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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU  
 

MĂSURA M7/1B – ” Sprijinirea cooperării între actorii locali și a formelor asociative” 

 

      Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________ 

Sesiunea nr. ____ /2019 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________ 
 
Denumire solicitant:____________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 
 
Obiectivul și tipul proiectului: _____________________________________________________ 
 
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 
reprezentativității 
cooperării, respectiv 
numărul de parteneri 
implicați 

Parteneriatul are între 3 și 5 
membri   

- 10 p 
  

 Documente verificate :  
Acordul de cooperare ; 
planul de marketing. 

Parteneriatul are mai mult de  5 
membri                                         - 15 p 
 

C.S.2 Principiul  structurii 
adecvate de 
parteneriat, pe baza 
obiectivului proiectului 

Parteneriatul are în componență  
parteneri care la finalizarea 
proiectului formalizează cooperarea 
prin constituirea sau dezvoltarea 
unei forme asociative cu 
personalitate juridică.   Forma 
asociativă rezultată trebuie să 
desfășoare activități economice pe 
o perioadă de minimum trei ani de 

 Documente verificate:  
Acordul de cooperare 
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la implementarea proiectului 
(realizarea efectivă). 
Punctajul se acordă numai dacă 
angajamentul de formalizare a 
cooperării se regăsește în Acordul 
de Cooperare-                               25 p 

2.Parteneriatul are în componență  
entități cu experiență în domeniile 
cercetării de piață și al promovării 
produselor agro-alimentare (de 

exemplu – institute de cercetare de 
piață, unități de învățământ cu profil 
economic, marketing, entități care au 
dezvoltat anterior scheme de 
aprovizionare directă care respectă 
principiile lanțului scurt de 
aprovizionare sau care au implementat 
cu succes alte proiecte în domeniu 

etc.).                                               - 5 p  

3. Parteneriatul are în componență  
consilii locale, unități școlare, 
sanitare, de agrement și de 
alimentație publică, ONG, alte 
entități relevante, pe baza 
obiectivelor proiectului.              - 5 p 

  Punctajele acordate în cadrul subcriteriilor pot fi cumulate în cazul în care se 
respectă condițiile sus-menționate 

C.S. 3 Principiul “piețelor 
locale” (i.e. distanță 
geografică mai mică 
între punctul de 
producție și punctul de 
vânzare); 

Distanța dintre exploatația de 
origine a produsului/produselor și 
punctul de comercializare se 
încadrează între 0-50 km;         - 15 p 

 Documente verificate:  
Planul de marketing  
Documentele aferente 
terenului agricol 
/efectivului de 
animale, 
 
Daca proiectul se refera 
la piete locale bazate 
exclusiv pe lanturi scurte 
se vor lua in considerare 
doar caracteristicile 
obligatorii ale lanturilor 
scurte (nu se analizeaza 
distanta dintre punctul 
de origine al produsului 
si locul comercializarii ci 
doar numărul de 
intermediari).   
Daca piata locala nu este 
bazata doar pe lanturi 
scurte atunci se vor lua 
in considerare 
caracteristicile obligatorii 
ale pietelor locale 
(distanta geografica 
dintre punctul de origine 
al produsului si locul 
comercializarii). 

Distanța dintre exploatația de 
origine a produsului/produselor și 
punctul de comercializare se 
încadrează între  50-75 km.     – 10 p 

Proiecte care propun integrarea 
lanțului scurt cu piață locală.    – 5 p 
Se vor puncta proiectele ce propun un 
plan de marketing ce cuprinde atât 
componenta de dezvoltare a lanțului 
scurt cât și componenta de dezvoltare a 
unei piețe locale. 
Se aplică proiectelor care propun 
înființarea și dezvoltarea piețelor locale 
exclusiv prin lanțuri scurte. 

Punctajele acordate în cadrul subcriteriilor pot fi cumulate în cazul în care se 
respectă condițiile sus-menționate. 
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C.S. 4 Principiul  prioritizării 
planurilor de afaceri 
care își propun crearea 
a cel puțin un loc de 
muncă cu normă 
întreagă pe o perioadă 
de cel puțin 12 luni 

Planul propune crearea unui loc de 
munca cu normă întreagă pe cel 
puțin 12 luni ;                            - 15 p  

 Documente verificate:  
Planul de marketing 

Planul propune crearea a cel puțin 2 
locuri de munca cu normă întreagă 
pe cel puțin 12 luni                  - 30 p  

PUNCTAJ TOTAL AL PROIECTULUI  
ÎN URMA VERIFICĂRII GAL PODGORIA PANCIU 

  

 
Pentru această  măsură, pragul minim este de 15  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:  
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 
 
 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 
pentru departajare : 

  
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorități: 
(1) numărul de locuri de muncă create ( va avea prioritate proiectul care creaza mai multe locuri de 
muncă); 
(2) numărul  membrilor parteneriatului  ( va avea prioritate proiectul cu cel mai mare număr de parteneri) 
. 

 
Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu  
 

Nume și prenume:  ______________________________________ Ștampila  
Semnătura:  ____________________  
Data : ________/_____/2019  
Verificat : Expert 2  Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  ______________________________________   
Semnătura : ____________________   
Data : _________/_____/2019   
Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  ______________________________________   
Semnătura : ____________________   
Data : ________/_____/2019   
 
 


