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FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 

M2/2A - Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul de Nord 
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: ………………………………………………………………………………………………….…  
Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL:  .........................................................................  
Număr și data înregistrării proiectului la GAL: .................................................................................. 
Obiectivul și tipul proiectului: ................................................................................................................... 
Amplasarea proiectului* ................................................................................  (localitate/localități) 
 

CRITERII DE SELECȚIE MĂSURA M 2.1/2A. 
Realizarea investiții pentru fermele mici în vederea deschiderii spre piață 

Criterii de selecție Punctaj 

CS1.  Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL; 
 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate 

 

15 puncte maxim 
dacă este 
îndeplinit criteriul 
CS1 

Criteriul va fi punctat dacă: Criteriul se va puncta pentru utilizarea resurselor 
specifice zonei si va primi 15 puncte in cazul in care este indeplinit 

0 puncte dacă nu 
este îndeplinit 
criteriul CS1 

CS2. Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea 

activitătii economice propri  dar si pentru sustinerea celorlalte 

activităti agricole din comuna sau din comunele limitrofe; 

Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va descrie și justifica în studiul de 
fezabilitate  îndeplinirea criteriului de selecție, prin exemple care să susțină 
informațiile prezentate. 
 
Documente de verificat:Studiul de fezabilitate, Cererea de finanțare. 

Maxim 25 
puncte 

2.1 Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea 
activitătii economice proprii        dar si pentru sustinerea celorlalte 
activităti agricole din comuna si din doua comune limitrofe; 

25 puncte dacă 
criteriul CS2.1 
este îndeplinit 

2.2 Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea 
activitătii economice proprii        dar si pentru sustinerea celorlalte 
activităti agricole din comuna si  din o comuna limitrofa; 

10 puncte dacă 
criteriul CS2.2 
este îndeplinit 
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2.3 Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea 
activitătii economice proprii  si pentru sustinerea celorlalte activităti 
agricole din comuna;  

5 puncte dacă 
criteriul CS2.3 
este îndeplinit 
 

CS3. Solicitantul a initiat sau a obtinut o certificare de produs 
traditional; 
 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate,Dovada 
depunerii Cererii de înregistrare a produsului tradiţional la Direcţia pentru 
Agricultură Judeţeană. 
 
Criteriul va fi punctat în cazul în care: 

Maxim 15  
puncte  

3.1Solicitantul a obtinut o certificare de produs traditional; 15 puncte dacă 
criteriul CS3.1 
este îndeplinit 

3.2 Solicitantul a initiat o certificare de produs traditional; 
 

5 puncte dacă 
criteriul CS3.2 
este îndeplinit 

CS4. Proiectele utilizează energia produsă din surse regenerabile; 
Proiectul va primi 15 puncte la acest criteriu daca investitia vizeaza utilizarea 
pentru consumul propriu a energiei obtinute din surse regenerabile. Daca 
investitia nu vizeaza utilizarea energiei pentru consumul propriu, punctajul 
primit la evaluarea acestui criteriu va fi de 0 (zero) puncte. 
 
Documente de verificat: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate. 

15 puncte dacă 
criteriul CS4 este 
îndeplinit 

0puncte dacă 
criteriul CS4 nu 
este îndeplinit 

CS5. Proiectele creează noi locuri de muncă.Criteriul va fi punctat dacă 
solicitantul justifică în planul de afaceri care sunt produsele cu valoare 
adăugată obținute în cadrul exploatației și care sunt investițiile inovative 
pentru obținerea acestor produse (inovative pentru  teritoriul GAL). 
  
Documente de verificat: Planul de afaceri, Cererea de finanțare. 

Maxim 30  
puncte 

5.1 Proiecte prin care se propune crearea de minim 2 locuri de muncă 30 puncte dacă 
criteriul CS5.1 
este îndeplinit 

5.2 Proiecte prin care se propune crearea de minim 1 loc de muncă 15 puncte dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS5.2 

5.3 Proiecte prin care se nu se propune crearea de locuri de muncă 0puncte dacă 
criteriul CS5 nu 
este îndeplinit 

 
Total: 100 puncte 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 40 puncte 
 

 

 



3 
 

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 GAL Banatul de Nord): 
_________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Aprobat,                                                                                               
Manager GAL/Presedinte GAL 
Nume/Prenume ____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 

Verificat: Expert 2 GAL Banatul de Nord 
Nume/Prenume ____________________ 

Semnătura   _____________ 

Data  /  /   

 

  Întocmit: Expert  1 GAL Banatul de ord 
  Nume/Prenume __________________ 

  Semnătura __________________ 

 Data  /  /   
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Metodologia pentru verificarea criteriilor de selecție pe 

Măsura 2.1/2A - Soluţii inovative pentru o agricultură competitivă în teritoriul Banatul de 

Nord 

 
Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL Banatul de Nord, 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 limită pentru depunerea 
proiectelor. 
Număr și data înregistrării proiectului la GAL  
Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL Banatul de Nord 
Obiectivul și tipul 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 Banatul de Nord. 
 

 
CS 1 - Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL; 
 
Criteriul se va puncta pentru utilizarea resurselor specifice zonei si va primi 15 puncte in cazul in care 
este indeplinit ; 
 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În 
caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS 2 - Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activitătii economice proprii 
dar si pentru sustinerea celorlalte activităti agricole din comuna sau din comunele limitrofe; 
 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va descrie și justifica în studiul de fezabilitate  îndeplinirea 
criteriului de selecție, prin exemple care să susțină informațiile prezentate. 
1. Sustinerea activitătilor agricole din comuna si din doua comune limitrofe 
2. Sustinerea activitătilor agricole din comuna si din o comuna limitrofa 
3. Sustinerea activitătilor agricole din comuna 
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Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, Cererea de finanțare. 
 
Se verifică în studiul de fezabilitate și cererea de finanțarea, justificarea prezentată de către solicitant. 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În 
caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie în coloana Punctaj acordat de GAL: 
- 25 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL la punctul 1; 
-10 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL la punctul 2; 
-5 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL la punctul 3; 
Dacă criteriul nu este îndeplinit, expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS3. Solicitantul a initiat sau a obtinut o certificare de produs traditional 
Criteriul va fi punctat dacă: 
1. Solicitantul a obtinut o certificare de produs traditional; 
2. Solicitantul a initiat o certificare de produs traditional; 
 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate,Dovada depunerii Cererii de 
înregistrare a produsului tradiţional la Direcţia pentru Agricultură Judeţeană. 
Se verifică în studiul de fezabilitate și cererea de finanțarea, justificarea prezentată de către solicitant.  
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie în coloana Punctaj acordat de GAL: 
- 15 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL la punctul 1; 
-5 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL la punctul 2; 
Dacă criteriul nu este îndeplinit, expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS4. Proiectele utilizează energia produsă din surse regenerabile; 
Proiectul va primi 15 puncte la acest criteriu daca investitia vizeaza utilizarea pentru consumul propriu 
a energiei obtinute din surse regenerabile. Daca investitia nu vizeaza utilizarea energiei pentru 
consumul propriu, punctajul primit la evaluarea acestui criteriu va fi de 0 (zero) puncte. 
Documente de verificat: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate 
 
CS5. Proiectele creeaza noi de locuri de muncă; 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul își asumă angajamentul în planul de afaceri de a crea noi locuri 
de muncă. 
1.Proiecte prin care se propune crearea de minim 2 locuri de muncă 
2.Proiecte prin care se propune crearea de minim 1 loc de muncă 
3. Proiecte prin care se nu se propune crearea de locuri de muncă 
 

Documente de verificat: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Angajamentul solicitantului 

pentru crearea locurilor de munca. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie în coloana Punctaj acordat de GAL: 
- 30 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL la punctul 1; 
-15 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL la punctul 2; 
-0 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL la punctul 3; 
Dacă criteriul nu este îndeplinit, expertul va înscrie 0 puncte. 
 
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 
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În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 
pentru departajare (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile): 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 
pentru departajare (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile): 

1. CS5. Proiectele creează noi locuri de muncă; dacă proiectele supuse departajării au același 
punctaj la CS5, atunci se trece la departajare conform criteriului 2: 

2. CS2. Solicitantul justifica utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activitătii economice 
proprii dar si pentru sustinerea celorlalte activităti agricole din comuna sau din comunele 
limitrofe;dacă proiectele supuse departajării au același punctaj și la CS2, atunci se trece la 
departajare conform criteriului 3: 

3. CS1. Proiecte care folosesc resurse din teritoriul GAL; 
În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj, departajarea se va face în ordine descrescătoare a 
dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (S.O.). 
 
 
 
 
 
 


