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Formular EG1.2.4 L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție 

Masura M6/6A Dezvoltarea sectorului non – agricol  

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ____________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

GRILA CRITERII DE SELECTIE MASURA M6/6A "DEZVOLTAREA SECTORULUI NON - AGRICOL" 

Nr. 
crt. 

PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE 
Punctaj 

Ghid 
Punctaj 
acordat 

CS1 

Principiul prioritizarii sectoarelor de activitate cu potențial de creștere în 
conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate. Sectoarele cu 

potential de crestere sunt evidentiate in anexa cu coduri CAEN 
20  

Proiecte care propun activitati de productie din sectoarele cu potential de 
crestere  -  activitati mestesugaresti si de artizanat 

20  

Proiecte care propun activitati de productie din sectoare cu potential de 
crestere (altele decat activitati mestesugaresti si de artizanat). 

18  

Proiectele care vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere – 
activitati recreationale 

20  

Proiectele care vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere (altele 
decat activitatile recreationale) 

18  

CS2 
Principiul Microintreprinderilor nou infiintate 10  

Microintreprinderi nou infiintate 10  

CS3 

Principiul  proiectelor al caror beneficiar (reprezentant legal) are pana in 40 
ani 

10  

Proiecte al caror beneficiar (reprezentant legal) are pana in 40 ani 10  
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CS4 

Principiul  proiectelor ce promoveaza utilizarea energiei din surse 
regenerabile 

10  

Proiecte ce promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile 10  

CS5 

Principiul  proiectelor ce includ componente inovative: implementarea unei 
idei, produs, tehnologie inovatoare sau realizarea unui proiect care nu a mai 

fost implementat in teritoriul respectiv 
10  

Proiecte ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, 
tehnologie inovatoare sau realizarea unui proiect care nu a mai fost 

implementat in teritoriul respectiv 
10  

CS6 
Principiul  proiectelor ce include activitati prietenoase cu mediul inconjurator 10  

Proiecte ce includ activitati prietenoase cu mediul inconjurator 10  

CS7 

Principiul crearii de locuri de munca: crearea a cel putin 1 loc de munca 15  

Proiecte ce creeaza minim 2  locuri de munca 15  

Proiecte ce creeaza 1 loc de munca 10  

CS8 
Principiul reinvestirii profitului 5  

Proiecte care implementeaza principiul reinvestirii profitului 5  

CS9 

Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati 
non – agricole 

5  

Proiecte in cadrul carora se diversifica activitatea agricola a fermelor existente 
catre activitati non - agricole 

5  

CS10 

Principiul integrarii minoritatilor locale, in sensul prioritizarii acelor proiecte 
care prevad angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  locale 

5  

Proiecte care implementeaza principiul integrarii minoritatilor locale, in sensul 
prioritizarii acelor proiecte care prevad angajarea a cel putin un membru al 

minoritatilor  locale 
5  

TOTAL 100 

Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL:__ puncte 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l indeplineasca un proiect pentru a fi selectat este de 10 
puncte 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 
alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora 
se face în ordinea următoarelor priorităţi: 

CS 1 -  Punctajul primit pentru criteriul privind prioritizarea sectorului de activitate 

CS7 – Numarul de locuri de munca nou create 

CS 5 – Componente inovative 

CS 6 – Actiuni prietenoase cu mediul inconjurator 
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CS 2 – Microintreprinderi nou infiintate 

CS 3 – Varsta sub 40 ani a reprezentantului legal 

CS4 – Promovarea utilizarii energiei regenerabile 

CS9 – diversificarea activitatii agricole 

CS10 – angajarea minoritatilor 

CS8 – Principiul reinvestirii profitului 

 Atenție! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 
Finanțare. 

 

Aprobat: Reprezentant legal GAL Vedea – Gavanu – Burdea                                  
Nume/Prenume ………… 
Semnătura şi ştampila ...................   
Data………...................................... 
 
 
Verificat: Expert 2 GAL Vedea – Gavanu – Burdea                                  
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................                 
Data……........................................ 
 
Întocmit: Expert  1 GAL Vedea – Gavanu – Burdea                                  
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................                 
Data……...................................... 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

 

Numarul de inregistrare al cererii de finantare  

Se preia numarul de inregistrare la GAL  din fisa de verificare a conformitatii. (Formularul 

EG1.2.1L) 

Verificarea criteriilor de selectie 

CS1: Principiul prioritizarii sectoarelor de activitate cu potențial de creștere în conformitate cu 

Strategia Națională de Competitivitate. Sectoarele cu potential de crestere sunt evidentiate in 

anexa cu coduri CAEN 

Proiecte care propun activitati de productie din sectoarele cu potential de crestere  -  activitati 

mestesugaresti si de artizanat – 20 puncte 

Proiecte care propun activitati de productie din sectoare cu potential de crestere (altele decat 

activitati mestesugaresti si de artizanat). – 18 puncte 

Proiectele care vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere – activitati recreationale – 

20 puncte 

Proiectele care vizeaza servicii din sectoarele cu potential de crestere (altele decat activitatile 

recreationale) – 18 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Cererea de finanţare  
 Serviciul online RECOM  
 Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile 
pentru finantare in cadrul sM 6.4 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 

Se verifica bifa de intensitate a sprijinului din Cererea de 

finantare. 

Se verifica  daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN 

al activitatii care se finanteaza prin proiect conform 

Studiului de fezabilitate si daca acest cod CAEN se regaseste 

in codurile CAEN din domeniile de activitate cu potential de 

crestere conform Anexa 7. 

Pentru desfășurarea activităților meșteșugărești/industrie 

creativă, se verifică dacă activitatea prezentată în Studiul de 

fezabilitate corespunde activitățiilor 

meșteșugărești/industriilor creative astfel cum sunt definite 

în Ghidul Solicitantului  

Daca proiectul nu vizeaza activități de producție din 
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sectoarele cu potențial de creștere sau servicii din 

sectoarele cu potențial de creștere, expertul va inscrie 0 in 

coloana Scor. 

In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati 

complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar 

primi punctaje diferite la principiul de selectie numarul 2  

proiectul va primi punctajul cel mai mic aferent acestui 

principiu. 

 

 

CS2: Principiul Microintreprinderilor nou infiintate 

Microintreprinderi nou infiintate – 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 6.1 Certificat constatator si 

certificat de inregistrare de la 

registrul comertului 

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-

up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de 

Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în 

momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani 

fiscali consecutivi 

In cazul in care solicitantul este o firma existenta, nu se va 

acorda niciun punctaj pentru acest criteriu de selectie. 

Principiul  proiectelor al caror beneficiar (reprezentant legal) are pana in 40 ani 

 

CS3:  Principiul  proiectelor al caror beneficiar (reprezentant legal) are pana in 40 ani 

Proiecte al caror beneficiar (reprezentant legal) are pana in 40 ani – 10 PUNCTE 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 5  Copia actului de 

identitate pentru reprezentantul 

legal de proiect 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca 

beneficiarul (reprezentantul legal al proiectului) sa aiba 

varsta sub 40 ani. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte 

pentru acest criteriu de selectie. 

 



                                               
    

 GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VEDEA – GAVANU – BURDEA  
 

 

 

CS4: Principiul  proiectelor ce promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile 

Proiecte ce promoveaza utilizarea energiei din surse regenerabile – 10 PUNCTE 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 1  Studiu de fezabilitate Expertul verifica initial punctul din Cererea de finantare 

A4 

Ulterior compara datele trecute la aceste puncte cu 

informatiile continute in Studiul de fezabilitate. 

In cazul unor actiuni multiple, punctajul va fi acordat 

daca cel putin una din iactiuni indeplineste conditiile. 

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: Activitatile din cadrul proiectului, 

Obiectivele din cadrul proiectului, 

Utilajele/echipamentele ahizitionate, Materialele 

utilizate, Cheltuielile efectuate 

CS5: Principiul  proiectelor ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, 

tehnologie inovatoare sau realizarea unui proiect care nu a mai fost implementat in teritoriul 

respectiv  

Proiecte ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, tehnologie 

inovatoare sau realizarea unui proiect care nu a mai fost implementat in teritoriul respectiv – 10 

puncte 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 1  Studiu de fezabilitate Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca 

cel putin una din activitatile proiectului sa presupuna 

implementarea unei idei, produs, tehnologie inovatoare 

sau ca proiectul respectiv sa nu mai fi fost implementat 

in teritoriul respectiv. In caz contrar, vor fi acordate 0 

puncte pentru acest criteriu de selectie. 

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: Activitatile din cadrul proiectului, 

Obiectivele din cadrul proiectului, 

Utilajele/echipamentele ahizitionate, Materialele 

utilizate, Cheltuielile efectuate. 

 

CS6: Proiecte ce includ activitati prietenoase cu mediul inconjurator 

Proiecte ce includ activitati prietenoase cu mediul inconjurator – 10 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Cererea de 

finantare 

 

 

Expertul verifica informatiile continute in Studiul de 

fezabilitate si Cererea de finantare 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, 

trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului sa 

includa cel putin o actiune prietenoasa cu mediul 

inconjurator. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte 

pentru acest criteriu de selectie.   

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: 

- Activitatile din cadrul proiectului 

- Obiectivele din cadrul proiectului 

- Utilajele/echipamentele ahizitionate 

- Materialele utilizate 
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- Cheltuielile efectuate 

CS7: Principiul crearii de locuri de munca: crearea a cel putin 1 loc de munca 

Proiecte ce creeaza minim 2  locuri de munca – 15 puncte 

Proiecte ce creeaza 1 loc de munca 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare/ 

 

 

 

Pe baza datelor completate in documentele 

mentionate, se verifica cate locuri de munca 

noi se creeaza. 

Pentru acordarea punctajului de selecție se 

va ține cont de numarul de locuri de munca 

nou create prin proiect: se vor acorda 10 

puncte pentru 1 loc de munca nou creat in 

urma implementarii proiectului si 15 

puncte pentru crearea a cel putin 2 locuri 

noi de munca. In cazul in care nu se creeaza 

niciun loc nou de munca prin priect, nu se 

va acorda niciun punct pentru acest 

criteriu de selectie. Pentru crearea peste 3 

locuri de munca – 15 puncte. 

Vor fi luate in considerare doar locurile de 

munca cu norma intreaga nou create. Daca se 

creaza doua locuri de munca cu jumatate de 

norma, se va considera un loc de munca nou 

creat. 

 

CS8: Principiul reinvestirii profitului 
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Proiecte care implementeaza principiul reinvestirii profitului – 5 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Declaratie pe propria 

raspundere/Situatii financiare 

Pentru acordarea punctajului de selectie la acest criteriu 
trebuie ca beneficiarul sa reinvesteasca 50% din profitul 
obtinut in primii 2 ani de de dupa finalizarea proiectului. 

Punctajul se acorda daca la depunerea proiectului, 
beneficiarul da o declaratie pe propria raspundere, conform 
careia va reinvesti 50% din profitul obtinut la sfarsitul 
fiecaruia din primii 2 ani de dupa finalizarea proiectului. De 
asemenea isi ia angajamentul sa prezinte situatia financiara 
– contabila din cadrul careia sa reiasa reinvestirea profitului 
in caz ca se vor face verificari viitoare suplimentare. 

 

CS9: Principiul diversificarii activitatii agricole a fermelor existente catre activitati non – 

agricole 

Proiecte in cadrul carora se diversifica activitatea agricola a fermelor existente catre activitati 

non – agricole – 5 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Doc. 6 Document care atesta 

forma de organizare 

Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor 
conform codurilor CAEN sM 6.4 cu 
sectoare prioritare 
Doc. 4 Copie extras din Registrul 
agricol cu stampila primariei si 
mentiunea ’’Conform cu originalul’’  
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie 
speciala 200/ Declaratie privind 
veniturile din activitati agricole 221  
 

Doc. 19 Declaratie expert contabil 

din care sa reiasa ca solicitantul a 

obtinut venituri de exploatare iar 

     Se verifica prin Serviciul online RECOM  daca solicitantul 

este inregistrat cu codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare și 

servicii anexe, aferent unei activitati agricole, forma de 

organizare și documentele financiar-contabile din care să 

reiasă că solicitantul a obținut venituri in principal din 

activitatea agricolă.  

Se verifica in Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei 

ANSVSA/Registrul Agricol daca solicitantul  este inscris cu 

minimum 12 luni consecutive inainte de data depunerii 

Cererii de Finantare.  

Este necesara inregistrarea cu terenuri in Baza de date 

APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA. 

Se verifică documentul însușit de un expert contabil din 

care să rezulte că solicitantul a obtinut venituri din 
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minim 50% din acestea sunt din 

activitati agricole. 

exploatare, din care veniturile din activități agricole 

reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale 

solicitantului sau în cazul PFA, II și IF, se verifică in 

Declaratia privind veniturile realizate in Romania 

(formularul 200) insotita de Anexele la formular,daca 

solicitantul a obtinut venit,  din care venitul din activitățile 

agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut din 

anul precedent depunerii cererii de finantare, în cazul în 

care în formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de 

venituri. 

 În cazul în care solicitantul a depus exclusiv formularul 

221, conform legislației în vigoare, rezultă că aceștia 

desfășoară numai activități agricole. 

 

Cele doua conditii trebuie indeplinite cumulat pentru a 

obtine punctajul aferent acestui criteriu de selectie. 

Activitatea agricolă trebuie să se fi desfăşurat în UAT-ul în 

care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia 

 

 

CS10: Principiul integrarii minoritatilor locale, in sensul prioritizarii acelor proiecte care prevad 

angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  locale 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare/ 

CS7 

 

 

 

Acest criteriu este analizat si punctat doar daca 

s-au acordat minim 10 puncte pentru criteriul 

CS7. 

Daca in cadrul documentelor se precizeaza 

faptul ca cel putin un loc de munca nou creat cu 

norma intreaga, este destinat minoritatilor 

locale, atunci vor fi acordate 5 puncte pentru 

acest criteriu de selectie. 
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