
FIȘA DE VERIFICARE A  CRITERIILOR DE SELCȚIE  

MĂSURA M3/6A – ” DIVERSIFICAREA ACTIVITĂȚILOR NON – AGRICOLE DE PRODUCȚIE ȘI SERVICII,
ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI LOCAL”

Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________
Sesiunea nr. ____ /2021 , 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 
diversificării 
activității agricole a 
fermierilor/membril
or gospodăriei 
agricole către 
activități non-
agricole;

Proiecte care sunt inițiate de un 
fermier (persoană neautorizată)/ 
membru al gospodăriei agricole/ 
întreprindere existentă (cel puțin PFA) 
care a activat în agricultură minimum 
12 luni până la data depunerii cererii 
de finanțare                                 -   20 p

Documente verificate :
 plan afaceri
 date APIA
 Registrul ANSVSA
 Registrul Agricol
 Dcument identitate
 Documente 

financiar contabile

C.S.2 Principiul stimulării 
unui nivel ridicat de 
calitate al planului 
de afaceri, care va fi 
stabilit în funcție de 
producția 
comercializată sau 
activitățile prestate, 
în procent de peste 
30% din valoarea 
primei tranșe de plată

Punctaj maxim C.S.2.: 40 de puncte Documente verificate:
 Planul de afaceri 

(prognoze)
Proiectul prevede  în planul de afaceri 
producție comercializată sau activități 
prestate între minim 30 % și maxim 
39% din valoarea primei tranșe de 
plată.                                               – 30 p

Proiectul prevede  în planul de afaceri 
producție comercializată sau activități 
prestate într-un procent mai  mare de
40%  din valoarea primei tranșe de 
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plată.           – 40 p

C.S. 3 Principiul prioritizării 
planurilor de afaceri 
care își propun 
crearea de locuri de 
muncă

Punctaj maxim C.S.3.: 40 de puncte Documente verificate:
SF/DALI/MJ  /proiectProiecte care își propun crearea a cel 

puțin un  de loc de muncă  - 20 p

Proiecte care își propun crearea a cel 
puțin două locuri  de muncă -40p

PUNCTAJ TOTAL AL PROIECTULUI
ÎN URMA VERIFICĂRII GAL PODGORIA PANCIU

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: 
_________________________________________________________________

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora se va face în ordinea următoarelor 

priorități: 

1. în  ordinea descrescătoare a  numărului de locuri de muncă propuse in planul de afaceri;

2. în ordinea descrescătoare a procentului de  producție comercializată sau activități prestate 

prognozate în cadrul  PA

Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu

Nume și prenume: ______________________________________ Ștampila

Semnătura: ____________________

Data : ________/_____/2021

Verificat : Expert 2 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu

Nume și prenume: ______________________________________

Semnătura : ____________________

Data : _________/_____/2021

Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu

Nume și prenume: ______________________________________

Semnătura : ____________________

Data : _________/_____/2021
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