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FORMULAR CS 2/2B       Versiunea 01, Octombrie 2017 

 

FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Cod măsură: 2/2B  

Denumire măsură:  

Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de 

dezvoltare 

 
 

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT 
 

 

Numărul și perioada lansării apelului de selecție: ____________________________________ 
 

Numărul și data întregistrării Cererii de Finanțate la GAL Banat-Vest:_____________________ 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________ 
 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
 
Nume: _________________________________Prenume:_______________________________ 
 
Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________ 
 
Date de contact solicitant (număr de telefon)________________________________________ 
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SECȚIUNEA I.  

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

Criteriu 

selecție 

Criterii de selecție pentru Măsura 2/2B – 

Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare 

agricole cu potențial local de dezvoltare 

 

Punctaj 

cf  

Ghid 

Punctaj 
cf 

evaluare 

CS1. Proiecte care se implementează în UAT-uri cu Indicele 

de dezvoltare umană locală (IDUL), corespunzător anului 

2011, mai mic de 55 

10 p  

CS2. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă Maxim 

30 p 

 

Locurile de muncă sunt reprezentate cel puțin de 

constituirea de PFA sau ÎI, în vederea depunerii cererii de 

finanțare, cu maxim 6 luni înaintea depunerii cerereii de 

finanțare pe măsură.  

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție 

de numărul de de locuri de muncă noi create și anume: 

  

Proiecte care demonstreză crearea unui loc de muncă 

la nivelul microregiunii ca urmare a implementarii 

proiectului 

20 p  

Proiecte care demonstreză crearea a două sau mai 

multor locuri de muncă la nivelul microregiunii ca 

urmare a implementarii proiectului 

30 p  

CS3.  Proiecte care promovează utilizarea energiilor 

regenerabile 

10 p  

Ca și exemplu de proiect care poate fi punctat la acest 

criteriu de selecție, fără însă a ne limita la aces exemplu,  

poate fi un proiect în care sunt incluse investitii de 

producere a energiei din surse regenerabile, utilizarea 

energiei solare pentru producerea de caldură și 

electricitate. 

  

CS4.  Proiecte prin care solicitantul se angajează să se 

asocieze 

10 p  

CS5. Proiecte care au ca obiectiv în Planul de afaceri 

formarea/perfecționarea profesională a angajaților 

și/sau a managerilor 

Maxim 

25 p 
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Curs de formare/perfecționare pro profesională a 

angajaților și/sau a managerilor 

10 p  

Curs de utilizare a TIC 15 p  

CS6.  Proiecte implementate în comunitățile în care orice 

entitate juridică privată sau publică legal constituită a 

accesat una dintre Măsurile M6.4/6B- Promovarea 

caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest), 

M6.5/6B- Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului 

GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației. 

5 p  

CS7.  Proiectele accesate de tineri fermieri participanți la 

rețele de cooperare, la formele asociative care au primit 

sprijin financiar prin Măsura M1/1A Cooperarea în scopul 

creării de forme asociative pentru diversificarea 

activităților rurale. 

5 p  

CS8. Proiecte accesate de tineri fermieri își asumă prin Planul 

de afaceri că vor accesa una dintre Măsurile M6.1/6A- 

Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-

Vest, M6.2/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-

agricol local și incluziv, în limita fondurilor disponibile 

pe măsură. 

5 p  

TOTAL 100 

puncte 

 

 

Departajara proiectelor care au primit același punctaj se realizează prin aplicarea următoarelor 

citerii de departajare: 

 

Criterii de departajare 

Criteriul de departajare nr. 1 
 

Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă ca urmare a implementarii lor  
 
Dacă în urma aplicării criteriului de departajare 1, proiectele vor avea în continuare același 
punctaj, se va aplica criteriul de departajare nr. 2. 
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Criteriul de departajare nr. 2 
 

Proiecte care au ca obiectiv în Planul de afaceri formarea/perfecționarea profesională a 
angajaților și/sau a managerilor  
 
Dacă în urma aplicării criteriului de departajare 2, proiectele vor avea în continuare același 
punctaj, se va aplica criteriul de departajare nr. 3. 

Criteriul de departajare nr. 3 
 

Data și ora înregistrării proiectului la GAL 
 

 

 

Observații________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Întocmit: Manager proiecte GAL/Expert 1 GAL 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura________________________ 

Data: ______/______/_________ 

Verfificat: Manager proiecte GAL/Expert 2 GAL 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

Aprobat: Manager GAL/Președinte GAL 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

 

Ştampila 
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Reprezentant legal al solicitantului:_________________________ 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştampila 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea și evaluarea CRITERIILOR DE SELECȚIE pentru   

M 2/2B  Sprijinirea tinerilor fermieri care activează în sectoare agricole cu potențial local de 

dezvoltare 

 

CS1. Proiecte care se implementează în UAT-uri cu Indicele 

de dezvoltare umană locală (IDUL), corespunzător anului 

2011, mai mic de 55 

10 p 

 

Documente care se verifică/documente justificative: 

Planul de Afaceri.  

Cererea de Finanțare 

”Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare”,   

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, UAT-ul în care se va implementa proiectul trebuie 

să se regăsească cu IDUL mai mic de 55 în ”Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare”, 

document publicat pe site-ul GAL Banat-Vest la secțiunea dedicată măsurii.  

 

CS2. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă Maxim 

30 p 

Locurile de muncă sunt reprezentate cel puțin de constituirea de 

PFA sau ÎI, în vederea depunerii cererii de finanțare, cu maxim 6 

luni înaintea depunerii cerereii de finanțare pe măsură.  

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 

numărul de de locuri de muncă noi create și anume: 

 

Proiecte care demonstreză crearea unui loc de muncă la 

nivelul microregiunii ca urmare a implementarii proiectului 

20 p 

Proiecte care demonstreză crearea a două sau mai multor locuri 

de muncă la nivelul microregiunii ca urmare a implementarii 

proiectului 

30 p 

 

Locurile de muncă sunt reprezentate cel puțin de constituirea de PFA sau ÎI, în vederea depunerii 

cererii de finanțare, cu maxim 6 luni înaintea depunerii cerereii de finanțare pe Măsură.  

Documente care se verifică/documente justificative: 

 Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în 

vigoare, document obligatoriu de prezentat la depunerea Cererii de Finanțare; 
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 Planul de Afaceri (solicitantul și-a cuprins în Planul de Afaceri crearea de noi locuri de 

muncă).  

 

Puncte de verificat: 

1. Proiecte care demonstreză crearea unui loc de muncă la nivelul microregiunii ca urmare 

a implementarii proiectului..... 20 p 
 

Expertul GAL/OJFIR verifica in Certificatul de înregistrare (pentru PFA-uri, II-uri) eliberat de 

Oficiul Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare data inregistrarii solicitantului la 

Oficiul Registrului Comertului. 

Daca solicitantul (PFA sau II) este inregistrat in Registrul Comertului cu maxim 6 luni înaintea 

depunerii cerereii de finanțare pe Măsura 2/2B, se considera ca proiectul demonstreză crearea 

unui loc de muncă la nivelul microregiunii ca urmare a implementarii proiectului. Criteriul de 

atribuire al punctajului la acest punct nu este necesar sa fie specificat expres in Planul de 

Afaceri (doar la sectiunea de autoscorare) si nu este necesar sa fie cuprins ca si obiectiv in 

Planul de afaceri. 

 

2. Proiecte care demonstreză crearea a două sau mai multor locuri de muncă la nivelul 

microregiunii ca urmare a implementarii proiectului......30 p 

Pentru a acorda un punctaj de 30 de puncte, punctaj care se ofera proiectelor care demonstreză 

crearea a două sau mai multor locuri de muncă la nivelul microregiunii ca urmare a 

implementarii proiectului, expertul verifica in Planul de afaceri daca solicitantul si-a propus sa 

creeze 2 sau mai multe locuri de munca.  

Punctajul va fi acordat numai daca locurile de munca nou create sunt cu norma intreaga (8 ore) 

si daca acestea vor fi  mentinute si pe perioada monitorizarii proiectului. Acest aspect trebuie 

sa fie mentionat expres in Planul de Afaceri si trebuie sa fie cuprins in obiectivele asumate de 

solicitant. Daca solicitantul nu si-a cuprins ca obiectiv de indeplinit crearea de noi locuri de 

munca punctajul la acest criteriu de selectie nu se acorda. 

CS3.  Proiecte care promovează utilizarea energiilor regenerabile 10 p 

Ca și exemplu de proiect care poate fi punctat la acest criteriu de 

selecție, fără însă a ne limita la aces exemplu,  poate fi un proiect în 

care sunt incluse investitii de producere a energiei din surse 

regenerabile, utilizarea energiei solare pentru producerea de caldură 

și electricitate. 
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Documente care se verifică/documente justificative: 

 Planul de afaceri (solicitantul și-a cuprins în Planul de Afaceri investiții de producere a 

energiei din surse regenerabile) 

 

Puncte de verificat: 

Expertul verifica in Planul de Afaceri daca solicitantul și-a cuprins investiții de producere a 

energiei din surse regenerabile. Punctajul va fi acordat numai daca investițiile de producere a 

energiei din surse regenerabile sunt cuprinse in obiectivele asumate de solicitant in Planul de 

Afaceri. Daca solicitantul nu si-a cuprins ca obiectiv de indeplinit investiții de producere a 

energiei din surse regenerabile punctajul la acest criteriu de selectie nu se acorda. 

CS4.  Proiecte prin care solicitantul se angajează să se asocieze 10 p 

 

Documente care se verifică/documente justificative: 

 Document care atestă că solicitantul este înregistrat într-o formă asociativă în domeniul 

proiectului emis de către grupul de producători/ societatea cooperativă/ cooperative agricolă/ 

organizaţie de îmbunătăţiri funciare însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (inclusiv act 

constitutiv/ Aviz de recunoaştere pentru grupul de producători).  

sau 

 Declarație de asociere. 

În cazul în care, solicitantul nu este înregistrat într-o formă asociativă în domeniul proiectului 

pentru a se acorda puntaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să prezinte la 

depunerea proiectului o declarație prin care se obligă să devină membru al unei forme 

asociative, recunoscute conform legislaţiei  naţionale în vigoare. 

 

Puncte de verificat: 

Expertul verifica daca solicitantul a atasat la cererea de finantare unul din cele doua documente 

precizate mai sus. Daca solicitantul si-a asumat obligatia să devină membru al unei forme 

asociative, recunoscute conform legislaţiei  naţionale în vigoare, aceasta obligație se verifică la 

semnarea Contractului de Finanțare, obligație care poate fi demonstrată prin documente 

justificative care atestă că solicitantul este membru înregistrat într-o formă asociativă în 

domeniul proiectului emis de către grupul de producători/ societatea cooperativă/ cooperative 

agricolă/ organizaţie de îmbunătăţiri funciare însoţit de documentul de înfiinţare al acestora 

(inclusiv act constitutiv/ Aviz de recunoaştere pentru grupul de producători). 

Daca la semnarea contractului de finantare solicitantul nu va prezenta dovada inscrierii într-o 

formă asociativă în domeniul proiectului, solicitantul nu va semna contractual de finantare. 
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CS5. Proiecte care au ca obiectiv în Planul de afaceri 

formarea/perfecționarea profesională a angajaților și/sau a 

managerilor 

Maxim 25 p 

Curs de formare/perfecționare profesională a angajaților și/sau a 

managerilor 

10 p 

Curs de utilizare a TIC 15 p 

 

Documente care se verifică/documente justificative: 

 Planul de Afaceri(solicitantul și-a cuprins în Planul de Afaceri cursuri de 

formare/perfecționare) 

 

Obligația se verifică la depunerea cererii de plată pentru tranșa a 2-a, obligație care poate fi 

demonstrată prin documente justificative:  

Diplomă/Certificat de particiare 

Puncte de verificat: 

Expertul verifica in Planul de Afaceri daca solicitantul și-a cuprins urmarea/absolvirea de cursuri 

de formare/perfectionare profesionala a angajatilor si/au a managerilor. În cazul în care 

solicitantul si-a cuprins un curs de formare/perfecționare profesională a angajaților și/sau a 

managerilor in domeniul proiectului, se vor acorda 10 puncte. În cazul în care solicitantul si-a 

cuprins un curs de utilizare TIC, se vor acorda 15 puncte. In situatia in care solicitantul si-a 

cuprins in Planul de afaceri minim un curs de formare/perfecționare profesională a angajaților 

și/sau a managerilor și minim un curs de utilizare a TIC, se vor acorda 25 puncte. 

Punctajul va fi acordat numai daca cursurile de formare sunt cuprinse in obiectivele asumate 

de solicitant in Planul de Afaceri. Daca solicitantul nu si-a cuprins ca obiectiv de indeplinit 

urmarea/absolvirea de cursuri de formare punctajul la acest criteriu de selectie nu se acorda. 

Dacă se constată că solicitantul nu a respectat Planul de Afaceri în ceea ce privește urmarea de 

cursuri de formare/perfectionare profesionala, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate 

plăţile efectuate de AFIR până la momentul constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite 

în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 

CS6.  Proiecte implementate în comunitățile în care orice 

entitate juridică privată sau publică legal constituită a 

accesat una dintre Măsurile M6.4/6B- Promovarea 

caracterului multietnic al teritoriului GAL Banat-Vest), 

5 p  
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M6.5/6B- Dezvoltarea localităților aparținând teritoriului 

GAL Banat-Vest și serviciilor destinate populației. 

 

Documente care se verifică/documente justificative: 

 Raport de selecție Măsurile: M6.4/6B, M6.5/6B 

*Rapoartele de selecție vor fi postate pentru consultare pe site-ul GAL Banat-Vest la secțiunea 

dedicată Măsurii M2/2B. În cazul în care nu există raport de selecție pe măsura enunțată mai 

sus, criteriul de selecție nu se puctează. 

 

CS7.  Proiectele accesate de tineri fermieri participanți la 

rețele de cooperare, la formele asociative care au primit 

sprijin financiar prin Măsura M1/1A Cooperarea în scopul 

creării de forme asociative pentru diversificarea 

activităților rurale. 

5 p  

 

Documente care se verifică/documente justificative: 

 Raport de selecție Măsura M1/1A  

*Raportul de selecție va fi postat pentru consultare pe site-ul GAL Banat-Vest la secțiunea 

dedicată Măsurii M2/2B.  În cazul în care nu există raport de selecție pe măsura enunțată mai 

sus, criteriul de selecție nu se puctează. 

 

Puncte de verificat 

Expertul verifica in Raportul de selectie pe M1/1A daca solicitantul face parte dintr-o 

organizatie, grup de producatori etc care a accesat M1/1A.   

 

CS8. Proiecte accesate de tineri fermieri își asumă prin Planul 

de afaceri că vor accesa una dintre Măsurile M6.1/6A- 

Dezvoltarea sectorului serviciilor în teritoriul GAL Banat-

Vest, M6.2/6A – Sprijinirea antreprenoriatului non-

agricol local și incluziv, în limita fondurilor disponibile 

pe măsură. 

5 p  

 

Documente care se verifică/documente justificative: 
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 Planul de Afaceri. 

Pentru a se acorda puntaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să-și asume în Planul 

de afaceri că va accesa una dintre măsurile enunțate mai sus.  
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