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FORMULAR CS 1/1A      Versiunea 01, februarie 2021 

 

FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Cod măsură: 1/1A  
 

Denumire măsură:  „Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea 

activităților rurale”     

 

SECȚIUNEA I.  

INFORMAȚII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ȘI LA PROIECT 

 

Numărul și perioada lansării apelului de selecție: _______________________________________ 
 

Numărul, data și ora întregistrării Cererii de Finanțate la GAL Banat-Vest: __________________ 
 

 

Acordul de cooperare: _________ încheiat la data de: ___________________________________ 
 

Acord de cooperare încheiat între: ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Denumirea liderului de proiect:______________________________________________________ 
 

Statutul juridic al liderului de proiect:________________________________________________ 
 

Titlul proiectului:__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 

Amplasare (județ, localitate): _______________________________________________________ 

 
Date personale reprezentant legal 
 

 

Numele și prenumele responsabilului legal:____________________________________________ 
 

Funcţia reprezentantului legal în cadrul entității lider:__________________________________ 
 

Date de contact solicitant (număr de telefon, mail): ____________________________________ 
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SECȚIUNEA I.  

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

 Criterii de selecție pentru Măsura 1/1A – 

 „Cooperarea în scopul creării de forme asociative 

pentru diversificarea activităților rurale”     

Punctaj cf 

Ghid 

Punctaj cf 
evaluare 

CS1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv 
numărul de parteneri implicați 

Maxim 25 
puncte 

 

Parteneriatul are între 2-3 parteneri 10 puncte  

Parteneriatul are între 4-6 parteneri 25 puncte  

CS2.  Principiul sprijnirii lanţurilor scurte de aprovizionare şi 
de pieţe locale 
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. 

40 puncte  

CS3. Membrii care au accesat una dintre măsurile M2/2B, M 
6.1/6A, M6.2/6A, M6.4/6B, M6.5/6B. 

35 puncte  

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 
 
Principiul sprijnirii lanţurilor scurte de aprovizionare şi de pieţe locale  
Documente care se verifică/documente justificative: 
Planul de marketing/Studiu,CF ,Fișa măsurii 
 
Dacă în urma aplicării criteriului de departajare 1, proiectele vor avea în continuare același 
punctaj, se va aplica criteriul de departajare nr. 2. 

Criteriul de departajare nr. 2 
 

Data și ora înregistrării proiectului la GAL 
Documente care se verifică/documente justificative: 
Registru înregistrari proiecte GAL Banat-Vest 
 

 

Observații________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Întocmit: Manager proiecte GAL/Expert 1 GAL 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura________________________ 

Data: ______/______/_________ 

Verificat: Manager proiecte GAL/Expert 2 GAL 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

Aprobat: Manager GAL/Președinte GAL 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

Reprezentant legal al solicitantului:_________________________ 

Nume/Prenume_____________________ 

Semnătura_________________________ 

Data: ______/______/_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştampila 

 

 

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

M 1/1A   „Cooperarea în scopul creării de forme asociative pentru diversificarea 

activităților rurale”     

CS1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de 

parteneri implicați 

Maxim 25 

puncte 

Parteneriatul are între 2-3 parteneri 10 puncte 

Parteneriatul are între 4-6 parteneri 25 puncte 

 

CS1. Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de parteneri implicați 

CS 1.1. Parteneriatul are între 2-3 parteneri. 

Dacă numărul de parteneri eligibili este între 2 și 3, se acordă 10 puncte 

CS 1.2. Parteneriatul are între 4-6 parteneri. 

Dacă numărul de parteneri eligibili este între 4 și 6 se acordă 25 puncte 
 

Punctarea acestui criteriu se va face în baza Acordului de cooperare/Parteneriatului care 

prevede fiecărui partener sarcini concrete în proiect cu mențiunea că, partenerii sunt persoane 

fizice și/sau juridice române și/sau alte entități constituite conform legislației naționale în 

vigoare și care își desfășoară activitățile agricole într-unul din UAT-urile din teritoriul 

reprezentat de GAL Banat-Vest. 

IMPORTANT! 

Acordul de cooperare/Parteneriatul va cuprinde în mod obligatoriu obligația ca în maxim 90 

de zile calendaristice de la semnarea Contractului de finanțare, partenerii să se constituie 

într-una din următoarele forme asociative: Cooperative agricolă (înfiinţate în baza Legii nr. 

566/2004 republicată, cu modificările și completările ulterioare), Societăți cooperative 

(înfiinţate în baza Legii nr. 1/2005 republicată, cu modificările și completările ulterioare), 

Grupuri de producători (Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si 

funcționarea grupurilor și organizațiilor de producatori, pentru comercializarea produselor 

agricole, cu completările și modificările ulterioare). 
 

Documente care se verifică/documente justificative: 

CS1. Documentele de înființare/ certificare ale tuturor partenerilor, în funcție de încadrarea 

juridică a acestuia și Acorul de cooperare/Parteneriatul, CF, Fișa măsurii 

  

CS2.  Principiul sprijnirii lanţurilor scurte de aprovizionare şi de pieţe 
locale 
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. 

40 puncte 

 

CS2. Principiul sprijnirii lanţurilor scurte de aprovizionare şi de pieţe locale 
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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. 
 

Documente care se verifică/documente justificative: 

Planul de marketing/Studiu, Fișa masurii, CF 
 

 

 

CS3. Membrii care au accesat una dintre măsurile M2/2B, M 6.1/6A, 
M6.2/6A, M6.4/6B, M6.5/6B. 

35 
puncte 

 

CS3. Membrii care au accesat una dintre măsurile M2/2B, M 6.1/6A, M6.2/6A, M6.4/6B, 

M6.5/6B. 

Documente care se verifică/documente justificative: 

- Raport de selecție Măsurile M2/2B, M 6.1/6A, M6.2/6A, M6.4/6B, M6.5/6B. 

- Cererea de finanțare, 

- Documentele de de înființare/ certificare ale membrilor; 

- Fișa măsurii. 
 

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

dedicate fiecărei măsuri enunțată anterior. În cazul în care nu există raport de selecție, membrii 

nu au accesat una dintre măsurile enunțate mai sus pe măsura enunțată mai sus, criteriul de 

selecție nu se puctează. 
 

IMPORTANT 

Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin Planul de 

margeting/studiu şi pentru care a primit punctaj la selecţie, nu vor fi modificate pe toată 

perioada de valabilitate a contractului de finanțare, aceasta fiind o condiţie obligatorie pentru 

menţinerea sprijinului. 
 

Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un criteriu 

selecţie, Cererea de finanțare devine neeligibilă. 
 

În situaţia în care, la verificarea oricărei Cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada 

de monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau 

beneficiar, plăţile vor fi sistate, contractul de finanțare 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. 
 

Dacă, în urma aplicării criteriilor de selecție există proiecte cu același punctaj, se aplică 

criteriile de departajare.  

 

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

citerii de departajare: 
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Criterii de departajare 

Criteriul de departajare nr. 1 
 
Principiul sprijnirii lanţurilor scurte de aprovizionare şi de pieţe locale  
Documente care se verifică/documente justificative: 
Planul de marketing/Studiu,CF ,Fișa măsurii 
 
Dacă în urma aplicării criteriului de departajare 1, proiectele vor avea în continuare același 

punctaj, se va aplica criteriul de departajare nr. 2. 

Criteriul de departajare nr. 2 
 

Data și ora înregistrării proiectului la GAL 
Documente care se verifică/documente justificative: 
Registru înregistrari proiecte GAL Banat-Vest 
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