
S M5.3A - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie-V03 

ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR 

 

S M5.3A - Fișa de evaluare a criteriilor de selectie a  proiectului  pe masura M5/3A – 
„Cresterea valorii adaugate a produselor agricole" - V03 

 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 -

corespondență SM 4.2 din PNDR  
 
Titlul proiectului: 
___________________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________ 
Denumirea solicitantului:________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _________________________________Prenume:_______________________________ 
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 

EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECTIE 
 

NR. CRT. CRITERIUL PUNCTAJ 
Conform 

Ghid 
 

Evaluare GAL 

Cs1 Solicitantul detine o calificare in domeniul in care solicita 
finantare; 
 Punctajul va fi acordat în funcție de nivelul de calificare 
detinut de solicitant (managerul/ administratorul / alta 
persoana care indeplineste  in cadrul unitatii procesatoare 
atributii în legatura cu activitatea prevăzută prin proiect ), 
astfel: 
- studii superioare: 10 puncte; 
- studii liceale / studii postliceale/cel putin 2 ani de 
facultate: 8 puncte; 
- școli profesionale sau formare profesională care conferă un 
nivel minim de calificare  în raport cu activitatea prevăzută 
prin proiect:   6 puncte.       
 

Maxim 10 
puncte 

 

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Documente care atesta 
calificarea; Extras din REVISAL(dupa caz) Alte documente justificative; 

Cs2  Vor fi prioritizate investitiile colective (realizate de 
forme asociative) care au ca scop aducerea de valoare 
adaugata in teritoriul GAL 
(30  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

 

Maxim 30 
puncte 

 

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Documente care atesta 
infiintarea formei asociative.  

Cs3 Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri Maxim  
5 puncte 
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comunitare nerambursabile pentru o investitie similara 
 
(5 puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

 

Documente verificate: Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă pentru 
aceleaşi tipuri de investiţii întocmit de solicitant (va cuprinde obiective, tip de investiție, lista 
cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii 
care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2014. 

Cs4 Investitia se realizeaza in zona cu potential de procesare in 
functie de materiile prime; 
- 15 puncte - daca investitia este amplasata in cadrul unui UAT 
situat intr-o zona cu potential ridicat de absorbtie a materiei 
prime, respectiv o zona în care capacitatea de prelucrare este 
sub  50% din producția de materie primă;  
- 10 puncte - daca investitia este amplasata in cadrul unui UAT 
situat intr-o zona cu potential mediu de absorbtie a materiei 
prime, respectiv o zona in care capacitatea de prelucrare 
actuala este intre 50 si 90% din producția de materii prime;  
- 5 puncte - daca investitia este amplasata in cadrul unui UAT 
situat intr-o zona cu potential redus de absorbtie a materiei 
prime, respectiv o zona in care capacitatea de prelucrare 
actuala este mai mare de 90% din producția de materii prime.  

Maxim 15 
puncte 

 

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Anexa cu Potentialul de 
prelucrare a produselor agricole, aferenta  sub-masurii 4.2, care este masura similara din PNDR. 

Cs5 Investitia creaza locuri de munca  
- Proiectul va primi punctaj maxim la acest criteriu (30 
puncte) daca investitia creeaza mai mult de doua locuri de 
munca;  
- Proiectul va primi 20 puncte la acest criteriu daca 
investitia creeaza doua locuri de munca; 
- Proiectul va primi 10 puncte daca investitia creeaza un loc 
de munca; 
- Proiectul va primi 0 (zero) puncte daca investitia nu 
creeaza niciun loc de munca. 
Nota: Se considera loc de munca nou creat daca este cu 
norma intreaga. Un loc de munca cu jumatate de norma 
reprezinta 0,5 dintr-un loc de munca nou creat. Locul de 
munca nou creat cu jumatate de norma se ia in 
considerare si se monitorizeaza sub forma: 2 locuri de 
munca cu jumatate de norma se echivaleaza cu un loc de 
munca cu norma intreaga. 

Max 30 
puncte 

 

 

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Angajamentul solicitantului 
privind crearea  de locuri de munca. 

Cs6 Investitia vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile Max. 5 puncte  
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(5  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; 

Cs7 Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un 
management corespunzator al deseurilor. 
(5  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

Max. 5 puncte  

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; 

TOTAL: 100 puncte 
 
 

 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 puncte si reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare.  
Concluzia verificării: 
  Scorul total obtinut de proiect dupa evaluarea criteriilor de selecţie este de _______puncte din  
(max.100) stabilit de GAL. 
 
Observaţiile GAL:  
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut punctajul maxim) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ........................... 
 
 
Aprobat de: Manager GAL – ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR 
Nume si prenume:      
Semnătura şi ştampila................................           
DATA……….................................................. 
 
Verificat: Expert 2 GAL - ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR 
Nume si prenume ……………………...................  
Semnătura...................................................   
DATA……….................................................... 
 
Întocmit de: Expert 1 GAL - ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR 
Nume si prenume ……………………....................  
Semnătura.....................................................   
DATA………...................................................... 
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Metodologie pentru evaluarea criteriilor de selectie a proiectului pe masura M5/3A – 
 „Cresterea valorii adaugate a produselor agricole" - V03 

 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17, alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 -

corespondență SM 4.2 din PNDR  
 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
Finantare. 
 
Cs1: Solicitantul detine o calificare in domeniul in care solicita finantare;  

 
                                                                                                                                   Maxim 10 puncte 

 
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare;  
Studiul de Fezabilitate;  
Documente care atesta calificarea; 
 Extras din REVISAL(dupa caz); 
Alte documente justificative 

Cs1: maxim 10 puncte, in functie de nivelul de calificare: 

Punctajul va fi acordat  în funcție de nivelul de calificare 
detinut de solicitant (managerul/ administratorul/ alta 
persoana care indeplineste  in cadrul unitatii 
procesatoare atributii în legatura cu activitatea 
prevăzută prin proiect ), astfel: 
- studii superioare: 10 puncte; 
- studii liceale / studii postliceale/cel putin 2 ani de 
facultate: 8 puncte; 
- școli profesionale sau formare profesională care 
conferă un nivel minim de calificare  în raport cu 
activitatea prevăzută prin proiect:   6 puncte.       
 

 
Cs2: Vor fi prioritizate investitiile colective (realizate de forme asociative) care au ca scop 
aducerea de valoare adaugata in teritoriul GAL  

Maxim 30 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare;  
Studiul de Fezabilitate; 
Documente care atesta infiintarea 
formei asociative. 

CS2: 30  puncte daca DA si 0 puncte daca NU 

Proiectul va primi 30 de puncte la acest criteriu daca 
solicitantul este o forma asociativa. Daca solicitantul nu 
se incadreaza in aceasta categorie proiectul va primi 0 
(zero) puncte la acest criteriu. 
 

 
Cs3: Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile pentru 
o investitie similara 

         Maxim 5 puncte 
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DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

- Raportul asupra utilizării programelor 
de finanţare nerambursabilă pentru 
aceleaşi tipuri de investiţii întocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de 
investiție, lista cheltuielilor eligibile, 
costurile și stadiul proiectului, perioada 
derulării contractului), pentru solicitantii 
care au mai beneficiat de finanțare 
nerambursabilă începând cu anul 2014; 

Cs3: 5 puncte daca DA si 0 puncte daca NU 

Proiectul va primi 10 de puncte la acest criteriu daca 
solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de 
fonduri comunitare nerambursabile pentru o investitie 
similara. Daca acest criteriu nu este indeplinit, proiectul 
va primi 0 (zero) puncte la acest criteriu. 

 
 
Cs4. Investitia se realizeaza in zona cu potential de procesare in functie de materiile prime; 

Maxim 15 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare;  
Studiul de Fezabilitate;  
Anexa cu Potentialul de prelucrare a produselor 
agricole 

Vor fi corelate informatiile din Cererea de 
Finantare, Studiul de Fezabilitate si Anexa cu 
Potentialul de prelucrare a produselor agricole. 
Punctajul va fi acordat astfel: 
- 15 puncte - daca investitia este amplasata in 
cadrul unui UAT situat intr-o zona cu potential 
ridicat de absorbtie a materiei prime, respectiv o 
zona în care capacitatea de prelucrare este sub  
50% din producția de materie primă;  
- 10 puncte - daca investitia este amplasata in 
cadrul unui UAT situat intr-o zona cu potential 
mediu de absorbtie a materiei prime, respectiv o 
zona in care capacitatea de prelucrare actuala 
este intre 50 si 90% din producția de materii 
prime;  
- 5 puncte - daca investitia este amplasata in 
cadrul unui UAT situat intr-o zona cu potential 
redus de absorbtie a materiei prime, respectiv o 
zona in care capacitatea de prelucrare actuala 
este mai mare de 90% din producția de materii 
prime. 

 
Cs5: Investitia creaza locuri de munca  

Maxim 30 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare;  
Studiul de Fezabilitate;  

Vor fi corelate informatiile privind crearea de locuri de 
munca (corelate cu tipul investitiei) care sunt prezentate in 
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Angajamentul solicitantului pentru 
crearea locurilor de munca. 

urmatoarele documente: Cererea de Finantare(Sectiunea 
Indicatori locali de monitorizare), Studiul de Fezabilitate 
(Sectiunea “Sustenabilitatea realizarii obiectivului de 
investitii” - estimări privind forţa de muncă ocupată prin 
realizarea investiţiei , în faza de operare) si  Angajamentul 
solicitantului pentru crearea locurilor de munca; 
Acordarea punctajului este in functie de numarul de locuri de 
munca nou create: 
- 30 puncte - daca investitia creeaza mai mult de doua  

locuri de munca;  
- 20 puncte - daca investitia creeaza doua locuri  de 

munca; 
- 10 puncte - daca investitia creeaza un loc  de munca; 
-  0 (zero) puncte - daca investitia nu creeaza niciun loc de 

munca. 

 

Nota: Se considera loc de munca nou creat daca este cu 
norma intreaga. Un loc de munca cu jumatate de norma 
reprezinta 0,5 dintr-un loc de munca nou creat. Locul de 
munca nou creat cu jumatate de norma se ia in considerare 
si se monitorizeaza sub forma: 2 locuri de munca cu 
jumatate de norma se echivaleaza cu un loc de munca cu 
norma intreaga. 

 

 
Cs6: Investitia vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile    

Maxim 5 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare; 
 Studiul de Fezabilitate. 

Cs5: 5  puncte daca DA si 0 puncte daca NU 

Se va verifica in Cererea de finantare si in Studiul de 
fezabilitate daca sunt descrise si bugetate cheltuieli 
aferente unor actiuni eligibile care vizeaza producerea 
si utilizarea energiei din surse regenerabile pentru 
consumul propriu. 
Vor fi punctate cu 5 puncte proiectele care vizeaza 
producerea si utilizarea pentru consumul propriu a 
energiei obtinute din surse regenerabile si cu 0 (zero) 
puncte proiectele care nu vizeaza producerea si 
utilizarea pentru consumul propriu a energiei obtinute 
din surse regenerabile.  
 

 
 
Cs7: Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor 

    Maxim 5 puncte 
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DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare; 
 Studiul de Fezabilitate 

Cs7: 5 puncte daca DA si 0 puncte daca NU 

Se va verifica in Cererea de finantare si in Studiul de 
fezabilitate daca sunt descrise si bugetate tehnologii 
nepoluante si un management corespunzator al 
deseurilor . 
Vor fi punctate cu 5 puncte proiectele de investitii care 
utilizeaza tehnologii nepoluante si un management 
corespunzator al deseurilor  si cu 0 (zero) puncte 
proiectele care nu utilizeaza tehnologii nepoluante si un 
management corespunzator al deseurilor.  
 

 
Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: Pentru această măsură punctajul minim pentru 
fiecare proiect, pentru a fi admis in etapa de selectie pentru finantare, este de 20 puncte. 


