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Criterii de selectie si punctajele aferenteacestora pentru perioada de programare 2014-
2020 pentru masurile din Strategia de dezvoltare locala a GAL “Colinele Prahovei”sunt 
urmatoarele: 

 
 Pentru Masura M1/1C “Formare profesională şi aplicare practică a cunoştiinţelor în 

agricultură şi agro-turism” 
 
 

Nr. 
Crt 

Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1 Experienţa formatorilor  
a)min 1 proiect de formare – 20puncte 
b)2-3 proiecte de formare implementate – 30 puncte 
c)Mai mult de 3 proiecte implementate – 50 puncte 

Maxim 
50 
puncte 

2 Număr de cursanţi: 
a)Sub 50 persoane/proiect – 10 puncte 
b)Peste 50 persoane/proiect – 20 puncte 

Maxim 
20 
puncte 

3 Tematică  
a)Agricultură ecologică/Măsuri de protecţie a mediului - 10 puncte 
b)Marketing -10 puncte 
c) Tehnologii agricole - 10 puncte 

Maxim 
30 
puncte 

 TOTAL 100 
puncte 

 
Punctaj minim al unui proiect pentru a intra in procesul de selectie al acestei masuri este 

de 20 puncte. 
 
Pentru Masura M2/2A “Modernizare exploataţii agricole” 
 

Nr. 
Crt 

Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1 Dimensiunea exploataţiei: 
A) Sub 12000 S.O.- 10 puncte 
B) Între 12000 – 20000 S.O – 15 puncte 
C) Peste 20.000 S.O. – 20puncte 

Maxim 
20 

puncte 

2 Tipul de beneficiar: 
A) Cooperativă/grup de fermier/Asociatie – 20 puncte 
B) Fermier individual (persoana juridică) – 15 puncte 

Maxim 
20 

puncte 

3 Proiect accesat de tineri cu varsta sub 40ani 20 
puncte 

4 Numărul de locuri de muncă nou create (cu minim 4ore/zi) 
a) Un loc de muncă – 5 puncte 
b) Între 2-5 locuri de muncă - 10 puncte 
c) Peste 5 locuri de muncă - 15 puncte 

Maxim 
15 

puncte 
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 5 Dimensiunea investiţiei în protecţia mediului 
a) Sub 10% din valoarea totală a sprijinului nerambursabil - 5 

puncte 
b) Mai mult de 10% din valoarea totală a sprijinului 

nerambursabil – 15 puncte 

Maxim 
15 

puncte 

6 Tipul de activitate agricolă; - Agricultură ecologică(acest criteriu 
este punctat dacă beneficiarul desfăşoară face agricultură egologica - 
certificată sau în conversie) 

10 
puncte 

 TOTAL 100 
puncte 

 
Punctaj minim al unui proiect pentru a intra in procesul de selectie al acestei masuri este 

de 10 puncte. 
 
 

Pentru Masura  M3/1A “Crearea şi promovarea cooperativelor în teritoriul GAL” 
 

Nr. 
crt. 

Principii şi criterii de selecție Punctaj 

1.  Principiul reprezentativității cooperării, respectiv numărul de 
parteneri implicați. Numărul de membrii: 

Maxim 
30 

puncte a) mai mult de 8 membrii - 30 puncte 
b) între 5-8 membrii -1 5 puncte 

2.  Sectorul agricol  acoperit de cooperativă: 
a) Legumicultură - 20 puncte 
b) Apicultură - 15 puncte 
c) Mixt - 10 puncte 

Maxim 
20 

puncte 

3. Numărul de UAT-uri pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea membrii 
cooperative 

a) Minim 2 UAT-uri - 20 puncte 
b) Mai mult de 2 UAT-uri - 30 puncte 

Maxim 
30 

puncte 

4. Prin proiect se propune crearea unei mărci înregistrate 20 
puncte 

Total 100 
puncte 

 
Punctaj minim al unui proiect pentru a intra in procesul de selectie al acestei masuri este 

de 20 puncte. 
 

Pentru Masura M4/6A “Dezvoltarea activităţilor nonagricole în teritoriul GAL” 
 

Nr. 
Crt 

Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1 Proiecte care deservesc o populaţie cât mai mare: 

a) Proiectul se desfăşoară pe raza unui singur UAT -12 puncte 
b) Proiectul se desfăşoară pe raza a minim 2 UAT -15 puncte 

Maxim 
15 

puncte 
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 2 Nr. de locuri de muncă nou create 

a) Min 1 - 10 puncte 
b) Min 2 - 15 puncte 
c) Mai mult de 2 - 30 puncte 

Maxim 
30 

puncte 

3 Tipul investitiei: 

a)Meşteşuguri - 20 puncte  

b)Producţie - 15 puncte 

c) Agroturism* - 10 puncte 

*punctajul se aloca tuturor proiectelor de servicii 

Maxim 
20 

puncte 

4 Măsuri de protecţia mediului 

a)Prin proiect se justifică promovarea măsurilor de protecţie a 
mediului  - 15 puncte 

b) Producere de energie regenerabilă* -20 puncte 

*in cadrul proiectului se investeste si in surse de producere a 
energieie regenerabile in cuantum de minim 5% din valoarea 
cheltuielilor eligibile 

Maxim 
20 

puncte 

5 Beneficiarul < 40ani 15 
puncte 

 TOTAL 100 
puncte 

 
Punctaj minim al unui proiect pentru a intra in procesul de selectie al acestei masuri este 

de 15 puncte. 
 
Pentru Masura  M5/6A “Sprijin pentru dezvoltarea activităţilor nonagricole în 

teritoriul GAL” 
 

Nr. 
Crt 

Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1 Proiecte realizate de tineri 
Administratorul/titularul/asociatul majoritar al benefiarului 
trebuie sa fie tanar cu varsta cuprinsa intre 18 si 40 ani 

25 
puncte 

2 Nr. de locuri de muncă nou create 
a) Min 2 -20 puncte 
b) Mai mult de 2 -25 puncte 

Maxim 
25 
puncte 

3 Tipul investiţiei: 
a)Meşteşuguri -10 puncte 
b)Producţie-15 puncte 
c) Servicii-20 puncte 

Maxim 
20 
puncte 

4 Măsuri de protecţia mediului Maxim 
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 a)Prin proiect se justifică promovarea măsurilor de protecţie a 
mediului - 20 puncte  
b) Producere de energie regenerabilă*-30 puncte 
*in cadrul proiectului se investeste si in surse de producere a 
energieie regenerabile in cuantum de minim 5% din valoarea 
cheltuielilor eligibile 

30 
puncte 

 TOTAL 100 
 
Punctaj minim al unui proiect pentru a intra in procesul de selectie al acestei masuri este 

de 10 puncte. 
 
Pentru Masura  M6/6B,,Încurajarea activităţilor recreative şi competitive în 

teritoriul GAL” 
 

Nr. 
Crt 

Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1 Proiecte care deservesc o populaţie cât mai mare: 
a) Proiectul se desfăşoară pe raza unui singur UAT – 15 puncte 
b) Proiectul se desfăşoară pe raza a minim 2 UAT – 30 puncte 

Maxim 
30 

puncte 
2 Tipul investiţiei: 

a)Traseu de biciclete – 40puncte 
b)Competiţie sportivă – 30 puncte 

Maxim 
40 

puncte 
3 Beneficiarul <40ani 30 

puncte 
 TOTAL 100 

Punctaj minim al unui proiect pentru a intra in procesul de selectie al acestei masuri este 
de 30 puncte. 

 
Pentru Masura M7/6B “Dezvoltarea infrastructurii şi serviciilor de bază în 

teritoriul GAL” 
 

Nr. 
Crt 

Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1 Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 – Rezultate 
finale 
1) Peste 6.499 -  30 puncte 
2) 5.500 – 6.499 -  28 puncte 
3) 4.500 – 5.499 - 26 puncte 
4) 3.500 – 4.499 - 24 puncte 
5) 2.500 – 3.499 - 22 puncte 
6) <2.499 - 20 puncte 

Maxim 
30 

puncte 

2 Gradul de dezvoltare socio‐economică a zonei 
Se are în vedere ierarhia comunelor în funcție de potenţialul 
socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale 
coeficient comună 

Maxim 
30 

puncte 
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 ________________________ x 30 
0.6648 
Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale 

3 Tipul investiţiei: 
a) Sisteme de monitorizare video- 20 puncte 
b) Dotare servicii din cadrul Primăriei -30 puncte 
c) Investiţii în iluminatul stradal cu led. - 40 puncte 

Maxim 
40 

puncte 

 TOTAL 100 
 
Punctaj minim al unui proiect pentru a intra in procesul de selectie al acestei masuri este 

de 20 puncte. 
 

Pentru Masura  M8/6B “ Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL” 
 

Nr. 
Crt 

Principii şi criterii de selecţie Punctaj 

1 Proiecte care deservesc mai multe localităţi din teritoriul GAL 
1) Minim 1 UAT - 20 puncte  
2) Între 2-5 UAT -30 puncte 
3) Mai mult de 5 UAT -40 puncte 

Maxim 
40 

puncte 

2 Grupuri vulnerabile deservite: 
1. Minorităţi etnice -10 puncte 
2. Pensionari -10 puncte 
3. Persoane cu Handicap -10 puncte 
4. Copii proveniţi din familii cu venituri mici - 10 puncte 

*punctaj pentru fiecare categorie, dar nu mai mult de 30 max 

Maxim 
30 

puncte 

3 Tipul investiţiei: 
a) Dotare centru medical - 20 puncte 
b) Dotare spălătorii haine -15 puncte 

Maxim 
20 

puncte 
4 Prin proiect se justifică măsuri de protecţie a mediului 10 

puncte 
 

Punctaj minim al unui proiect pentru a intra in procesul de selectie al acestei masuri este 
de 10 puncte. 

 


