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FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE - MASURA M3/3A 
(formular propriu GAL) 

 

Denumire solicitant:______________________________________________________________ 
Titlu proiect: ____________________________________________________________________ 
 

Nr.  
Crt 

Criterii de Selectie/Metodologia de verificare Punctaj 
Punctaj 
acordat 
de GAL 

Documente 
justificative in vederea 
punctarii criteriilor de 

selectie 

1 

Investitiile propuse prin proiect se realizeaza in vederea 
obtinerii unui produs traditional care promoveaza 
identitatea teritoriului Asociatiei MICROREGIUNEA 
LUNCA ARGESULUI MOZACENI. 

10 - 
Studiul de fezabilitate/ 

Documentatia de 
avizare a lucrarilor de 

interventie/ 
Memoriu justificativ 

 
Declaratie propria 

raspundere a 
solicitantului ca va 

obtine, in perioada de 
implementare a 

proiectului, 
ATESTATUL DE 

PRODUS TRADITIONAL 
emis de MADR , in 

conformitate cu 
Ordinul 724/ 2013 
privind atestarea 

produselor traditionale  

Se acorda punctaj daca investitiile propuse prin proiect 
se realizeaza in vederea obtinerii unui produs traditional 
care promoveaza identitatea teritoriului Asociatiei 
MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI MOZACENI. 
 
Se vor prezenta in SF/DALI/MJ informatii detaliate cu 
privire la produsul traditional propus a se obtine si 
modalitatea prin care acesta promoveaza identitatea 
teritoriului MICROREGIUNEA LUNCA ARGESULUI 
MOZACENI.  
 
Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru 
obtinerea de produse traditionale, conform prevederilor 
Ordinului 724/ 2013 privind atestarea acestor produse.   

10   

2 

Prin intermediul proiectului se asigura protectia 
mediului 

35 - 

Studiul de fezabilitate/ 
Documentatia de 

avizare a lucrarilor de 
interventie/ 

Memoriu justificativ 

Se acorda punctaj daca prin intermediul proiectului se 
asigura protectia mediului (de exemplu: proiectul include 
utilizarea energiei din surse regenerabile etc). 
 
Se vor prezenta in SF/DALI/MJ informatii detaliate cu 
privire la modalitatea de asigurare a protectiei mediului.  

35   

3 

Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/50.000 
euro investiti. 
*Se vor puncta locurile de munca care includ contracte cu 
norma intreaga, incheiate pe o perioada de minim 1 an. 

35 - 

Studiul de fezabilitate/ 
Documentatia de 

avizare a lucrarilor de 
interventie/ 

Memoriu justificativ 

Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de 
munca nou 
create <= 50.000 Euro, proiectul primeste punctaj. 

35   
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de 
munca nou 
create > 50.000 Euro, proiectul nu primeste punctaj. 
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4 

Solicitantul proiectului nu a obtinut anterior sprijin 
financiar pentru investitii similare. 

20   
Cererea de finantare 

(Sectiunea C, Finantari 
nerambursabile 

obtinute sau 
solicitate), Bazele de 

date AFIR* 
 

*GAL-ul va transmite o 
adresa catre OJFIR prin 

care va solicita 
acestuia sa verifice 

daca solicitantul 
proiectului a obtinut 

anterior sprijin 
financiar pentru 

investitii similare. 

Se acorda punctaj daca solicitantul proiectului nu a 
obtinut anterior sprijin financiar pentru investitii 
similare. 

20   

TOTAL 100     

    
Pragul minim de selectie este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate fi 
admis la finantare. 
 
Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor criterii 
de departajare: 
 

Criterii de departajare 

 

Punctaj acordat de 
GAL 

(se completeaza doar 

pentru proiectele cu 

acelasi punctaj) 

Criteriul de departajare 1 –  Numarul de locuri de munca create prin 

proiect 

Va avea prioritate proiectul prin care se creeaza mai multe locuri de 

munca. 

 

Daca in urma aplicarii criteriului de departajare 1, proiectele vor avea in 

continuare acelasi punctaj, se va aplica criteriul de departajare 2. 

 

Criteriul de departajare 2 – Vechimea solicitantului 

Va avea prioritate solicitantul, persoana juridica, care are o vechime mai 

mare. Vechimea se va calcula prin raportare la data infiintarii care apare 

mentionata pe documentele care atesta forma de organizare a 

solicitantului.  
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Observatii:______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________ 
 
 
 
Intocmit:  
Nume/Prenume _______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________  

Verificat:  
Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________     

 


