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Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare la GAL Clisura Dunării: 
_______________________________________________      
                  
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 
 

 
Anexa E.1.2.3L - Fișa Criteriilor de Selecție aferente Măsurii M5/3A 

 
Măsura M5/3A – CONSUM PRODUSE LOCALE 

 
Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M5/3A – CONSUM PRODUSE LOCALE 

Punctaj 
GAL 

CS1.  Justificarea utilității proiectului cel puțin pentru populația din UAT-ul în care acesta își 
desfășoară activitatea si implicit al GAL/Abordarea Clisurii ca întreg 

• Proiectul presupune implicarea fermierilor din 3 sau mai multe UAT-uri= 20 puncte 
• Proiectul presupune implicarea fermierilor din 2 UAT-uri =10 puncte 
• Proiectul propune implicarea fermierilor dintr-un singur UAT=0 puncte 

 
Solicitantul va demonstra cu Cererea de finanțare /Planul de afaceri, Actul constitutiv al 
structurii asociative, alte documente, inclusiv și cu protocolul de parteneriat implicarea 
partenerilor din mai multe UAT-uri. Punctajul are în vedere și alte structuri implicate în 
asociere: procesatori, spații de producție; acestea vor fi cuantificate în același mod ca 
fermierii pentru implicarea concretă în proiect.  

 

CS2.       Principiul folosirii resurselor locale = 5 puncte 
 Proiectul folosește resurse locale în pondere mai mare de 50% în implementare: 5 

puncte; 
 Proiectul nu folosește resurse locale sau folosește în pondere mai mică de 50%:0 puncte; 
Folosirea resurselor și ponderea acestora locale vor fi descrise și detaliate clar în Cererea de 
finanțare/Planul de afaceri.   

 

CS3. Principiul parteneriatului =10 puncte   
• Proiectul propune un parteneriat/structura asociativa – care implică și entități care nu sunt 

producător (ex.: procesatori, producătorii, structuri de marketing și vânzare): 10 puncte 
• Proiectul NU propune un parteneriat care să includă alte structuri cu excepția fermierilor: 

0 puncte 
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CS4.        Principiul numărului de locuri de munca nou create prin proiect = 20 puncte 
• Proiectul conduce la crearea a minim doua noi locuri de munca: 20 puncte 
• Proiectul conduce la crearea unui nou loc de muncă: 15 puncte  
• Proiectul nu conduce la crearea de noi locuri de muncă: 0 puncte 
 
Numărul de locuri de muncă nou create va fi descris, detaliat și argumentat Cererea de 
finanțare/planul de afaceri propus(e). 

 

CS5. Principiul implicării tinerilor 
• Proiectul propune implicarea a minim 1 tânăr fermier =5 puncte 
• Proiectul NU propune implicarea tinerilor fermieri =0 puncte 

Documentele fermierilor implicați vor dovedi implicarea unui tânăr fermier. Criteriul se 
punctează și pentru un acționar unic/administrator al alte entități incluse în structura 
asociativă (procesator, producător etc.) 

 

CS6. Principiul integrării grupurilor vulnerabile = 5 puncte 
• Proiectul propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile: 5 puncte 
• Proiectul NU propune integrarea persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile: 0 puncte 

 
În Cererea de finanțare/planul de afaceri va fi descris, detaliat și argumentat modul în care 
proiectul se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile. 

 

CS7. Principiul folosirii energiei regenerabile = 5 puncte 
• Proiectul propune investiții in energie regenerabila =5 puncte 
• Proiectul NU  propune investiții in energie regenerabila =0 puncte 

 
Ponderea investiției în energia regenerabilă va fi descrisă, detaliată și argumentată în 
Cererea de finanțare/planul de afaceri;  

 

CS8. Principiul contribuției la obiectivele transversale mediu si climă =10 puncte 
• Proiectul contribuie la 2 obiective transversale =10 puncte 
• Proiectul contribuie la 1 obiectiv transversal =5 puncte 
• Proiectul NU contribuie la realizarea nici unui obiectiv transversal =0 puncte 

 
Solicitantul va demonstra in cererea de finanțare/planul de afaceri și cu alte anexe (dacă este 
cazul) aspectele/componentele legate de climă și de protejarea mediului înconjurător 
implementate prin proiect. 

 
 
 

CS9. Valoarea proiectelor 
• Valoarea proiectului este cuprinsa intre 15.000-45.000 euro  = 15 puncte 
Vor fi punctate solicitanții individuali (1 fermier activ=o exploatație) sau asocieri de doi 

fermieri activi (doua exploatații) – pentru o schemă de 5 ani și activități de promovare;  
• Valoarea proiectului este cuprinsa intre 45.000-75.000 euro= 10 puncte 
Vor fi punctate asocierile care cuprind 3  exploatații (3 fermieri activi) pana la 4 exploatați (4 

fermieri activi) – pentru o schemă de 5 ani și activități de promovare; 
• Valoarea proiectului este cuprinsa intre 75.000-200.000 euro= 0 puncte.  
Vor fi punctate asocierile care cuprind 5 și peste 5 exploatați (5 fermieri activi) – pentru o 

schemă de 5 ani și activități de promovare;  
 

Va fi luată în calcul valoarea totală a cofinanțării publice solicitate – în conformitate cu 
bugetul proiectului. Asocierile sunt eligibile conform criteriilor din ghidul solicitantului. 
În calcului finanțări nu sunt luate în considerare entitățile care nu sunt fermieri activi 
(procesare, producție etc) chiar dacă și acestea pot beneficia de activitățile proiectului.  
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CS10. Principiul integrării minorităților naționale 
• Proiectul propune integrarea minorităților naționale – participare multietnică = 5 puncte 
• Proiectul NU propune participare multietnică = 0 puncte 
 

în care propune integrarea minorităților naționale/a persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile va fi descris, detaliat și argumentat în Cererea de finanțare/planul de afaceri. 

 

                                                      TOTAL PUNCTAJ PROIECT 100 
                       Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal 

  1 Valoarea proiectelor – în cazul proiectelor cu punctaj egal – proiectele cu valoare mai mică vor avea 
prioritate pentru a fi selectate pentru finanțare; 

 2 Numarul mai mare al locurilor de munca nou create -  în cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare totală 
egală – proiectele cu număr mai mare de locuri de muncă create vor avea prioritate pentru a fi selectate 
pentru finanțare; 

Pentru aceasta masura  punctajul minim este de 30 puncte. 
 

Punctajul de Departajare a Proiectelor nu face parte din punctajul TOTAL AL PROIECTULUI!!! Acesta 
este important pentru ordinea din Raportul de Selectie a proiectelor finantate de GAL.  
 
 

Aprobat, 

Director GAL___________________  

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

        

Verificat/Avizat 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

Întocmit 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      

Ştampila 
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