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 E 1.2 SGAL.L 

FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

Măsura M1/1C - „Formarea profesionala a fermierilor pentru infiintarea si gestionarea 
plantatiilor de capsuni, mur, zmeur si legume” 

 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

Denumire solicitant: .......................................................... 

Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume:………………………………………………………………………........ 

Prenume:……………...……………………………………………………...... 

Funcţie:…………………………....................................................... 

Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 

Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 

Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 

Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități) 

NR.CRT CRITERII DE SELECTIE PUNCTAJ Documente verificate 

1 Caracteristici privind nivelul calitativ si 
tehnic 

Maxim 20 puncte  

1.1 Experienta de cel putin 5 ani pentru fiecare 
expert implicat 

20 puncte Documente verificate : 
CV-urile expertilor 
implicati in proiect 
Cererea de finantare 

1.2 Experienta de cel putin 3 ani pentru fiecare 
expert implicat 

15 puncte 

1.3 Experienta de cel putin 1 ani pentru fiecare 
expert implicat 

10 puncte 

2 Se adreseaza beneficiarilor indirecti cu 

varsta de cel mult 40 ani; 

20 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 

3 Se adreseaza beneficiarilor care sunt 

membrii unei forme asociative sprijinite 

prin masura M3/3A; 

 

5 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Angajament ca va solicita 
GAL-lui o lista cu membrii 
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 unei structuri asociative 
sprijinite prin masura 
3/3A  

4 Se adreseaza beneficiarilor indirecti care 

au depus sau implementat un proiect in 

cadrul masurii M2/2A; 

5 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Angajament ca va solicita 
GAL-ului o lista cu 
beneficiarii masurii 
M2/2A. 

5 Tematica cuprinde elemente de 

protectia mediului si utilizarea de 

energie din surse regenerabile; 

20 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 

6 Numarul participantilor instruiti 

 

Maxim 30 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare 

6.1 Minim 15 participanti 20 puncte 

6.2 Minim 20 participanti 30 puncte 

 
Punctajul minim pentruproiecteleadmise la finanțareeste de 40puncte 
 
Criterii de departajare: 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru 
departajare in ordinea specificata mai jos (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile):  
 
1. Numarul de participanti total/proiect, prioritar fiind proiectul care are mai multe persoane instruite. 

Se vor selecta proiectele care prevad un numar mai mare de participanti instruiti. Daca nu se pote face 

deartajarea in baza acestui criteriu se trece la urmatorul criteriu de departajare. 

 
2. Media aritmetica a numarului de ani de experienta a expertilor (conform CV, numarul  de ani se va 
rotunji prin adaos daca prima zecimala este mai mare sau egala cu 5, sau prin lipsa in celelalte cazuri). 
Valoarea mai mare are prioritate.  
In cazul in care proiectele nu se pot departaja nici in urma aplicarii criteriilor anterioare se vor selecta 
proiectele in ordinea depunerii la GAL.  
 
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. 

Evaluarea criteriilor de selecție se face doar în baza documentelor depuse odată cu Dosarul Cererii de 

finanțare. 

 

Observații (se va completa de către experții ASOCIATIEI GAL GIURGIU EST): 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 
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Aprobat de: MANAGER/PRESEDINTE/VICEPRESEDINTE  GAL GIURGIU EST 

Nume/Prenume ……….............…………… Semnătura şi ştampila                DATA……….. 

Verificat: Expert 1 GAL GIURGIU EST 

Nume/Prenume ………             …………… Semnătura                                   DATA………..  

Întocmit de: Expert 2 GAL GIURGIU EST 

Nume/Prenume ……………………….…… Semnătura  DATA…… 
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Metodologia pentru verificarea criteriilor de selecție pe MASURA 1/1C" 
Formarea profesionala a fermierilor pentru infiintarea si gestionarea plantatiilor 

de capsuni, mur, zmeur si legume " 
 

 
Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții ASOCIATIA GAL GIURGIU EST, doar pentru 
proiectele care au fost verificate până în această etapă și au fost declarate eligibile.  
 
Denumire solicitant  
Se preia denumirea din Cererea de finanțare  
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 
Titlul proiectului 
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 
Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL  
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data depunerii proiectelor. 
Număr și data înregistrării proiectului la GAL  
Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL GIURGIU EST 
Obiectivul și tipul proiectului 
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  
Se stabilește tipul proiectului:  
• de investiții: - investiție nouă 
                                          - modernizare/lucrări de intervenție 
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 GIURGIU EST. 
 

CS 1.Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic 
Fiecare expert formator trebuie sa aiba experienta de minim 3 / 5 /1 ani de zile in proiecte finantate din 
fonduri nationale/ europene/ internationale.  
Documente justificative: CV si certificate, diplome, alte documente justificative . 
Referitor la capacitatea tehnica se vor depune ca documente justificative : Declaraţia pe propria 
răspundere că solicitantul deţine sau se angajează să asigure capacitatea tehnică necesară (laptop-uri, 
PC-uri și echipamente periferice, echipamente pentru comunicații, echipamente logistice pentru 
susținerea sesiunilor de informare, etc). 
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Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20, 15 sau 10 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În 

caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

CS2 Se adreseaza beneficiarilor indirecti cu varsta de cel mult 40 ani; 
In detalierea activitatilor propuse prin proiect, se va evidentia varsta participantilor din grupul tinta. Din 
total cursanti prevazuti in proiect solicitantul trebuie sa aiba 50 % +1cu varsta de cel mult 40 ani 
 
Documente verificate: Plan de afaceri, Cererea de finanțare. 
 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz 

contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

CS3. Se adreseaza beneficiarilor care sunt membrii unei forme asociative sprijinite prin masura 

M3/3A; 

Activitatile propuse prin proiect, vor adresa beneficiarilor membrii unei forme asociative sprijinite prin 
masura 3/3A sau care se angajeaza sa devina ; 
 
Documente de verificat:Cererea de finanțare, Angajament ca va solicita GAL-lui o lista cu membrii unei 
structuri asociative sprijinite prin masura 3/3A . 
 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 5 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz 
contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS4: Se adreseaza beneficiarilor indirecti care au depus sau implementat un proiect in cadrul masurii 
M02/2A; 
Activitatile propuse prin proiect, vor adresa beneficiarilor masurii 02/2A sau care se angajeaza sa 
acceseze fonduri prin aceasta masura ; 
 
Documente verificate: Cererea de finanțare, Angajament ca va solicita GAL-ului o lista cu beneficiarii masurii 

M02/2A. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 5puncte,   în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz 

contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

CS 5 Tematica cuprinde elemente de protectia mediului si utilizarea de energie din surse regenerabile; 

Se verifica daca temetica actiunilor cuprind cunostinte si informatii in aplicarea de tehnologii şi practici 
prietenoase cu mediul, bunelor practici de producţie agricolă, precum şi de utilizare a energiei 
regenerabile. 
 

 
Documente verificate:Cererea de finanțare, 
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 Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20puncte,   în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz 

contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

CS6.Numarul participantilor instruiti 

In detalierea activitatilor propuse prin proiect, se va evidentia numarul participantilor din grupul tinta: 
minim 15 participanti, minim 20 participanti . 
 
Documente verificate: Planul de afaceri 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 sau 30 de  puncte in functie de numarul persoanelor 

instruite,   în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

În cadrul măsurii M1/1C, punctajul minim este de 40 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu 
poate intra la finanțare. 
 
Pentru criteriile de selecție care nu au fost punctate sau punctajul acordat a fost mai mic decât punctajul 
maxim, expertul GAL va indica motivele care au stat la bază în rubrica ”Observații”. 
 
Criterii de departajare: 
 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru 
departajare in ordinea specificata mai jos (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile):  
 
1. Numarul de participanti total/proiect, prioritar fiind proiectul care are mai multe persoane instruite. 

Se vor selecta proiectele care prevad un numar mai mare de participanti instruiti. Daca nu se pote face 

deartajarea in baza acestui criteriu se trece la urmatorul criteriu de departajare. 

 
2. Media aritmetica a numarului de ani de experienta a expertilor (conform CV, numarul  de ani se va 
rotunji prin adaos daca prima zecimala este mai mare sau egala cu 5, sau prin lipsa in celelalte cazuri). 
Valoarea mai mare are prioritate.  
In cazul in care proiectele nu se pot departaja nici in urma aplicarii criteriilor anterioare se vor selecta 
proiectele in ordinea depunerii la GAL.  
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