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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA 
 

MĂSURA M2/2B – ”Reînoirea generațiilor de fermieri” 

 
Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________ 

Sesiunea nr. ____ /2018 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________ 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: 
_____________________________________________________________ 
 
Obiectivul proiectului: 
________________________________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate):_________________________________________________________________ 
 
Statut juridic solicitant:_______________________________________________________________________ 
  
Date personale reprezentant legal 
 
Nume: _________________________________Prenume:___________________________________________ 
 
Funcție reprezentant legal:_______________________________________________________ 
 

Nr. 
crt Criterii  de selecție 

Punctaj criteriu ghid 

 

Punctaj 
acordat în 

urma 
verificării 

GAL Ținutul 
Viei și 

Vinului 
Vrancea 

Documente de verificat 

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

   A.Sector agricol 
        1. Viticultură 30 p  

Documente verificate : 
Plan de afaceri; 
Extrasul din Registrul unic de 
identificare de la APIA şi/sau 
Registrul exploatațiilor de la 
ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție 
Veterinară şi Registrul Agricol. 

       2. Legumicultură 25 p  

       3. Cultură cerealieră 20 p  

B. Sector zootehnic: 
1.   apicol  30 p  

2.   ovine și caprine 25 p  

3.    Bovine (și bubaline) 20 p  

C.S.2 Principiul 
apartenenței la 
formele asociative 
(cooperativă 
agricolă, grup de 
producători, alte 
forme de 
parteneriat) care își 
au sediul în teritoriul 
GAL 

Solicitantul este înscris sau se 
angajează ca până la 
solicitarea celei de-a doua 
tranșe de plată să se înscrie 
într-o formă asociativă 
(cooperativă agricolă, grup de 
producători, alte forme de 
parteneriat) care îşi au sediul 
în teritoriul GAL 

15 p  

Documente verificate : 
Planul de afaceri. 
Apartenența sau 
angajamentul de a se înscrie 
într-o formă asociativă 
(cooperativă agricolă, grup 
de producători, alte forme 
de parteneriat) din teritoriul 
GAL 



M2/2B –FIȘĂ EVALUARE CRITERII DE SELECȚIE        ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA 2 

 

C.S.3 Principiul comasării 
exploatațiilor, având 
în vedere numărul 
exploatațiilor 
preluate integral 

pentru minim 3 exploatații 
preluate integral 

15 p   
Documente justificative: 
Planul de afaceri; 
Copie Registru Agricol; 
Print screen APIA si/sau 
DSVSA. 

pentru minim 2 exploatații 
preluate integral 

10 p  

pentru minim 1 exploatații 
preluate integral 

5 p  

C.S.4 Principiul nivelului 
de calificare în 
domeniul agricol 

absolvent studii superioare in 
dom. agricol 15 p  

Documente justificative: 
Planul de afaceri; 
Documente pentru 
dovedirea studiilor / 
calificărilor necesare. 

absolvent studii liceale / 
postliceale in dom. agricol 10 p  

absolvent studii/ cursuri de 
calificare in dom. agricol 5 p  

C.S.5 Principiul potențialului 
agricol care vizează 
zonele cu potențial 
determinate în baza 
studiilor de 
specialitate 

 Proiectul este implementat 
într-o zonă cu potențial ridicat 
conform studiului ICPA 

10 p  

Documente justificative: 
Planul de afaceri; 
Studiul ICPA . 

 Proiectul este implementat 
într-o zonă cu potențial 
mediu conform studiului ICPA  

5 p  

C.S.6 Principiul prioritizării 
proiectelor în care 
beneficiarul își 
propune 
achiziționarea de 
instalații de procesare 
a produselor agricole 
la nivelul fermei și/sau 
a microsistemelor de 
irigații 

Solicitantul își propune 
achiziționarea de instalații de 
procesare a produselor agricole 
la nivelul fermei; 

5 p 

 Documente verificate : 
Planul de afaceri. 

Solicitantul își propune 
achiziționarea de 
microsisteme de irigații; 5 p 

 

C.S.7 Principiul prioritizării 
proiectelor care își 
propun acțiuni 
inovative de 
dezvoltare și 
promovare a 
identității locale 

Solicitantul își propune 
realizarea de acțiuni inovative 
de dezvoltare și promovare a 
identității locale. 

5 p 

 Documente verificate:  
Planul de faceri  

TOTAL 

 
 

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 Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea este de : ____________ puncte.  
 
Observațiile GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea:  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
 
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) nivelul de calificare în domeniul agricol; 
(2) sectorul prioritar. 
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În cazul în care există proiecte cu același punctaj şi aceleași priorități, departajarea se va face în ordine 
descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 

 
 
Aprobat de Președinte  Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura……………………….....................……….     DATA…....…/…...…/......... 
 
Verificat de ……………………Expert 2  
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................                  DATA…….../…...…/............. 
 
Întocmit de……………………Expert  1   
 
Nume și prenume...................................................................................................... 
Semnătura …………………........................                  DATA…...…/…...…/............. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


