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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU  
 

MĂSURA M1/2A – ” SPRIJIN PENTRU MODERNIZAREA FERMELOR AGRICOLE” 
 

   Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________ 
 

Sesiunea nr. ____ /2020 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________ 
 
Denumire solicitant:____________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate/localități):_____________________________________________ 
 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
  
Date personale reprezentant legal al solicitantului 
 

Nume: ____________________________Prenume:____________________________________ 
 
Funcție reprezentant legal:_______________________________________________________ 
 

Nr. 
crt 

CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ 

CRITERIU 

GHID   

PUNCTAJ 

ACORDAT ÎN 

URMA 

VERIFICĂRII 

 GAL PODGORIA 

PANCIU  

DOCUMENTE DE 

VERIFICAT 

C.S.1 Principiul sectorului 
prioritar: agricol (viticultură, 
pomicultură , legumicultură, 
cultura cerealieră), 
zootehnic (apicol, ovine, 
bovine, caprine) 

Sector vegetal :  
1. viticultură, legumicultură – 20 p 

 Se va verifica :  
Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 
/Cererea de Finanțare 
Extrasul din Registrul unic 
de identificare de la APIA 
şi/sau Registrul 
exploatațiilor de la ANSVSA/ 
DSVSA/ Circumscripție 
Veterinară şi Registrul 
Agricol. 

Sector vegetal :  
2. pomicultură, cultura cerealieră 

                                              – 15 p 

Sector zootehnic:  
1. apicultură                     - 20 p  

Sector zootehnic:  
1. ovine și caprine          – 15 p  

Sector zootehnic:  
2. Bovine (și bubaline)    – 10 p  

C.S.2 Principiul locurilor de muncă 
create 

Proiectul propune crearea a cel puțin 
un loc de munca cu normă întreagă 
pe cel puțin 12 luni      - 15 p 

 Se vor verifica: 
 Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 

C.S.3 Principiul dimensiunii 
fermelor agricole 

Dimensiunea economică a 
exploatației  >250.000 SO          – 5 p 

 Se vor verifica: 
 Studiu de fezabilitate 
/Memoriu 
Justificativ/cerere de 
finantare  

Dimensiunea economică a 

exploatației : 12.000 – 250.000 SO 

                                                        - 10 p  
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Dimensiunea economică a 

exploatației : 8.000 – 11.999 SO  

                                                        - 15 p 

C.S.4 Principiul eficientizării 
consumului de energie prin 
utilizarea energiei din surse 
regenerabile 

Proiectul cuprinde acțiuni prin care 
sunt utilizate resurse de energie 
regenerabila                                - 10 p 

 Se vor verifica: 
 Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 
/Cererea de finanțare 

C.S.5 Principiul economiei de apă Proiectul prevede folosirea 
sistemelor moderne și eficiente de 
irigare și/sau utilizare a apei din 
cadrul fermei                                - 10 p 

 Se vor verifica: 
 Studiu de fezabilitate 
/Memoriu 
Justificativ/Cererea de 
finanțare  

C.S.6 Principiul realizării lanțurilor 

alimentare  integrate   

Proiectul își propune crearea unor 

lanțuri alimentare integrate prin care 

să își comercializeze produsele - 10 p 

 Se vor verifica: 
 Studiu de fezabilitate 
/Memoriu 
Justificativ/Cererea de 
finanțare 

C.S.7 Principiul asocierii 

fermierilor  

Solicitantul este înscris într-o formă 

asociativă (cooperativă agricolă, grup 

de producători, alte forme de 

parteneriat) sau se angajează ca 

până la depunerea ultimei cereri de 

plată să  se înscrie sau  să contribuie 

la crearea unei forme asociative                                        

- 5 p 

 Se vor verifica: 

 Apartenența sau 

angajamentul de a se înscrie 

într-o formă asociativă sau 

de a lua parte la crearea 

unei forme asociative 

C.S.8 Principiul caracterului 

inovativ al proiectului 

Solicitantul își propune realizarea de 

acțiuni inovative                            - 5 p 

 Se vor verifica: 
 Studiu de fezabilitate 
/Memoriu 
Justificativ/Cererea de 
finanțare 

C.S.9 Principiul  proiectelor care 
își propun acțiuni de 

promovare (sub aspectul 

calității, securității, sănătății 
şi protecției mediului în 
procesul de producție a 
acestora). 

Proiectul își propune acțiuni de 
promovare a produselor fermei 
(promovarea calității produselor 
fermei, trasabilitatea acestora, 
expunerea în piețe,etc)              - 10 p 

 Se vor verifica: 
 Studiu de fezabilitate 
/Memoriu 
Justificativ/Cererea de 
finanțare 

TOTAL 100 PUNCTE  

 
 
Pentru această  măsură, pragul minim este de 20 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu poate intra la finanțare. 
 
 
Punctajul  total proiectului în urma verificării criteriilor de selecție de către GAL Podgoria Panciu 
este de : ____________ puncte.  
 
 
Observațiile GAL Podgoria Panciu:  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 
 
 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, departajarea acestora se 
va face în  ordinea crescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate 
prin standard output (SO) 
 
Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu  
 

Nume și prenume:  ______________________________________ Ștampila  
Semnătura:  ____________________  
Data : ________/_____/2020  
Verificat : Expert 2  Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  ______________________________________   
Semnătura : ____________________   
Data : _________/_____/2020   
Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  ______________________________________   
Semnătura : ____________________   
Data : ________/_____/2020   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


