
 

1 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Formular F3 GAL 

Măsura M9/3A  - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale ” 
 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELEȚIE – FORMULAR F3 GAL 

 

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

locală” 

Măsura M9/ 3A  - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de 

aprovizionare în vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe 

locale” 
 

Număr de înregistrare  al Cererii de Finanţare (CF):_____din_____/_____/2019  

 

Denumirea solicitantului    ................................................................................................................  

Titlul proiectului .............................................................................................................................. 

Amplasare.......................................................................................................................................... 

(localitate).......................................................................................................................................... 

 Statutul juridic .................................................................................................................................. 

Date personale (reprezentant legal)  

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

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

CNP: ……................................................ 

Funcția reprezentantului legal al proiectului ..................................................................................... 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.(UE) nr.1305/2013, art. .......................... 

Obiectivul proiectului ....................................................................................................................... 

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

Numărul, data și ora înregistrării proiectului la GAL:   ………………............................................   

 

Tipul proiectului 

 de servicii                               

 de investiții: - investiție nouă                

                                 -   lucrări de intervenție     

 

Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât 

existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru 

o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de cooperare). 
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Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Formular F3 GAL 

Măsura M9/3A  - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale ” 
 

 

Secțiunea - Verificarea criteriilor de selecție ale  proiectului 

 

CRITERII DE SELECŢIE 
PUNCTAJ 

GAL 

1. Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de calitate. 

                                                                                                                     Max 10 puncte                                                                               

 

2. Numărul de locuri de muncă create.                                                        Max 30 puncte  

2.1 1 loc de muncă                                                                                                10 puncte  

2.2 2 locuri de muncă                                                                                            20 puncte  

 2.3 3 locuri de muncă                                                                                           30 puncte  

3. Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective                 Max 40 puncte   

3.1. Parteneriate formate din 3-5 membrii                                                         20 puncte                                         

3.2. Parteneriate  formate din 6-9 membrii                                                        30 puncte 

3.3. Parteneriate  formate cu peste 10 membrii                                                 40 puncte 

 4. Diversitatea activităților implicate în proiect                                           Max 20 puncte                             

4.1 Până la 2 ( inclusiv ) activități                                                                      10 puncte  

4.2 Mai mult de 2 activități                                                                                 20 puncte                                          

                                                                                      TOTAL punctaj    100 puncte  

 

 

Punctajul minim admis la finanţare: pentru această măsură este 40 puncte și reprezintă punctajul 

sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de : 

1. CS 1 Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de calitate 

2. CS 3 Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective 

3.  Parteneriatul care are mai mulți membrii de pe raza teritoriului GAL ( EG.2) 

 
  

 



 

3 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Formular F3 GAL 

Măsura M9/3A  - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale ” 
 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocării disponibile. 

Punctajul obținut : _____________        

                                        

Observații: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Expert 1 GAL Răsăritul Țării Făgărașului 

Nume/Prenume ________________________          

Semnătura __________________________                           

Data_____/_____/___________    

 

 

Verificat: Expert 2 GAL Răsăritul Țării Făgărașului 

Nume/Prenume ________________________          

Semnătura __________________________                         

Data_____/_____/___________    
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Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Formular F3 GAL 

Măsura M9/3A  - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale ” 
 

 

 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

Denumire solicitant  

Se preia denumirea din Cererea de finanțare  

Titlul proiectului 

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Amplasarea proiectului 

Se preia amplasarea menționată în Cererea de Finanțare. 

Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează teritoriul GAL Răsăritul Țării 

Făgărașului  

Statutul juridic  

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului 

Nume , Prenume, CNP 

Funcţie reprezentant legal întreprindere 

Funcţie reprezentant legal al proiectului 

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare 

Data lansării apelului de selecție de către GAL 

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către 

GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a 

eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor. 

Data și ora înregistrării proiectului la GAL 

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL. 

Tipul proiectului 

Se stabilește tipul proiectului:  

 de servicii                               

 de investiții: - investiție nouă                

                                 -   lucrări de intervenție     

Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât 

existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru 

o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de cooperare). 
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Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Formular F3 GAL 

Măsura M9/3A  - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale ” 
 

 

 

 

 

Verificarea criteriilor de selecție 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea 

de Finanțare. 

CS 1.    Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de calitate.   Max 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de Finantare,  

 

Punctajul se acordă pentru parteneriate care își propun 

prin proiect promovarea unor produse care pot fi 

certificate prin schemele de calitate, europene sau 

naționale. Condiția de punctare este îndeplinită doar de 

solicitanții care prezintă documente din care să reiasă 

că au demarat procedura de certificare a produselor 

promovate ( precontract cu firmă de certificare agreată 

de MADR, etc) 

Dacă sunt îndeplinite cerințele criteriului, expertul v-a 

puncta 10 puncte . 

 

CS 2.  - Numărul de locuri de muncă create                                                          Max 30 puncte  

 2.1 1 loc de muncă                                                                                                         10 puncte 

 2.2 2 locuri de muncă                                                                                                     20 puncte 

2.3 3 locuri de muncă                                                                                                      30 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Plan de marketing/studiu 

  

Punctajul se acordă dacă locurile de muncă nou create,  

respectă pragurile menționate. 

 Dacă sunt îndeplinite cerințele criteriului, expertul v-a 

puncta 30 puncte . 

 

CS 3.  Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective                 Max 40 puncte 

3.1. Parteneriate formate din 3-5 membrii                                 20 puncte                                         
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Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Formular F3 GAL 

Măsura M9/3A  - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale ” 
 

3.2. Parteneriate  formate din 6-9 membrii                                30 puncte  

3.3. Parteneriate  formate cu peste 10 membrii                         40 puncte  

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Acordul de parteneriat 

 

 Punctajul se acordă în funcție de numărul membrilor din 

care sunt formate 

- dacă sunt 3 - 5 membrii expertul v-a puncta 20 puncte 

- dacă sunt 6 - 9 membrii expertul v-a puncta 30 puncte 

- dacă sunt peste 10 membrii expertul v-a puncta 40 

puncte . 

 

 

CS 4 Diversitatea activităților implicate în proiect                                                 Max 20 puncte 

4.1 Până la 2 ( inclusiv ) activități                  10 puncte   

4.2 Mai mult de 2 activități                             20 puncte                                       

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Plan de marketing/studiu 

 

Punctajul se acordă în funcție de modul în care sunt 

descrise în planul de afaceri/planul de marketing 

numărul de activități care se vor realiza prin proiect. 

 

- dacă sunt până la 2 activități, expertul v-a puncta 10 

puncte . 

- dacă sunt peste 2 activități, expertul v-a puncta 20 

puncte 

 

Pentru această măsura  punctajul minim este de 40 puncte și reprezintă pragul sub care nici un 

proiect nu poate intra la finanțare. 

Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu de selecție este urmatoarea: Punctajul 

fiecărui proiect se va calcula exclusiv în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de 

Finanțare(CF), a documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid.  

Evaluarea proiectului conform criteriilor de selecție și acordarea punctajelor va fi realizată de 2 

experți evaluatori din cadrul GAL RTF, pe principiul verificării la “patru ochi“. 



 

7 

Fișa de verificare a criteriilor de selecție – Formular F3 GAL 

Măsura M9/3A  - ” Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare în 

vederea stabilirii și dezvoltării de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe locale ” 
 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de : 

1. CS 1 Promovarea unor produse care pot fi certificate prin schemele de calitate 

2. CS 3 Numărul de parteneri care vor forma organizațiile colective 

3.  Parteneriatul care are mai mulți membrii de pe raza teritoriului GAL  

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocării disponibile. 

 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat.  

Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul de punctaj minim vor fi 

declarate neeligibile şi nu vor intra în etapa de selecţie.  

Solicitanții vor putea redepune proiectele o singură dată în cadrul unei sesiuni ulterioare.                               

 


