 

(ex. magazin la poarta unității (investiții noi și 

modernizare), magazine proprii în locație diferită de 

locația unității de procesare (doar investiții de 

modernizare), magazin on-line cu distribuire prin 

logistică proprie, rulote/autorulote alimentare, 

automate alimentare. În categoria ”consumator final” 

intră și exploatațiile zootehnice care cumpără direct 

nutrețuri combinate produse de fabricile de profil, 

situație în care se vor verifica precontracte/contracte cu 

acești consumatori (doc. 8). 

- vânzarea către consumatorul final prin intermediul a 

cel mult un intermediar (dovedită prin intermediul unor 

precontracte/ contracte încheiate direct cu comercianții 

cu amănuntul, deținătorii de unități turistice, 

restaurante, unități de procesare ulterioară 

înregistrate/autorizate, ferme zootehnice etc.). 

Titulatura de intermediar poate fi deținută de una sau 
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Doc. 5. Pentru unitățile care se 

modernizează: 

Autorizaţie sanitară/ notificare de 

constatare a conformităţii cu legislaţia 

sanitară emise cu cel mult un an înaintea 

depunerii Cererii de finanţare.  

 

Doc 8. PRECONTRACTE/CONTRACTE 

încheiate direct cu comercianții cu 

amănuntul, deținătorii de unități turistice, 

restaurante, unităti de procesare ulterioară 

înregistrate/autorizate, ferme zootehnice , 

etc. 

Doc. 9.  ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

(ex. contracte/precontracte cu producătorii 

de materia primă agricolă) 

 

mai multe persoane juridice care 

îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de unic intermediar 

între producător şi consumator, cu care solicitantul are 

precontract/contract, comercializează aceste produse 

direct către consumatorii finali. Se verifică în doc. 8. 

Nu se punctează proiectele care își propun doar 

comercializare, chiar daca aceasta este componenta care 

închide lanțul alimentar. 

În cazul solicitanților care deja dețin toate 

componentele lanțului alimentar, proiectele care 

prevăd investiții de modernizare pentru același produs 

(produs aflat în fabricaţie curentă la nivelul solicitantului, 

pentru care există deja o linie tehnologică) nu sunt 

punctate. 

În cazul proiectelor care propun completarea şi 

modernizarea  activităţii desfăşurate cu celelalte 

componente ale lanţului integrat, se verifică în doc. 5  

şi/sau prin accesarea link-ului: 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523; pentru unitățile 

autorizate, iar pentru cele înregistrate se verifică link-ul 

aferent fiecărui DSVSA Județean în parte, după cum 

urmează: http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege 

județul – unități înregistrate, dacă există puncte de lucru 

autorizate să desfăşoare activităţile prezentate în proiect 

ca fiind componente  funcţionale ale lanţului integrat. 

Se verifică concordanţa informaţiilor din  cadrul Doc. 1, 

Doc. 3, Doc. 4, Doc. 5, şi/sau Doc. 8, Doc. 9, după caz 

(15 pct. daca DA si 0 daca NU) 

 
 

CS2 - Proiectele promovate de cooperative; 
 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Cerere de finantare – Sectiunea B 

Doc. 1 – Studiu de Fezablitate 

Doc. 6.2 – Statut  

Se verifica forma de organizare a solicitantului 

mentionata in cadrul sectiunii B din Cererea de finantare, 

Doc.1 si Doc. 6. 

Daca solicitantul este Cooperativa agricola înfiinţata în 

baza Legii nr. 566/ 2004 sau Societate cooperativa 

înfiinţata în baza Legii nr. 1/2005 se va acorda punctaj 

(15 pct. daca DA si 0 daca NU) 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523
http://www.ansvsa.ro/?pag=8
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CS3 - Proiectele care vizează procesarea laptelui, urmate de proiectele care prevăd 
investiţii în procesarea cărnii, colectarea laptelui, colectarea şi procesarea cerealelor, a 
legumelor şi a fructelor; 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Cerere de finantare – Sectiunea B 

Doc.1 - Studiul de fezabilitate 

Se verifica  daca solicitantul este inregistrat cu codul 

CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect 

conform Studiului de fezabilitate si a informatiilor din 

sectiunea B1 a Cererii de finantare si daca acest cod 

CAEN se regaseste in codurile CAEN din urmatoarele 

domenii de activitate: procesarea laptelui; procesarea 

cărnii; colectarea laptelui; colectarea şi/sau procesarea 

cerealelor și/sau a legumelor şi/sau a fructelor 

Punctajul se va acorda după cum urmează: 

- 10 pct pentru procesarea laptelui 

- 7 pct pentru procesarea carnii 

- 5 pct pentru colectarea laptelui 

- 3 pct pentru colectarea şi/sau procesarea cerealelor 

și/sau a legumelor şi/sau a fructelor 

In situația proiectelor care vizează atât componenta de 

colectare cât și cea de procesare a laptelui se va acorda 

15 pct. 

 
 

CS4 - Proiecte care vor viza valorificarea materiei prime din Microregiunea Someş-Codru; 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.1 - Studiul de fezabilitate 

Doc. 9.  ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

(ex. contracte/precontracte cu producătorii 

de materia primă agricolă ) 

 

Se vor puncta proiectele prin care se propune ca 

minimum 70% din materia primă ce se dorește a fi 

procesată, ca urmare a implementării proiectului, să 

provină din Microregiunea Somes-Codru, fie de la terți 

producători agricoli fie de la solicitant în cazul în care 

acesta este și producător agricol. 

Se verifică dacă în SF sunt menţionaţi furnizorii de 

materie primă agricolă de bază şi, în doc. 9 şi în RECOM, 

dacă aceştia sunt producătorii materiei prime. 

Se verifică concordanţa informaţiilor din cadrul Doc. 1, si  

Doc. 9 

(10 pct. daca DA si 0 daca NU) 
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CS. 5 - Proiecte cu caracter inovativ; 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Doc.1 - Studiul de fezabilitate 

Doc. 9.  ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

(dovada de la producător / furnizor, că 

echipamentele ce se doresc a fi 

achiziționate prin proiect, înglobează 

tehnologie/tehnologii si/sau softuri nu mai 

vechi de 3 ani.) 

 

Se vor puncta proiectele inovative in functie de 

informatiile cuprinse in Doc. 1 si Doc 9. 

Caracterul inovativ se va demonstra prin dovada de la 

producător/furnizor, că echipamentele ce se doresc a fi 

achiziționate prin proiect, înglobează 

tehnologie/tehnologii si/sau softuri nu mai vechi de 3 ani 

caz in care se vor acorda 10 puncte. 

Daca solicitantul desfasoara activitate la momentul 

depunerii proiectului și investițiile în echipamente 

inovatoare vor conduce la dezvoltarea unor produse 

și/sau procese noi la nivelul solicitantului se vor acorda 

20 puncte. 

“Produs nou” reprezinta produsul care nu se afla in 

procesul de fabricatie al solicitantului la momentul 

depunerii proiectului si pentru care acesta nu detine o 

linie tehnologica de productie 

„Proces nou” reprezinta o metoda noua de productie 

pentru solicitant. 

 
 

CS6. Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Cererea de finantare – Anexa “Indicatori de 

monitorizare” 

Doc.1. Studiul de fezabilitate 

Doc.2. Situatii financiare (formular 200) 

 

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor 

din Studiul de Fezabilitate. 

Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou create, 

cu norma întreaga pentru personalul  direct productiv.  

În cazul solicitanților înregistrați ca Persoană Fizică Autorizată 

se va acorda punctaj în cadrul criteriului de selecție 6.2 doar 

dacă titularul PFA-ului s-a înființat în anul depunerii 

proiectului sau prezintă documente înregistrate la 

Administrația Financiară (formularul 200) din care să rezulte 

că acesta nu a mai desfășurat activitate înaintea depunerii 

proiectului. 

Daca prin proiect se creeaza un loc de munca cu norma 

întreaga pentru personalul direct productiv expertul va 
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inscrie 10 puncte in coloana Scor. In caz contrar va inscrie 0 in 

coloana Scor. 

Daca prin proiect se creeaza cel putin doua locuri de munca 

cu norma întreaga pentru personalul direct productiv 

expertul va inscrie 20 puncte in coloana Scor 

 

CS7. Proiectele care vor viza investiţii cu impact scăzut asupra mediului; 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Doc.1 - Studiul de fezabilitate 

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei datelor 

din Studiul de Fezabilitate daca: 

 în cadrul proiectului se propune utilizarea energiei 

regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de producție 

 în cadrul proiectului se propune achiziționarea 

echipamentelor de producere a energiei din surse 

regenerabile în vederea dotării construcțiilor în cadrul 

cărora se desfășoară/se va desfășura activitatea propusă 

prin proiect. 

(5 pct. daca DA si 0 daca NU) 

 
 

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 locuri de muncă nou create consemnate în Doc.1 
Studiu de fezabilitate, punctul 7 - “Date privind forţa de muncă” 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 indicative al proiectului. 

 


