
GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

Măsura 142 « Înfiinţarea grupurilor de producători » 

INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 

Numele Prenumele/Denumirea solicitantului : 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 
Titlu proiect:  
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
Număr de înregistrare al cererii de finantare:  
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de 
GAL 

Documente 
care se 
verifica 

S1 

Membrii grupului format să aibă sediul stabil pe 
teritoriul GAL şi să desfăşoară activitatea pe teritoriul 
GAL;  
(40 daca DA si 0 daca  NU) 

 

DOC.6, 2, 9. 

S2 
Dintre membrii fondatori 50% să aibă vârsta sub 40 de 
ani/ femei;  
(30 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 

 
 

 
DOC. 6, 10. 

S3 
Grupuri de producători cu produse ecologice;  
(20 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 

 
DOC. 1. 

S4 
Grupuri de producători cu mai mult de 6 membri;  
(10 puncte dacă DA si 0 dacă NU) 

 
DOC. 6. 

 TOTAL   

Nota: Punctajul total al criteriilor de selecţie va fi stabilit de către expertul care a efectuat prima 
evaluare a criteriilor de selecţie sau de cel care a efectuat verificarea prin sondaj prin punctarea 
fiecărui criteriu de selecţie îndeplinit si totalizarea punctelor obţinute. Totalul maxim posibil este de 
100 de puncte. Pentru această măsură punctaj minim realizat va fi de 40 de puncte. 

Observaţiile expertului care a efectuat prima evaluare a criteriilor de selecţie sau ale celui care a 
efectuat verificarea prin sondaj : 
(Se vor menţiona toate motivele pentru care nu se punctează criteriile de selecţie) 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

4 1 1 1 4 2  0 2 1 2 7 2 8 8 1 9      

1. Cerere de 

finanțare 

2. Masura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  
5. Anul 

alocației 

fianciare 

6. Codul 

regiunii 

7. Codul 

Județului 

8. Ultimele 

trei cifre ale 

Deciziei de 

Autorizare 

GAL emisă de 

AMPNDR 

9. Numărul 

de ordine de 

înregistrare 

în registru 



GAL/Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri - Sărăţeni 

 
Verificat de …………………………….         Şef SVCF – Manager proiecte GAL 
Semnătură …………………………………    DATA   …./…../20 
 
Întocmit de ………………………………       Expert GAL 
Semnătura …………………………………… DATA   …./…../20 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie 

Numele prenumele/Denumirea solicitantului: se completează conform secţiunii A2 din Cererea 
de finanţare 

Titlul proiectului se completează conform secţiunii A3 din Cererea de finanţare 

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare 
Se preia numărul de înregistrare din Cererea de finanţare, confruntându-se si cu numărul de 
înregistrare din Fisa de verificare a conformităţii (formularul GE2.1L) completat conform secţiunii 
ES2, punctul 4 ”Înregistrarea” din Manualul de procedură. 

Verificarea criteriilor de selecţie 

S1: Membrii grupului format să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoară 
activitatea pe teritoriul GAL; 
(40 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.6. Actul constitutiv al grupului 
de producător; 
Doc.2. Certificate de înregistrare 
fiscală,  
Doc.9. Certificat constatator al 
membrilor grupului de producător; 

 Se verifică dacă membrii grupului de producător au sediul 
stabil şi punctele de lucru pe teritoriul GAL. 
Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (şi 
localităţile aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, 
Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul Sângeorgiu de 
Pădure. 

S2: Dintre membrii fondatori 50% să aibă vârsta sub 40 de ani/ femei; 
(30 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.6. Actul constitutiv al grupului 
de producător; 
Doc.10. Actul de identitate a 
reprezentanţilor legali ai membrilor 
fondatori grupului de producători. 

 Se verifică dacă cel puţin 50% din membrii fondatori au 
vârsta sub 40 de ani/ femei; 
Pentru dovedirea acestui criteriu membrii fondatori care au 
vârsta sub 40 de ani/ femei trebuie să se încadreze în unul 
dintre următoarele forme juridice: 

• Persoană fizică autorizată; 
• Întreprindere Individuală; 
• Societate cu răspundere limitată (S.R.L.) cu asociat unic; 

S3: Grupuri de producători cu produse ecologice; 
(20 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Cerere de finanţare; 
 

Se verifică în Cerere de finanţare secţiunea „G. Program de 
Comercializare a produselor realizate de grupul de 
producător”, la punctul 4 „Program de vânzări previzionat” 
dacă solicitantul are introduse produse ecologice pentru 
vânzare. 

 

 



S4: Grupuri de producători cu mai mult de 6 membri; 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc.6. Actul constitutiv al grupului 
de producător; 

 Se verifică dacă numărul membrilor grupului de 
producător este mai mult de 6. 

 
Expertul GAL care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei 
litere  „X” în casutele/câmpurile respective. Manager GAL care verifică munca expertului certifică 
acest lucru prin înscrierea unei bife („√”) lângă litera „X”  aplicat de Expertul GAL.  
 
Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris litera „X” de exemplu, în casuta „Da”, 
iar verificatorul a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Președintelui 
Comitetului de Selecție GAL. 
 


