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FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE - MASURA M3/2B 
(formular propriu GAL) 

 
 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________________ 
 
 

Nr.  

Crt 
Criterii de Selectie/Metodologia de verificare Punctaj 

Punctaj 

acordat 

de GAL 

Documente justificative 

in vederea punctarii 

criteriilor de selectie 

1.        

Prin intermediul proiectului se asigura protectia 

mediului 

Pentru punctarea acestui criteriu de selectie, se vor 

verifica informatiile prezentate in Cererea de 

finantare/Planul de afaceri 

25 - 

Planul de afaceri 

Oferte pentru 

utilajele/echipamentele 

agricole propuse a se 

achizitiona, daca este 

cazul 

Se acorda punctaj daca prin intermediul proiectului se 

asigura protectia mediului. Punctarea prezentului 

criteriu de selectie este conditionata de includerea in 

planul de afaceri a unui obiectiv de protectia a 

mediului. Totodata, se vor detalia, in planul de 

afaceri, actiunile propuse pentru atingerea 

obiectivului de protectie a mediului. 

 

Proiectele care asigura protectia mediului sunt acele 

proiecte care includ actiuni de mentinere, protejare 

si imbunatatire a conditiilor naturale de mediu, 

actiuni de conservare a resurselor si de reducere a 

consumului de energie, inclusiv actiuni de reducere 

sau eliminare, acolo unde este posibil, a poluarii 

mediului inconjurator si a surselor de poluare.  

 

Exemple de actiuni de protectie a mediului: 

- utilizarea energiei din surse alternative, regenerabile 

si nepoluante (energie solara, energie eoliana, 

25   
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biomasa etc). Atentie! Energia obtinuta nu se poate 

comercializa, ea se va utiliza exclusiv in cadrul fermei. 

- sortare selectiva a deseurilor, adica separarea 

deseurilor pe categorii si colectarea lor pe grupe 

separate pentru a facilita recuperarea si recircularea 

lor; 

- utilizarea de materiale fonoabsorbante in cazul 

constructiilor agricole, cu scopul reducerii poluarii 

fonice; 

- utilizarea de utilaje si echipamente agricole 

moderne, mai putin poluante (de exemplu, prin 

consum optimizat si/sau emisii reduse). Aceasta 

actiune se va puncta daca solicitantul va anexa la 

proiect oferta utilajului/echipamentului agricol 

propus a se achizitiona, oferta care va cuprinde la 

specificatii tehnice faptul ca utilajul/echipamentul in 

cauza este mai putin poluant (prin consum optimizat 

si/sau emisii reduse etc) 

2.        

Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de 

munca/50.000 euro alocati 

*Atentie! Se vor puncta locurile de munca care includ 

contracte cu norma intreaga, incheiate pe o perioada 

de minim 1 an. In acest sens, solicitantul trebuie sa 

mentioneze in planul de afaceri faptul ca locul/locurile 

de munca create prin proiect includ contracte cu 

norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 

an. In situatia in care exista in planul de afaceri aceste 

mentiuni, ele devin angajamente care trebuie 

indeplinite in perioada de implementare a proiectului. 

35 - 

Planul de afaceri 

Daca valoarea totala alocata proiectului / numar 

locuri de munca nou create <= 50.000 Euro, proiectul 

primeste punctaj. 
35   

Daca valoarea totala alocata proiectului/ numar locuri 

de munca nou create > 50.000 Euro, proiectul nu 

primeste punctaj. 

3.       
Solicitantul dovedeste un nivel ridicat de calificare in 

domeniul vizat de proiect 
10 - 

 

Absolvirea de studii 
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Pentru punctarea acestui criteriu de selectie, se va 

verifica diploma anexata la proiect (diploma de 

licenta/master/doctor in cazul in care solicitantul a 

absolvit studii superioare in domeniul agricol si, 

respectiv, diploma de bacalaureat in care in care 

solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in 

domeniul agricol). 

 

Atentie! Conform HG nr. 580/2014 cu modificarile si 

completarile ulterioare, pentru studii universitare, 

ramura de stiinte „Ingineria resurselor vegetale si 

animale”, iar conform HG nr. 844/2002 cu 

modificarile si completarile ulterioare, pentru studii 

liceale, prin domeniul agricol se inteleg profiluri 

incadrate la: agricultura, industrie alimentara, 

silvicultura, protectia mediului, inclusiv toate 

calificarile care fac referinta in titulatura la domeniul 

agricol (ex. mecanica agricola). 

superioare se 

dovedeste cu diploma 

de 

licenta/master/doctor, 

iar absolvirea studiilor 

postliceale sau liceale se 

dovedeste cu diploma 

de bacalaureat. 

Solicitantul a absolvit cu diploma de studii superioare 

in domeniul agricol. 
10   

Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale in 

domeniul agricol. 
5   

4 

Proiectul se incadreaza intr-un sector prioritar al 

zonei G.A.L. CETATEA TAMASIDAVA 

Se vor puncta sectoarele de prioritate prezentate mai 

jos si, in acest sens, pentru acordarea punctajului de 

selectie se va tine cont de ponderea culturilor sau 

speciilor de animale in cadrul calculului SO din cererea 

de finantare si din planul de afaceri. In cazul in care 

un proiect cuprinde mai multe sectoare prioritare (din 

cele mentionate mai jos), se va acorda punctaj 

sectorului prioritar care are ponderea cea mai mare la 

nivelul exploatatiei agricole. 

 

Pentru toate categoriile punctate au fost mentionate 

codurile EUROSTAT aferente. Aceste coduri se 

regasesc mentionate inclusiv in cererea de finantare, 

maxim 

15 
- 

Cererea de finantare/ 

Planul de afaceri 
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in sectiunea "Stabilirea categoriei de ferma - structura 

culturilor si calculul valorii productiei standard (SO)". 

 

SE
C

TO
R

 V
EG

ET
A

L 1. cereale (grau comun, orz+orzoaica, ovaz, 

porumb boabe) si cartofi 
15 

  
2. plante oleaginoase (rapita, floarea soarelui, 

soia) si proteice (mazare boabe, fasole boabe) 
10 

3. legume in camp, in gradini si in spatii 

protejate 
5 

SE
C

TO
R

 

A
N

IM
A

L 1. ovine si caprine 15 

  2. bovine 10 

3. apicultura 5 

5.       

Exploatatia are o dimensiune economica cuprinsa 

intre 12.000 € SO si 29.999 € SO 

Pentru punctarea acestui criteriu de selectie, se va 

tine cont de ponderea culturilor sau speciilor de 

animale in cadrul calculului SO din cererea de 

finantare si din planul de afaceri. 

15 - 

Cererea de finantare/ 

Planul de afaceri 

Se acorda punctaj daca exploatatia agricola ce face 

obiectul proiectului are o dimensiune economica 

cuprinsa intre 12.000 € SO si 29.999 € SO 

15   

TOTAL 100     

 
Pragul minim de selectie este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate fi admis la 
finantare. 
 
 
 
 
 
Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor criterii de 
departajare: 
 

Criterii de departajare Punctaj acordat de GAL  
(se completeaza doar 
pentru proiectele cu 
acelasi punctaj) 
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Criteriul de departajare 1  -  Numarul de locuri de munca create prin proiect 
Va avea prioritate proiectul prin intermediul caruia se creeaza mai multe locuri 
de munca.  

 

Criteriul de departajare 2 –  Data de inregistrare a proiectului la GAL 
Va avea prioritate proiectul inregistrat mai devreme la nivel de GAL, dintre 
toate proiectele cu acelasi punctaj analizate. 

 

 
 
 

Observatii:_______________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

Intocmit:  
Nume/Prenume _______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________  

Verificat:  
Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________     

 


