
E1.2L FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 14, art. 15, art. 16, art. 20 alin. 
(1) lit. a), f), art. 35 și alte încadrări în conformitate cu prevederile art. 4-5 din Reg. (UE) nr. 

1305/2013) 

Submăsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 
dezvoltare locală” 

MASURA M1-1C „Transfer de cunostinte si actiuni de informare pentru locuitorii din 
teritoriul GAL ECB” 

 
 
Secțiuni: 
A – verificarea criteriilor de conformitate a proiectului 
B – verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului 
C – verificarea criteriilor de selecție a proiectului 
 
 
Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF): 
.................................................. 
*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L 
 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: .............. 
Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Obiectivul proiectului: ............................................................... 
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
A – Verificarea criteriilor de conformitate a proiectului 

 

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași 
Raport de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de către expertul 
verificator nr. și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și 
denumirea GAL)? 

DA      NU 
 
Dacă DA, de câte ori ? 
O dată     De două ori     Nu este cazul   

 
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
DA     NU   

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție/ 
concluzia a fost că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform Formularului 
E1.2.1L – Partea a II-a/ cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și 
retrasă de către solicitant de două ori, conform fişelor de verificare, respectiv cererilor de 
retragere: 
Nr...... din data ....     / ....    /....            
Nr......       din data ...     / ...    /......   
 ...............................     
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 

numerotate de către solicitant? 
DA     NU 

 
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 
DA     NU 

 
4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  

DA     NU 
 
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul 

măsurii? 
DA     NU 

 
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din 

listă? 
DA     NU 

 
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie? 
DA     NU 



 
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 

forma electronică a Cererii de finanţare? 
DA     NU 
 

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
DA       NU         NU ESTE CAZUL 

    
10. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este 

semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de reprezentantul CDRJ?1 
DA     NU 

 
11. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de 

finanțare, este semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de reprezentantul 
CDRJ? 
 DA     NU 
 

12. Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este 
semnată de cel puțin doi experți evaluatori? 
DA     NU           NU ESTE CAZUL 
 

13. Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre 
verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de 
GAL, este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de toți membrii Comitetului de 
Selecție prezenți și de către Președintele/ Reprezentantul legal al GAL sau de un alt 
membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și 
semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție? 
DA     NU         NU ESTE CAZUL 

    
14. Raportul de Selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre 

verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor), emis de 
GAL, este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale 
persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor care conțin 
informațiile minime necesare? 
DA     NU           NU ESTE CAZUL 
 
 
 

15. Raportul suplimentar emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este semnat de 
toți membrii Comitetului de Selecție prezenți și de către Președintele/ Reprezentantul 
legal al GAL sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; 
prezintă numele și semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de 
selecție; este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese 
ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor eligibile fără 
finanțare (în așteptare), finanțate ca urmare a sumelor provenite în urma rezilierii 

1 Viza reprezentantului CDRJ nu se face pe documentele efective, ci în baza Formularelor specifice ale CDRJ. 
                                                           



contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de 
finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin 
declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate 
de către GAL sau)  rezultate din realocări financiare aprobate de către DGDR AM PNDR 
care conțin informațiile minime necesare? 

DA     NU         NU ESTE CAZUL 
 

16. Raportul de selecție din care reiese statutul de selectat al proiectului propus spre 
verificare (după parcurgerea etapei de depunere și soluționare a contestațiilor)/ 
Raportul suplimentar/ Nota prin care Raportul intermediar de selecție devine Raport 
final de selecție, emis(ă) de GAL este datat(ă) cu cel mult 15 zile lucrătoare înainte de 
depunerea Cererii de finanțare la OJFIR? 

DA     NU          
 
 Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 
� CONFORMĂ                                     
� NECONFORMĂ 
 
Observații: 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Aprobat, 
Reprezentant legal GAL Ecoul Campiei Buzaului 
Nume/Prenume:Bisoceanu Georgeta 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL 
Nume/Prenume: Raileanu Cornel 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 
Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume: Stanescu Monica 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 
Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 
Nume/Prenume : __________________ 
Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________ 
 

Ştampila 

Ștampila 

 



 
 
Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI 
 

1. I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima 
variantă de pe site-ul AFIR (secțiunea LEADER) a Cererii de finanţare pentru proiecte 
de servicii, în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? 

DA     NU          NU ESTE CAZUL   

 

II) Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima 
variantă de pe site-ul AFIR (secțiunea LEADER) a Cererii de finanţare aferentă submăsurii din 
PNDR cu investiții similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu 
investițiile prevăzute în proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la 
momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? 
DA     NU          NU ESTE CAZUL   
 

 

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 
DA     NU      

 

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro? 
DA     NU     

4. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de 
implementare?   
DA  NU     NU ESTE CAZUL  

     II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de 
Acțiune Locală care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul 
PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020? 

DA  NU     NU ESTE CAZUL  
 

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se 
regăsesc obiectivele proiectului? 
DA     NU 
 

6. Obiectivele și tipul de serviciu/ investiție prezentate în Cererea de finanțare se 
încadrează în fișa măsurii din SDL? 
DA      NU             
  

7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de 
finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii 
respective?   
DA      NU 
 



8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a 
măsurii din SDL, sunt completaţi de către solicitant? 
DA       NU        DA cu diferențe 
 
 

 
Tipul de beneficiar promotor al proiectului 
(obligatoriu de completat pentru toate proiectele) 
 
 

ONG 
GAL2 
Sector public 
IMM 
Alții 

□ 
□ 
□ 
□ 
□ 

Numărul de locuri de muncă create 
(obligatoriu de completat pentru toate 
proiectele, inclusiv atunci când valoarea 
este zero)  
 

bărbați 
 

 ……………..  …………….. 

femei   ……………..  …………….. 

 
Indicatori de monitorizare 
 
 

Domeniul de 
intervenție 
principal3 

Domeniul/ domeniile 
de intervenție 
secundar/e4 

Total cheltuială publică realizată – 1A 
(se va completa doar când domeniul de intervenție 
principal/ secundar (după caz) al proiectului coincide 
cu 1A)  

 ……………..  …………….. 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite 
în cadrul măsurii de cooperare (art.35 din 
Regulamentul (UE) nr. 1305/2013) - 1B 

 ……………..  …………….. 

Numărul total al participanților instruiți - 1C  ……………..  …………….. 
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 
2A 
2B 
2C 

 
 
 
 

 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
 
 
 

 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin 
pentru participarea la sistemele de calitate, la 
piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, 
precum și la grupuri/organizații de producători 
3A 
3B 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…………….. 
…………….. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…………….. 
…………….. 

Suprafață totală agricolă (ha) 
4A 
4B 
4C 

 
 
 
 

 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
 
 
 

 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

2 Se va bifa „GAL“ doar în situația în care GAL este efectiv solicitantul sprijinului nerambursabil (de ex., pentru 
proiecte care vizează infrastructură socială, broadband, minorități). 
3 Se va bifa obligatoriu un singur DI principal 
4 Pot fi unul/ mai multe sau niciunul, în funcție de prevederile fișei măsurii din SDL 

                                                           



Suprafață totală forestieră (ha) 
4A 
4B 
4C 

 
 
 
 

 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

 
 
 
 

 
…………….. 
…………….. 
…………….. 

Suprafață totală (ha) - 5A 
 

 ……………..  …………….. 

Investiții Totale (publice+private)  
5B 
5C 

 
 
 

 
…………….. 
…………….. 

 
 
 

 
…………….. 
…………….. 

Suprafața totală sau UVM în cauză (se va completa 
pentru investiții în exploatații care vizează 
depozitarea și aplicarea gunoiului de grajd) – 5D 

 ……………..  …………….. 

Suprafață totală – 5E 
 

 ……………..  …………….. 

Numărul de locuri de muncă create – 6A 
(se va completa doar când domeniul de 
intervenție principal/ secundar (după 
caz) al proiectului coincide cu 6A) 

bărbați  ……………..  …………….. 

femei   ……………..  …………….. 

Populație netă care beneficiază de 
servicii/infrastructuri îmbunătățite – 6B 

 ……………..  …………….. 

Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C  ……………..  …………….. 
Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu 
obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL 
Proiecte care includ activitati mediu si clima, 
Inovare 

 
 
 
 

 
 
…………….. 
…………….. 

 
 
 
 

 
 
…………….. 
…………….. 

Concluzia verificării: 
Proiectul este încadrat corect:  
� DA                                      
� NU 
Observații:  
 
Aprobat, 
Reprezentant legal GAL Ecoul Campiei Buzaului 
Nume/Prenume:Bisoceanu Georgeta 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL 
Nume/Prenume: Raileanu Cornel 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 
Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume: Stanescu Monica 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 

Ştampila 



 
Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 
Nume/Prenume : __________________ 
Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ștampila 

 



B – VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 
 

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

 

1.1 Solicitantul aparține categoriei solicitanților eligibili pentru măsura prevăzută în Strategia de 
Dezvoltare Locală a GAL?  

DA    NU 

 

1.2 Solicitantul respectă criteriile de eligibilitate prevăzute în Apelul de selecție publicat de GAL, 
preluate din Fișa măsurii din SDL?  

DA    NU  

  

1.3 Solicitantul nu este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și 
pentru FEADR?  

DA    NU 

 

1.4 Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere, 
anexă la Cererea de finanțare? 

DA    NU 

 

1.5 Solicitantul nu este în stare de faliment ori lichidare? 

DA    NU  

 

1.6 Solicitantul se angajează că asigură cofinanțarea serviciului (doar în cazul proiectelor pentru care 
este prevăzut în Fișa tehnică a măsurii din SDL cofinanțare privată)? 

DA    NU NU ESTE CAZUL 

 

2. i) VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATE 

 

2.1 Solicitantul are prevăzut în obiectul de activitate activități specifice domeniului? 

DA    NU         

 

2.2 Solicitantul dispune de capacitate tehnică și financiară necesare derulării activităților specifice? 



DA    NU  

 

2.3 În Cererea de finanțare solicitantul demonstrează prin activitățile propuse și cerințele formulate 
pentru resursele umane alocate acestora, oportunitatea și necesitatea proiectului? 

DA    NU  

 

2.4 Solicitantul dispune de personal calificat, propriu sau cooptat în domeniu? 

DA    NU             

 

2.5 a) Grupul țintă (dacă este cazul) este format din persoane care își desfășoară activitatea sau       
au domiciliul pe teritoriul GAL? 

              DA NU         NU ESTE CAZUL 

 

a) Pentru proiectele ale căror obiective vizează studii privind patrimoniul cultural și natural, 
localitățile care vor face obiectul studiului propus prin proiect fac parte din teritoriul GAL?  

DA    NU          NU ESTE CAZUL 

 

Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

 

2.1 Solicitantul este un fermier activ (sau un grup de fermieri) care deține o exploatație agricolă sau 
solicitantul este un grup de producători (în cazul în care proiectul vizează activități de informare și 
promovare)? 

 DA    NU        

 

2.2 Solicitantul nu a mai participat la o schemă de calitate, stabilită pe baza legislației naționale/ 
europeane în vigoare sau  la o schemă voluntară care respectă cerințele UE? 

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2.3 Solicitantul se angajează să respecte specificațiile schemei de calitate și toate cerințele în vigoare 
referitoare la schemă?  

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2.4 Solicitantul aplică pentru o schemă certificată în conformitate cu legislația națională/ europeană 
în vigoare? 



DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2.5 Activitățile de informare și promovare propuse vizează produse care fac obiectul unei scheme de 
calitate care beneficiază de sprijin conform prevederilor art. 16 din Reg. (UE) nr. 1305/2013? 

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2.6 Solicitantul a prezentat în cadrul Cererii de finanțare un program de promovare adecvat? 

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

Pentru proiecte cu obiective care se încadrează în prevederile art. 15 din Reg. (UE) nr. 1305/2013: 

2.7 Proiectele care vizează doar servicii pentru înființarea formei asociative cuprind cheltuieli 
eligibile specifice proiectelor de servicii și se finalizează cu un plan de afaceri, studiu de fezabilitate, 
plan de marketing? 

DA    NU       NU ESTE CAZUL 

 

2. ii) VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

 

Se vor enumera, dacă este cazul, toate criteriile de eligibilitate suplimentare impuse prin Fișa 
tehnică a măsurii din SDL și Ghidul solicitantului elaborat de către GAL, preluate din Fișa de 
verificare a eligiblității întocmită de GAL (formular propriu).  

 

Nota! Criteriul de eligilitate din SDL coincide cu criteriul 2.5 a) din prezenta fisa-minim 25 de 
persoane instruite. 

 

3. VERIFICAREA BUGETULUI INDICATIV  

 

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din Cererea de finanțare sunt corecte şi/ sau 
sunt în conformitate cu Fundamentarea bugetului  pe categorii de cheltuieli eligibile? 

DA      NU        DA cu diferențe       

 

3.2 Sunt eligibile cheltuielile aferente activităților eligibile din proiect, în conformitate cu cele 
specificate în cadrul Fișei măsurii din SDL în care se încadrează proiectul? 

DA    NU 

 



3.3 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este corect încadrat în coloana cheltuielilor 
neeligibile/eligibile? 

DA    NU DA cu diferențe  

 

4. VERIFICAREA REZONABILITĂŢII PREŢURILOR 

 

4.1. Categoria de servicii/ bunuri se regăsește în Baza de date? 

• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 

• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 

 

4.2. Dacă la pct. 4.1. răspunsul este DA, preţurile utilizate se încadrează în limitele prevăzute în  Baza 
de date*? 

• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 

• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 

 

4.3. Pentru categoriile de bunuri/ servicii care nu se regăsesc în Baza de date, solicitantul a prezentat 
câte o ofertă conformă pentru fiecare bun sau serviciu a cărui valoare nu depășește 15.000 Euro și 
câte 2 oferte conforme pentru fiecare bun sau serviciu care depășește această valoare? 

DA    NU NU ESTE CAZUL 

 

4.4 Prețurile prevăzute în ofertele anexate de solicitant sunt rezonabile? 

• servicii DA    NU            NU ESTE CAZUL 

• bunuri DA    NU             NU ESTE CAZUL 

 

*Se va verifica dacă onorariile experților menționați în Cererea de finanțare se încadrează în 
plafoanele stabilite în Baza de date cu prețuri de referință pentru proiecte de servicii LEADER, 
disponibilă pe site-ul www.afir.info. De asemenea, cheltuielile de masă și cazare se vor verifica 
raportat la această Bază de date. 

 

5. VERIFICAREA PLANULUI FINANCIAR 

 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică așa cum este 
prevăzut în Fișa măsurii din Strategia de Dezvoltare Locală? 

DA    NU             DA cu diferențe*  

http://www.afir.info/


*Se completează în cazul în care se constată diferenţe faţă de planul financiar prezentat de solicitant 
în Cererea de finanţare.  

 

6. VERIFICAREA CONDIȚIILOR ARTIFICIALE 

 

6.1 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

DA    NU 

 

Exemple de condiții create artificial pentru a beneficia de plăți:  

 Acțiunile propuse prin proiect sunt identice cu acțiunile unui proiect anterior depus de către 
același solicitant în cadrul aceluiași GAL și finanțat; 

 Supraestimarea valorii proiectelor, prin bugetarea distinctă a unor acțiuni și activități 
comune, astfel: 

- cheltuieli pentru acțiuni de pregătire a acțiunilor de formare și informare bugetate separat 
pentru acțiunile de formare și pentru cele de informare și difuzare de cunoștințe; 

- cheltuieli pentru managerul și experții care se ocupă de organizare, bugetate separat pentru 
activitățile de formare și cele de informare și difuzare de cunoștințe; 

- achiziționarea de servicii comune componentelor de formare și informare și difuzare de 
cunoștințe din proiect în cadrul unor proceduri de achiziții distincte;  

 Alocare bugetară nejustificată la capitolul I din Bugetul indicativ în raport cu numărul 
participanților la acțiunile proiectului și cu durata activităților principale din proiect etc. 

 Durata totală de implementare a proiectului nejustificat de mare față de durata activităților 
principale din proiect – cursuri, seminarii etc.   

 

7. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

C. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE ALE PROIECTULUI 

 
NR. 
CRT 

PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE PUNCTAJ 

1. Principiul numarului de participanti 
instruiti 

10 puncte 

1.1 Proiecte care deservesc un numar cat 
mai mare de participant instruiti- minim 25 
persoane pentru ajutor public nerambursabil 
in valoare de 19.342 euro 

10 puncte 

2. Principiul sustinerii minoritatilor etnice 10 puncte 
 2.1 Minim 10%  din totalul participantilor sa 10 puncte 



apartina minoritatilor etnice 
3. Principiul conectivitatii activitatilor de 

instruire 
30 puncte 

3.1 Imbinarea activitatilor de instruire in 
domeniul agricol/economic/forestier cu 
activitati de mediu si clima si Inovare 

30 puncte 

4. Principiul prioritizarii proiectelor care isi 
propun sa instruiasca beneficiari care au 
aplicat pe alte masuri din SDL GAL ECB 

50 puncte 

3.1 Instruirea persoanelor care au aplicat in 
cadrul masurilor incluse in SDL GAL ECB 

50 puncte 

TOTAL PUNCTAJ 100 puncte 
Punctajul minim pe care trebuie sa-l obtina un proiect pentru a fi 

finantat este de 60 puncte. 
 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 

 În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate 
următoarele criterii pentru departajare :  

 
NR. 
CRT 

CRITERII DE DEPARTAJARE PUNCTAJ 

1. Principiul numarului de participanti 
instruiti 

25 puncte 

1.1 Pentru minim 26 persoane instruite  15 puncte 
1.2 Pentru minim 27 persoane instruite  25 puncte 

2. Principiul sustinerii minoritatilor etnice 
 

25 puncte 

 2.1 Minim 15%  din totalul participantilor sa 
apartina minoritatilor etnice  

20 puncte 

2.2 Minim 20%  din totalul participantilor sa 
apartina minoritatilor etnice 

25 puncte 

3. Principiul conectivitatii activitatilor de 
instruire 

25 puncte 

3.1 Combinarea activitatilor de instruire in 
domeniul agricol/economic/forestier cu 2 
din cele 3 domenii mediu, clima si Inovare 

15 puncte 

3.2 Combinarea activitatilor de instruire in 
domeniul agricol/economic/forestier cu 3 
din cele 3 domenii mediu, clima si Inovare 

25 puncte 

4. Principiul prioritizarii proiectelor care isi 
propun sa instruiasca beneficiari care au 
aplicat pe alte masuri din SDL GAL ECB 

25 puncte 

4.1 Instruirea persoanelor din randul 
beneficiarilor directi/indirecti care au 
aplicat in cadrul masurilor incluse in SDL GAL 
ECB- minim 3 masuri 

20 puncte 



 4.2 Instruirea persoanelor din randul 
beneficiarilor directi/indirecti care au 
aplicat in cadrul masurilor incluse in SDL GAL 
ECB- minim 5 masuri 

25 puncte 

TOTAL PUNCTAJ 100 puncte 
NOTA: In cazul in care si in urma aplicarii criteriilor de departajare vor fi 

solicitanti cu acelasi punctaj, se va proceda la departajarea solicitantilor prin 
prioritizare in functie de CD 4.1. 
 
 
Atentie! 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
finantare.  
 

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 

 

PROIECTUL ESTE: 

� ELIGIBIL ȘI SELECTAT 

� ELIGIBIL ȘI NESELECTAT 

� NEELIGIBIL 

 

Observaţii: 

Se detaliază: 

- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este 
cazul,  

- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 

- motivul pentru care expertul a bifat ”Nu este cazul”, dacă este cazul, 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

...... 

 

Aprobat, 
Reprezentant legal GAL Ecoul Campiei Buzaului 
Nume/Prenume:Bisoceanu Georgeta 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL 

Ştampila 



Nume/Prenume: Raileanu Cornel 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 
Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume: Stanescu Monica 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            


