
Nr.

crt. 
Criterii de selecție masura  41.143 

Punctaj 

propus 

1 Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivelor stabilite prin strategie, inclusiv 

argumentarea clară a acestei contribuții; prezentarea clară a contribuției proiectului 

la realizarea obiectivelor măsurii  
10 

2 Calificări si experiența. Este prezentat lista de experți inclusiv lista de experți pe 

termen mediu si scurt, aceasta este adecvată, din punct de vedere al experienței, 

calificărilor, competentelor si abilităților pentru managementul si realizarea 

activităților proiectului; este descrisă clar o distribuire eficientă a responsabilităților 

în cadrul echipei de implementare; există experiență anterioară de lucru  

Maxim 15 

15 

3 Prezentarea graficului (programarea activităţilor inclusiv descrierea metodelor, 

instrumentelor de lucru, rezultatelor așteptate) de derulare a contractului. 

Punctarea criteriului va fi realizată astfel: 

 pentru un grafic detaliat şi justificat (activitate/expert) (în conformitate cu 

cerinţele Apelului de selecție si a fisei măsurii) se acordă 15 puncte; 

 pentru un grafic parţial detaliat si justificat parţial se acordă 7,5 puncte 

 pentru un grafic nedetaliat şi nejustificat se acordă 0 puncte. 

Comisia de selecție va analiza în detaliu propunerile aplicanților acordând punctajul 

în funcţie de punctele tari descrise şi justificate ale acestora. 

15 

4 Distribuţia şi operaţionalizarea punctelor de lucru în cadrul teritoriului.  

 

Numărul de puncte de lucru din zone rurale  

 Pentru numărul minim de locații, respectiv 1, din care una sa fi implementat 

un proiect din fonduri europene, se va acorda 0 puncte. 

Pentru fiecare locație de instruire practică în plus se va acorda 2,5 puncte până la un 

maxim de 10 puncte.  

10 

5 Prezentarea modalităţilor relevante de promovare a proiectului în vederea 

îndeplinirii scopului programului(proiectului) de consultanţă şi consiliere. 
10 

6 Prezentarea modalităţilor relevante de identificare şi selecţie a potenţialilor 

beneficiari (fermierilor/fermelor în cadrul cărora vor fi derulate servicii de 

consultanţă şi consiliere). 
10 

7 Preț unitar / persoane consiliate. 

Pentru proiectul cu oferta  cea mai mica la preţul unitar se va acorda punctajul 

maxim iar pentru celelalte oferte (Po), punctajul se va acorda după formula:  

CS7 = Po

Pmin

10 

10 

8 Proiect care propune soluții inovative pentru teritoriu 

În accepția conducerii GAL Someș Transilvan aplicantul îndeplinește acest criteriu, 

dacă introduce o soluție sau o acțiune nouă, o idee nouă, o metodă nouă sau un 

dispozitiv nou, cel puțin la nivelul comunei unde își desfășoară cu preponderență 

activitatea. 

5 

9 Proiect care se adresează mai multor comune 5 

10 Sunt realizate în parteneriat 10 

 TOTAL 100 

 


