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E3 L /FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 

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

dezvoltare locală” 

 

MĂSURA   2/1B 

“Cooperarea în scopul creării de forme asociative, retele si clustere, grupuri 

operationale pentru  diversificarea activităților rurale ” 

 

 

 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI  LA PROIECT 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:___________________________________ 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 
 

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

CS 

 
CRITERIU DE SELECŢIE 

 

PUNCTAJ 

(SCOR) 

GAL Tara 

Oasului 

CS1 Relevanța proiectului pentru specificul local 

 

30 

CS2 Numărul de parteneri care vor constitui formele asociative  

 

20 

CS3  

Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect 

20 

CS4 

 

Diversificarea activitatilor propuse in planul de afaceri 

 
30 
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TOTAL punctaj   

100 

 

 

III. METODOLOGIE DE PUNCTARE, MODALITATE DE ACORDARE A 

PUNCTAJULUI: 

 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte si reprezintă punctajul sub 

care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

 

CS1. Principiul relevantei proiectului pentru specificul local  

Se verifică in CF documentele  anexa si acordul de parteneriat daca proiectul vizeaza unul 

dintre domeniile identificate cu potential de crestere in teritoriul GAL. 

 

CS2. Principiul numarului de parteneri care vor forma organizatiile colective  

Se verifică în CF tinta propusa pentru numarul de asociati ai formei asociative . Se puncteaza 

cu 20 pct minim 5 membri. Sub acest numar se punteaza cu 0 pct. 

 

CS3.Principiul numărului de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect  

Se verifica in CF tinta propusa pentru atragerea de noi membri in forma asociativa. Se 

puncteaza cu 20 pct min 3 noi membri. Sub acest numar se punteaza cu 0 pct. 

CS4. Principiul diversificarii activitatilor propuse in planul de afaceri 

Se verifica in CF propunerea de activitati care vor fi dezvoltate prin planul de afaceri.Se 

puncteaza pentru minim 2 activitati diferite fata de cea de baza a partenerilor din proiect. Sub 

acest numar se punteaza cu 0 pct. 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul alocării disponibile. 

 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora 

se va face în funcţie de: 

 

Numarul cel mai mare al activitatilor din planul de afaceri 
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Observaţiile GAL Tara Oasului 

      

Observatii: 

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

 

Aprobat de:  

Manager proiect Asociaţia GAL Tara Oasului 

Nume si prenume............................... 

Semnătura………………………....................        DATA……/……/2018 

 

Verificat de:  

Expert 2 Asociaţia GAL Tara Oasului 

Nume si prenume...........................................  

Semnătura ……………………........................     DATA……/……/2018  

 

Intocmit de:  

Expert 1 Asociaţia GAL Tara Oasului  

Nume si prenume..........................................  

Semnătura ……………………........................     DATA……/……/2018  

 

 


