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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
 

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

MĂSURA M8/6B – ” Sprijin pentru accesul populatiei din mediul rural la informare – realizarea unui centru 

pentru servicii suport” 

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 proiectului: ___________________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 
 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
  
Date personale reprezentant legal 
 
Nume: ____________________________Prenume:____________________________________ 
 
Funcție reprezentant legal:_______________________________________________________ 
 
 

Nr. 
crt 

Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj 

Punctaj 
acordat în urma 

verificării 
 GAL Ținutul Viei 

și Vinului 
Vrancea 

Documente de 

verificat 

 
 
1 

Principiul 
reprezentativității 
furnizorilor de 
servicii găzduiți  
(număr de 
membri) 

punctaj maxim 30 puncte Documente 
verificate:  
SF/DALI/MJ  
/proiect 

 1 . Peste 5 furnizori de 
servicii găzduiți  

30 puncte  

2 . Între 3 si 5 furnizori de 
servicii găzduiți 

15 puncte  

3 . Sub 3 furnizori de 
servicii găzduiți 

10 puncte  

 
 
 
2 
 

Principiul  
prioritizării 
proiectelor care își 
propun crearea a 
cel puțin un loc de 
muncă 

punctaj maxim 15 puncte Documente 
verificate:  
SF/DALI/MJ  
/proiect 

Proiectul propune crearea 
a cel puțin 2 locuri de 
munca cu normă întreagă 
pe cel puțin 12 luni 

15 puncte  

Proiectul propune crearea 
unui loc de munca cu 
normă întreagă pe cel 
puțin 12 luni ; 

5  puncte  
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3 

Principiul 
prioritizării 
proiectelor cu 
impact la nivelul 
teritoriului GAL 

punctaj 15 puncte Documente 
verificate:  
SF/DALI/MJ  
/proiect 

Proiectul cuprinde acțiuni 
care vizează creșterea 
nivelului de informare a 
populației, dezvoltarea 
societății civile, 
promovarea identității 
rurale a teritoriului, 
creșterea eficienței 
interne a actului 
administrativ, 
îmbunătățirea 
competențelor digitale şi 
sporirea conținutului 
digital şi a infrastructurii 
TIC 

15 puncte 
 

 

 

4 Principiul 
prioritizării 
proiectelor care 
folosesc resurse de 
energie 
regenerabilă 

punctaj 25 puncte Documente 
verificate:  
SF/DALI/MJ  
/proiect 

Proiectul cuprinde acțiuni  
care își propun utilizarea  
energiei din surse 
regenerabile și  precum și 
economisirea energiei în 
scopul protejării mediului 

25 puncte 
 

 

 

5 Principiul 
prioritizării 
proiectelor care 
stimulează 
dezvoltarea 
mediului local de 
afaceri 

punctaj 15 puncte Documente 
verificate:  
SF/DALI/MJ  
/proiect 

Proiectul conține acțiuni 
care sustin creșterea 
eficienței și 
competitivității la nivelul 
mediului de afaceri din 
toate domeniile 
dezvoltării rurale, in 
special dezvoltarea 
inițiativelor agriculturii 
mici și mijlocii, a 
producătorilor mici, a 
tinerilor antreprenori. 

15 puncte 
 

 

 

TOTAL 100 PUNCTE   

 

 
Pentru această  măsură, pragul minim este de 50 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:  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
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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 furnizori de servicii găzduiți; 
(2) ordinea descrescatoare a numărului de furnizori proveniți din domenii de activitate diferite. 
 

 
 
 
Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 

Nume și prenume:  ______________________________________ Ștampila  

Semnătura:   

____________________ 

 

Data : ________/_____/2019  

Verificat : Expert 2  Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și 

Vinului Vrancea 

  

Nume și prenume:  ______________________________________   

Semnătura :  

____________________ 

  

Data : _________/_____/2019   

Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și 

Vinului Vrancea 

  

Nume și prenume:  ______________________________________   

Semnătura :  

____________________ 

  

Data : ________/_____/2019   
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Metodologia de verificare a criteriilor de selecție M8/6B 

CS1. Principiul reprezentativității furnizorilor de servicii găzduiți  (număr de membri) punctaj maxim 30 

puncte; 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  /proiect  

Expertul verifica in proiect numarul furnizorilor de servicii găzduiți :  

Daca numarul furnizorilor de servicii este mai mare de 5 - se acorda 30 p; 

Daca numarul furnizorilor de servicii este între 3 și 5 - se acorda 15 p; 

Daca numarul furnizorilor de servicii este mai mic de  3 - se acorda 10 p; 

 

CS2. Principiul  prioritizării proiectelor care își propun crearea a cel puțin un loc de muncă - punctaj 

maxim 15 puncte; 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  /proiect  

Expertul verifica in proiect dacă se demonstrează în proiect  crearea locurilor de muncă  :  

Daca se crează 2 locuri de munca cu normă întreagă pe cel puțin 12 luni -  se acorda 10 puncte; 

Daca se crează un loc de munca cu normă întreagă pe cel puțin 12 luni -  se acorda 5 puncte ; 

Daca nu se crează niciun loc de munca -  se acorda 0  puncte; 

 

CS3. Principiul prioritizării proiectelor cu impact la nivelul teritoriului GAL -  punctaj maxim 15 puncte; 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  /proiect  

Expertul verifica dacă proiectul cuprinde acțiuni care  vizează creșterea nivelului de informare a populației 

( ex: găzduire servicii de consiliere in diverse domenii , servicii de  consultanță în elaborarea și 

implementarea de proiecte, etc)   , dezvoltarea societății civile (ONG-uri găzduite din diferite domenii de 

importanță pentru teritoriul GAL )-, promovarea identității rurale a teritoriului( acțiuni sociale, culturale), 

creșterea eficienței interne a actului administrativ, îmbunătățirea competențelor digitale şi sporirea 

conținutului digital şi a infrastructurii TIC(gazduire si acces la servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-

booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri de munca locale, de terenuri etc.):  

Daca sunt prevăzute  servicii suport pentru populația teritoriului GAL din majoritatea celor menționate în 

cadrul fisei măsurii M8/6B, se acorda 10 puncte; 

Daca centrul nu are prevăzute servicii suport din majotitatea domeniilor   menționate în cadrul fișei  -se 

acorda 0 puncte; 

 

CS4. Principiul prioritizării proiectelor care folosesc resurse de energie regenerabilă - punctaj maxim 25 

puncte 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ,  PROIECT  

Expertul verifică dacă în SF /DALI/MJ  și CF sunt prevăzute cheltuieli și acțiuni ce au ca scop utilizarea 

resurselor de energie regenerabilă. 

Daca criteriul este îndeplinit, se acorda 20 puncte. 

In caz contrar, expertul se acordă  0 puncte. 

 

CS5. Principiul prioritizării proiectelor care stimulează dezvoltarea mediului local de afaceri- punctaj 

maxim 15 puncte 

Documente verificate:  SF/DALI/MJ  /proiect  

Expertul verifica dacă proiectul prevede  acțiuni care sa contribuie la  dezvoltarea mediului local de afaceri 

(centrul de informare va găzdui furnizori de : servicii de proiectare; servicii de contabilitate; servicii 

juridice; servicii in domeniul asigurării; centrul , prin furnizorii de servicii se vor oferi informații despre 

agricultura si zootehnie, despre antreprenoriat, activități non-agricole, locuri de munca, etc) . Firmele 
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/asociațiile /cooperativele au activitate care contribuie la creșterea competitivității la nivelul mediului de 

afaceri din toate domeniile dezvoltării rurale.  

Daca sunt prevăzute  acțiuni care sa contribuie la  dezvoltarea mediului local de afaceri din  teritoriul GAL 

se acorda 15 puncte; 

Daca nu sunt prevăzute  acțiuni care sa contribuie la  dezvoltarea mediului local de afaceri din  teritoriul 

GAL -se acorda 0 puncte; 

 

 

 


