„ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU”
Sediu Comuna Izvoarele, Sat Izvoarele, Judetul Giurgiu
Sediuadministrativ: comuna Slobozia,
soseauaGiurgiului, nr. 3-4, Judetul Giurgiu
Telefon: 0766525952| gal.adr.giurgiu@gmail.com

E 1.2 SGAL.L
FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE

MASURA 2/2A Sprijin forfetar pentru investitii in solarii de legume pentru dezvoltarea clasei de mijloc
si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”
Denumire solicitant: ..........................................................
Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………........
Prenume:……………...……………………………………………………......
Funcţie:………………………….......................................................
Titlul proiectului: ……………………………………………………………
Data lansării apelului de selecție de către GAL: .......................
Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................
Obiectivul și tipul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități)
NR.
Crt.

Criterii de selectie

1

Proiectul include elemente inovative (investitia
include tehnologii moderne)
5

2

Proiectul include actiuni care conduc la
indeplinirea obiectivelor transversale mediu si 5
clima;
Proiectul prevede crearea de noi locuri de
munca (se considera loc de munca nou creat 30
infiintarea unui PFA/II cu cel mult 6 luni inainte

3

Punctaj

Punctaj
acordat de
GAL

Observatii

Documente verificate:
Plan de afaceri
Cererea de finanțare
Documente verificate:
Plan de afaceri
Cererea de finanțare
Documente verificate:
Cererea de finanțare
Plan de afaceri
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4

de solicitarea finantarii special pentru
desfasurarea activitatii sprijinite sau angajarea si
mentinerea pe perioada de implementare si
monitorizare a proiectului a unei persoane cu
norma intreaga sau angajarea mai multor
persoane cu norma fractionara de lucru care
cumulalte genereaza o norma intreaga (minim 1
loc de munca creat)
Solicitantul detine competente profesionale
30
adecvate
Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii
superioare în domeniul agricol, agro-alimentar 30
sau economie agrară.

Documentele de infiintare
(in cazul PFA si II)

Documente studii

Documente studii
Solicitantul a absolvit cu diploma studii
15
postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol,
agro-alimentar sau economie agrară;
Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de
calificare de minimum Nivel I în domeniul
agricol, agro-alimentar sau economie agrara
finalizat cu un certificat de competenţe
profesionale eliberat de un furnizor de formare
profesională a adulţilor recunoscut de către
Autoritatea Naţională pentru Calificări(ANC) 5
sau Recunoaşterea de către un centru de
evaluare şi certificare a competenţelor
profesionale obţinute pe alte căi decât cele
formale autorizat ANC a competenţelor
dobândite ca urmare a experienţei profesionale.
5

Solicitantul este inscris intr-o cooperativa
/asociatie interprofesionala din teritoriul GAL
ADR GIURGIU
5

Documente studii

Documente verificate:
Adeverinta prin care se
atesta calitatea de membru
al unei cooperative/asociatii
interprofesionale
din
teritoriul GAL ADR GIURGIU
(mentionarea sediului social
este obligatorie)

2

„ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU”
Sediu Comuna Izvoarele, Sat Izvoarele, Judetul Giurgiu
Sediuadministrativ: comuna Slobozia,
soseauaGiurgiului, nr. 3-4, Judetul Giurgiu
Telefon: 0766525952| gal.adr.giurgiu@gmail.com

6

Productia comercializata prin intermediul sau cu
sprijinul formelor asociative cooperative
agricole / asociatii interprofesionale* existente
in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU
DEZVOLTARE RURALA GIURGIU depaseste 30%
din valoarea primei transe de plata si 20% din
valoarea productiei in perioada de monitorizare
a proiectului
*In cazul in care formele asociative 20
(cooperative/asociatii interprofesionale)care
au sedii/puncte de lucru in teritoriul GAL
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA
GIURGIU nu sunt functionale sau refuza in scris
preluarea si comercializarea productiei rezultata
din exploatatiile fermierilor, atunci acestia isi pot
comercializa productia prin alte canale de
distributie justificate cu documente fiscale.
7
Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul
majoritar sau administratorul entitatii juridice)
5
este tanar fermier cu varsta maxima de 40 ani
impliniti la data semnarii deciziei de finantare
TOTAL
100

Planul de afaceri

Documentul de identitate

Punctajul minim pentru proiectele admise la finanțare este de 40 puncte
Criterii de departajare:
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru
departajare in ordinea specificata mai jos (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile):
1. CS 7 Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau administratorul entitatii juridice)
este tanar fermier cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii deciziei de finantare. Se
finanteaza cu prioritate proiectele care au primit punctaj pentru acest criteriu de selectie. In cazul
in care nu se pot departaja dupa acest criteriu se trece la urmatorul criteriu de departajare.
2. CS3 Solicitantul detine competente profesionale adecvate. Solicitantii care au primit punctaj
pentru acest criteriu de selectie vor avea prioritate .In cazul in care sunt mai multe proiecte cu
punctaj pentru acest criteriu de selectie , vor avea prioritate cei care au obtinut punctajul cel mai
mare. In cazul in care nu se pot departaja dupa acest criteriu se trece la urmatorul criteriu de
departajare.
3. In cazul in care proiectele nu se pot departaja nici in urma aplicarii criteriilor anterioare se vor
selecta proiectele in ordinea depunerii la GAL.
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior.
Evaluarea criteriilor de selecție se face doar în baza documentelor depuse odată cu Dosarul Cererii de
finanțare.
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Observații (se va completa de către experții ASOCIATIEI PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU):
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Aprobat de: .....MANAGER/PRESEDINTE/VICEPRESEDINTE GAL ADR GIURGIU
Nume/Prenume ……….............…………… Semnătura şi ştampila

DATA………..

Verificat: Expert 1 GAL ADR GIURGIU
Nume/Prenume ………

…………… Semnătura

DATA………..

Întocmit de: Expert 2 GAL ADR GIURGIU
Nume/Prenume ……………………….…… Semnătura

DATA……
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Metodologia pentru verificarea criteriilor de selecție pe MASURA 2/2A Sprijin
forfetar pentru investitii in solarii de legume pentru dezvoltarea clasei de mijloc
si crearea de noi locuri de munca in teritoriul GAL
Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA
GIURGIU, doar pentru proiectele care au fost verificate până în această etapă și au fost declarate eligibile.
Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume
Prenume
Funcţie
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data depunerii proiectelor.
Număr și data înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA
GIURGIU
Obiectivul și tipul proiectului
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.
Se stabilește tipul proiectului:
•
de investiții: - investiție nouă
- modernizare/lucrări de intervenție
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului
vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA
GIURGIU
CS 1 Proiectul include elemente inovative (investitia include tehnologii moderne) – se verifica daca in
planul de afaceri si in cererea de finantare sunt descrise investitii, tehnologii, soiuri care reduc volumul de
munca fizica in exploatatie si cresc productivitatea.
Documente verificate:Plan de afaceri, Cererea de finanțare.
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 5 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz contrar
expertul va înscrie 0 puncte.
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CS2 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima;
Criteriul va fi punctat dacă în Cererea de Finanțare/ Planul de afaceri este prevăzuta cel puțin o
investiție/acțiune care are ca impact îmbunătățirea calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței
energetice.
Expertul verifică în Planul de afaceri și în Cererea de finanțare dacă sunt prevăzute cheltuieli pentru
investiții care vizează utilizarea energiei din surse regenerabile și descrierea acțiunilor propuse, respectiv
dacă este prevăzută o investiție/acțiune/activitate care are ca impact îmbunătățirea calității mediului
înconjurător și de creștere a eficienței energetice.
Documente verificate: Plan de afaceri, Cererea de finanțare.
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 5 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz contrar
expertul va înscrie 0 puncte.
CS3 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou creat infiintarea
unui PFA/II cu cel mult 6 luni inainte de solicitarea finantarii special pentru desfasurarea activitatii sprijinite
sau angajarea si mentinerea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului a unei persoane
cu norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma fractionara de lucru care cumulalte
genereaza o norma intreaga (minim 1 loc de munca creat). Se verifica in planul de afaceri existenta a minim
un loc de munca pentru a primi 30 puncte.
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Plan de afaceri, Documentele de infiintare (in cazul PFA si
II) .
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz contrar
expertul va înscrie 0 puncte.
CS4 Solicitantul detine competente profesionale adecvate. Punctajul va fi acordat astfel:
Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol, agro-alimentar sau economie
agrară-30 de puncte ;
Solicitantul a absolvit cu diploma studii postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol, agro-alimentar sau
economie agrară- 15 puncte;
Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I în domeniul agricol, agroalimentar sau economie agrara finalizat cu un certificat de competenţe profesionale eliberat de un furnizor
de formare profesională a adulţilor recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări(ANC)
sau
Recunoaşterea de către un centru de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte
căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale- 5
puncte.
Documente verificate: Documente studii
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 30, 15, sau 5 puncte in functie de tipul documentului
prezentat, în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte.
CS 5 Solicitantul este inscris intr-o cooperativa /asociatie interprofesionala din teritoriul GAL ADR GIURGIU

6

„ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU”
Sediu Comuna Izvoarele, Sat Izvoarele, Judetul Giurgiu
Sediuadministrativ: comuna Slobozia,
soseauaGiurgiului, nr. 3-4, Judetul Giurgiu
Telefon: 0766525952| gal.adr.giurgiu@gmail.com

Se verifica Adeverinta prin care se atesta calitatea de membru al unei cooperative/asociatii
interprofesionale din teritoriul GAL ADR GIURGIU.
Documente verificate: Adeverinta prin care se atesta calitatea de membru al unei cooperative/asociatii
interprofesionale din teritoriul GAL ADR GIURGIU (mentionarea sediului social este obligatorie).
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 5 puncte, în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz contrar
expertul va înscrie 0 puncte.
CS6 Productia comercializata prin intermediul sau cu sprijinul formelor asociative cooperative agricole/
asociatii interprofesionale* existente in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU
depaseste 30% din valoarea primei transe de plata si 20% din valoarea productiei in perioada de
monitorizare a proiectului
*In cazul in care formele asociative (cooperative/asociatii interprofesionale)care au sedii/puncte de lucru
in teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU nu sunt functionale sau refuza in scris
preluarea si comercializarea productiei rezultata din exploatatiile fermierilor, atunci acestia isi pot
comercializa productia prin alte canale de distributie justificate cu documente fiscale.
Se verifica daca solicitantul a prevazut in planul de afaceri comercializarea a peste 30% din valoarea primei
transe de plata si 20% din valoarea productiei in perioada de monitorizare a proiectului prin intermediul
sau cu sprijinul formelor asociative cooperative agricole / asociatii interprofesionale* existente in
teritoriul GAL ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU.
Documente verificate: Planul de afaceri
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 5 puncte, în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz contrar
expertul va înscrie 0 puncte.
CS 7 Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau administratorul entitatii juridice) este tanar
fermier cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii deciziei de finantare.
Se verifica cartea de identitate a solicitantului la data depunerii cererii de finantare . Daca solicitantul are
40 de ani impliniti si exista un risc ca pana la data semnarii deciziei de finantare sa depaseasca acesata
limita, va avea posiblitatea de a renunta la puntajul aferent in sectiunea A8 a Cererii de finantare si nu se
va acorda punctaj la momentul selectiei .
Documente verificate: Documentul de identitate
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 puncte, în coloana Punctaj acordat de GAL. În
caz contrar expertul va înscrie 0 puncte
În cadrul măsurii M2/2A, punctajul minim este de 40 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu
poate intra la finanțare.
Pentru criteriile de selecție care nu au fost punctate sau punctajul acordat a fost mai mic decât punctajul
maxim, expertul GAL va indica motivele care au stat la bază în rubrica ”Observații”.
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Criterii de departajare:
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru
departajare in ordinea specificata mai jos (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile):
1. CS 7 Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau administratorul entitatii juridice)
este tanar fermier cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii deciziei de finantare. Se
finanteaza cu prioritate proiectele care au primit punctaj pentru acest criteriu de selectie. In cazul
in care nu se pot departaja dupa acest criteriu se trece la urmatorul criteriu de departajare.
2. CS3 Solicitantul detine competente profesionale adecvate. Solicitantii care au primit punctaj pentru
acest criteriu de selectie vor avea prioritate .In cazul in care sunt mai multe proiecte cu punctaj pentru
acest criteriu de selectie , vor avea prioritate cei care au obtinut punctajul cel mai mare.
In cazul in care proiectele nu se pot departaja nici in urma aplicarii criteriilor anterioare se vor selecta
proiectele in ordinea depunerii la GAL.
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