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Formular G.E.3.2L - Fișa Criteriilor de Selecție aferente Măsurii M3 / 3A  
Măsura M3 / 3A – Agricultura Competitiva in Teritoriul GAL 

 
Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M3/3A  - Agricultura Competitiva in Teritoriul GAL 

Punctaj 
GAL 

1.      Principiul dimensiunii economice a exploatatiei = 15 puncte 

 8.000 - 12.000 SO =  15 puncte 

 12.001 - 50.000 SO =  10 puncte 
>50.000 S.O. =  5 puncte 

Total 15 
15 
10 
5 

2.       Principiul calificarii administratorului/reprezentantului legal al solicitantului =15 
puncte 

 Studii superioare absolvite sau in curs de absolvire in domeniul proiectului = 15 
puncte 

 Studii medii in domeniul proiectului = 10 puncte 

 Alte forme de calificare in domeniul proiectului = 5 puncte 

Total 15 
 

15 
10 
5 

3.       Principiul desfasurarii activitatii in zona si al viabilitatii proiectului = 15 puncte 
 Utilitatea proiectului pentru dezvoltarea activităţilor economice de 

productie/procesare   din teritoriul GAL  = 15 puncte 
 Activitatea solicitantului (atat sediul social cat si punctul de lucru) se afla  in  

teritoriul GAL Valea Calnaului = 10 puncte 
 Solicitantul detine un punct de lucru in teritoriul GAL = 5 puncte 

Maxim 15 
 

15 
 

10 
5 

4.        Principiul numarului de locuri de munca nou create prin proiect = 15 puncte 

 Investitia propusa conduce la crearea a mai mult de 2  locuri de munca= 15puncte 

 Investitia conduce la crearea a intre 1 si 2 locuri de munca:             = 10 puncte 

 Investitia conduce la crearea unui singur loc de munca:                     =  5 puncte 

Total 15 
15 
10 
5 

5.         Principiul experientei  in implementarea proiectelor cu finantare prin PNDR 
=10puncte 

 Administratorul exploatatiei  agricole are experienta in implementarea proiectelor 
cu finantare prin PNDR: =10 puncte 

 Administratorul exploatatiei  agricole nu are experienta in implementarea 
proiectelor cu finantare prin PNDR:= 0 puncte 

Total 10 
 

10 
 

0 

6.  Solicitantul face parte dintr-o  cooperativa  agricola /grup de producatori  = 10 
puncte 

Total 10 
 

7.  Domiciliul stabil al administratorului/reprezentantului legal este in UAT –ul  de 
implementare a proiectului =10 puncte 

Total 10 
 

8. Proiecte depuse de tineri cu varsta pana in 40 de ani/femei:10 puncte   

 Proiecte depuse de tineri cu varsta pana in 40 de ani  = 5 puncte 

 Proiecte depuse de femei = 5 puncte 

Maxim 10 
5 
5 

                                                                                   TOTAL PUNCTAJ  100 

                                                                                  TOTAL PUNCTAJ PROIECT IN URMA VERIFICARII  

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal 

1       1. Numarul mai mare de locuri de munca nou create – Observatii……………………………………………….. 

 2.   2. Competente antreprenoriale, dovedite prin documente 

Pentru aceasta masura  punctajul minim este de 5 puncte. 
 


