
S M7.1B - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie –V02 

ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
 

S M7.1B - Fișa de evaluare a criteriilor de selectie a  proiectului  pentru masura M7/1B– „Sprijin 
pentru constituirea si promovarea formelor asociative”- V02 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 35  alin. (2) lit. d) și e) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013 

 
 
Titlul proiectului: _______________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________ 
Denumirea solicitantului:________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _________________________________Prenume:_______________________________ 
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 

 
EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

NR. 
CRT. 

CRITERIUL PUNCTAJ 

Cs1 Numarul de parteneri implicati 
 

Conform Ghid Selectie GAL 

Maximum 
40 puncte 

 

Se va acorda punctajul in functie de numarul de parteneri implicati in proiectul de cooperare, astfel: 
15 puncte pentru minim 2 parteneri implicati; 30 puncte pentru un numar de parteneri cuprins intre 3 
si 5; Pentru mai mult de 5 parteneri implicati se vor acorda 40 puncte; 
Se vor verifica informațiile în: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing; 
Documentele de infiintare ale  fiecarui partener; 

Cs2 Obiectivele parteneriatului vizeaza actiuni de mediu  
(10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

10 puncte  

Se va acorda punctajul de 10 puncte doar in cazul proiectelor de cooperare care vizeaza actiuni de 
mediu.  
Se vor verifica informațiile în: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing. 

Cs3 Obiectivele parteneriatului vizeaza utilizarea energiei din 
surse regenerabile 
(10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

10 puncte  

Se va acorda punctajul de 10 puncte doar in cazul proiectelor de cooperare care vizeaza utilizarea 
energiei din surse regenerabile.  
Se vor verifica informațiile în: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing. 

Cs4 Numarul de locuri de munca create  Maximum  
40 puncte 

 

Se va acorda punctajul in functie de numarul de locuri de munca care vor fi create prin implementarea 
proiectului, astfel: 15 puncte pentru un loc de munca nou creat; 30 puncte pentru doua locuri de 
munca nou create; 40 puncte pentru mai mult de doua locuri de munca nou create. 
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 Se vor verifica informațiile în: Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing; 
Angajamentul solicitantului privind crearea de locuri de munca prin proiect. 

TOTAL: 100 puncte 
 
 

Pentru această submăsură punctajul minim admis este de 15 puncte si reprezintă pragul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 
Concluzia verificării: 
 Scorul total obtinut de proiect dupa evaluarea criteriilor de selecţie este de _______puncte din  
(max.100) stabilit de GAL. 
 
Observaţiile GAL:  
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut punctajul maxim) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
............................................................................................................................. ........................... 
 
 
Aprobat de: Manager GAL – ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
Nume si prenume: …………………………………….     
Semnătura şi ştampila................................           
DATA……….................................................. 
 
 
 
Verificat de: Expert  2 GAL - ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
Nume si prenume ……………………....................  
Semnătura.....................................................   
DATA………...................................................... 
 
 
 
Întocmit de: Expert 1 GAL - ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
Nume si prenume ……………………....................  
Semnătura.....................................................   
DATA………...................................................... 
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Metodologie pentru evaluarea criteriilor de selectie a proiectului pe măsura M7/1B– 
„Sprijin pentru constituirea si promovarea formelor asociative”- V02 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 35 alin. (2) lit. d) și e) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013  

 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
Finantare. 
 

Cs1: Numarul de parteneri implicati;        
            Maximum 

40 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de finantare;  
Acordul de cooperare;  
Studiul/Planul de marketing;  
Documentele de infiintare ale  fiecarui 
partener 

Cs1: Maximum 40 puncte 
Se va acorda punctajul in functie de numarul de 
parteneri implicati in proiectul de cooperare. 
Se vor verifica si corobora informațiile din: Cererea de 
finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul de 
marketing; Documentele de infiintare ale  fiecarui 
partener; 
Se va acorda punctajul de 15 puncte pentru minim 2 
parteneri implicati; 
Se va acorda punctajul de 30 puncte pentru un numar 
de parteneri cuprins intre 3 si 5; 
Se va acorda punctajul de 40 puncte pentru mai mult 
de 5 parteneri implicati 

 
Cs2: Obiectivele parteneriatului vizeaza actiuni de mediu 
            10 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

 Cererea de finantare;  
Acordul de cooperare; 
 Studiul/Planul de marketing 

Cs2: 10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU 
Se vor verifica si corobora informațiile aferente din: 
Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul 
de marketing; 
Se verifica  daca solicitantul a mentionat, detaliat si  
argumentat in Studiul/Planul de marketing actiunile de 
mediu vizate de proiectul de cooperare . 

 
Cs3: Obiectivele parteneriatului vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile 
            10 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de finantare;  Cs3: 10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU 
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Acordul de cooperare; 
 Studiul/Planul de marketing 

Se vor verifica si corobora informațiile aferente din: 
Cererea de finantare; Acordul de cooperare; Studiul/Planul 
de marketing; 
Se verifica daca solicitantul a mentionat, detaliat si  
argumentat in Studiul/Planul de marketing actiunile 
privind utilizarea energiei din surse regenerabile vizate 
de proiectul de cooperare. 

 
Cs4: Numarul de locuri de munca create 
           Maxim 40 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de finantare;  
Acordul de cooperare; 
 Studiul/Planul de marketing; 
Angajamentul solicitantului privind 
crearea de locuri de munca prin proiect 

Cs4: Maximum 40 puncte 
Se va acorda punctajul in functie de numarul de locuri 
de munca care vor fi create prin implementarea 
proiectului. 
Se vor verifica si corobora informațiile din: Cererea de finantare; 
Acordul de cooperare; Studiul/Planul de marketing; 
Angajamentul solicitantului privind crearea de locuri de 
munca prin proiect. 
 Se va acorda punctajul de 15 puncte pentru un loc de 
munca nou creat; 
Se va acorda punctajul de 30 puncte pentru doua locuri 
de munca nou create;  
Se va acorda punctajul de 40 puncte pentru mai mult de 
doua locuri de munca nou create. 
Nota: Se considera loc de munca nou creat daca este cu 
norma intreaga. Un loc de munca cu jumatate de norma 
reprezinta 0,5 dintr-un loc de munca nou creat. Locul de 
munca nou creat cu jumatate de norma se ia in 
considerare si se monitorizeaza sub forma: 2 locuri de 
munca cu jumatate de norma se echivaleaza cu un loc 
de munca cu norma intreaga.  

 
 
 

Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: Pentru această măsură punctajul minim pentru fiecare 
proiect, pentru a fi admis in etapa de selectie pentru finantare, este de 15 puncte.  

 


