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Fișa de verificare  a criteriilor de selecție proiectului aferent măsurii M7/1A   
Acțiuni de formare,  informare și transfer de cunoștințe în vederea restructurării și 

modernizării sectorului agricol din Microregiunea Ceahlău  
 
Titlul proiectului: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Denumirea solicitantului:________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________________ 

Obiectivul proiectului:_____________________________________________________________ 

Amplasarea proiectului __________________________________________(localitate/localități) 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _________________________________Prenume:_______________________________ 

Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 

Nr. 
crt 

Criteriu de selectie Punctaj 
Conform 

GHID 

Punctaj 
estimat 

Solicitant 

Punctaj 
acordat de 

GAL 

Observații 

CS1 Persoanele ce 

formează grupul țintă 

provin din mai multe 

UAT-uri de pe 

teritoriul Microregiunii 

Ceahlău 

40    

Se acordă punctaj pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului (Anexa 2 - Cererea de 
finanțare ) prin care grupul țintă provine din cel puțin 3 UAT-uri ale teritoriului GAL.  
Expertul va completa: 

- în coloana  - Punctaj estimat de solicitant – punctajul menționat în cererea de finanțare secțiunea 
A7; 

- în coloana – Punctaj acordat de GAL – punctajul obținut în urma verificării 
- în coloana ”Observații” – se vor menționa, după caz, diferențele înregistrate . 

Se va acorda punctajul maxim stabilit de 40 puncte. 
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CS2 
 

 

Mărimea grupului țintă 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 
Se va acorda punctaj numai dacă mărimea grupului țintă este mai mare de 20 de persoane. 
Punctajul va fi acordat pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului ( Anexa 2- Cererea de 
finanțare ) 
Expertul va completa: 

- în coloana  - Punctaj estimat de solicitant – punctajul menționat în cererea de finanțare secțiunea A7; 
- în coloana – Punctaj acordat de GAL – punctajul obținut în urma verificării 
- în coloana ”Observații” – se vor menționa, după caz, diferențele înregistrate . 

Se va acorda punctajul maxim stabilit de 20 puncte. 

 
CS2 

Tipuri diverse de 

persoane ce formează 

grupul țintă căruia 

proiectul i se 

adresează 

10    

Se acordă punctaj pe baza declarației pe propria răspundere a solicitantului (Anexa 2 - Cererea de 
finanțare ) prin care persoanele ce formează grupul țintă provin din diferite domenii de activitate 
conform acțiunilor propuse prin proiect ( fermieri, IMM din sectorul turistic și/sau al procesării 
produselor alimentare ). 
Expertul va completa: 

- în coloana  - Punctaj estimat de solicitant – punctajul menționat în cererea de finanțare secțiunea 
A7; 

- în coloana – Punctaj acordat de GAL – punctajul obținut în urma verificării 
- în coloana ”Observații” – se vor menționa, după caz, diferențele înregistrate . 

Se va acorda punctajul maxim stabilit de 30 puncte. 
 

CS3 Proiecte care au în 

vedere includerea mai 

multor acțiuni eligibile 

30    

Se acordă punctaj dacă solicitantul prevede în cadrul proiectului desfășurarea a mai mult de două din 

următoarele acțiuni eligibile: 

Pentru verificarea acestui criteriu de selecție, se va acorda punctaj dacă solicitantul prevede în cadrul 

proiectului desfășurarea a mai mult de două din următoarele acțiuni eligibile: 

1. organizare de ateliere de lucru,  

2. activităţi demonstrative  

3. schimburi de experiență, cu următoarele tematici: 

    - diversificarea activităților în exploatațiile agricole, îmbunătățirea calității producției, crearea de 

condiții care să asigure bunăstarea animalelor, igiena și siguranța produselor, de implementare a unor 

măsuri de regenerare, ameliorare și prezervare a pășunilor și fânețelor naturale ca resursă furajeră 
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pentru creșterea animalelor; 

   - îmbunătățirea și încurajarea dezvoltării afacerilor în domeniul agricol; 

   - îmbunătățirea cunoștințelor de protecție a mediului și gestionării durabile a resurselor naturale; 

   - instruirea/informarea fermierilor activi în vederea dezvoltării de asocieri la nivel zonal, precum și 
pentru obținerea de produse certificate în perspectiva creării unui brand local.Daca expertul regaseste în 
prezentarea proiectului  ( A4 - din Cererea de finanțare - 4.4 - Prezentarea activităților și acțiunilor ) 
desfășurarea a mai mult de două acțiuni ,  va acorda punctajul maxim stabilit de 30 puncte, dacă nu, 
punctajul acordat va fi 0 puncte. 
Expertul va completa: 

- în coloana  - Punctaj estimat de solicitant – punctajul menționat în cererea de finanțare secțiunea 
A7; 

- în coloana – Punctaj acordat de GAL – punctajul obținut în urma verificării 
- în coloana ”Observații” – se vor menționa, după caz, diferențele înregistrate . 

Se va acorda punctajul maxim stabilit de 30 puncte. 
 
 

 
Pentru această măsură, punctajul minim este de 70 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu va  intra în procesul de selecție și verificare a eligibilității și va fi declarat neconform. 
 
Concluzia verificării criteriilor de selecție 
 
Punctaj obtinut:                       
 

Aprobat de: Manager GAL -  ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU” 

Nume si prenume:  
Semnatura .............................................                    DATA....../....../201.. 
 
Verificat, 
Expert I  implementare SDL GAL – ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU” 
Nume si prenume:  
Semnatura .............................................                    DATA....../....../201.. 
 
Intocmit,  
Expert II  implementare SDL GAL – ASOCIATIA „GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ CEAHLĂU” 
Nume si prenume: 
Semnatura .............................................                    DATA....../....../201.. 
 
 
Am luat la cunostinta. 
Numele reprezentantului legal al proiectului: ………………............................. 
 
Semnătura și/sau ștampila  ………….......................  DATA……./…./201.. 

 


