
Anexa 15 Masura 4.1 
 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE ALE  PROIECTULUI 

  
Măsura 4.1  „„ Sate viabile in teritoriul GAL prin infiintarea de intreprinderi mici”” 

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 

PRINCIPIUL DE SELECŢIE 
PUNCTAJ (SCOR) 

GAL 
Justificare  acordare/ 
neacordare punctaj 

P1. Principiul promovării sectoarelor  considerate 
prioritare la nivelul GAL (A sau B sau C)– max 30 
puncte 

  

A. Proiecte ce vizează activitati de productie.  – 30 
puncte 

  

B. Proiecte ce vizează activități de servicii, fara comert   
– 25 puncte 

  

 C. Proiecte ce vizează comercializarea  doar a 
produselor non-alimentare de pe teritoriul GAL – 20 
puncte 

  

P2. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate 
al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de 
producția comercializată sau activitățile prestate (A 
sau B)– Max. 30 puncte 

  

Doc. 1. Plan de Afaceri  
Partea F a cererii de finantare 

  

A. Proiecte care prevăd în planul de afaceri 
producția/serviciile comercializate sau activități 
prestate într-un procent mai mare de 10% din 
valoarea primei tranșe de plată.  Verificarea se 
realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri  - 
30 puncte 

  

B. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție 
comercializată sau activități prestate într-un procent 
mai mic sau egal de 10% din valoarea primei tranșe de 
plată.  Verificarea se realizează în baza prognozelor 
din Planul de afaceri. -25 puncte 

  

P.3 Principiul egalitatii de sansa (A+B+C) – Max 20 
puncte 

  

A. Aplicantul este femeie – 7 puncte   

B. Aplicantul este tanar – 7 puncte   

C. Aplicantul este de etnie rroma- 6 puncte   

P.4 Principiul promovarii identitatii regionale – Max 

20 puncte, (A+B+C)>0 
  

A. Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri 
crearea unor produse/oferirea de servicii care sa 

  



contribuie la crearea identitatii regionale date de 
prezenta intreprinderii pe teritoriul GAL Tinutul 
Zimbrilor;- 7 puncte 

 
B. Beneficiarii isi propun includerea 
intreprinderii ca locatie de referinta pentru 
teritoriul GAL si includerea acesteia in circuitele 
educationale si turistice din teritoriul GAL; - 7 
puncte 

 

  

C. Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea 
intreprinderii si productiei/serviciilor acesteia in 
cataloage de prezentare sau alte forme de 
promovare fizica sau in mediul online realizate de 
GAL prin intermediul altor masuri; - 6 puncte 

  

TOTAL punctaj 100 p  

Pentru această măsură punctajul minim este de 30 de puncte, cu conditia ca la principiul 4 scorul 

cumulat sa fie mai mare decat 0, punctaj sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
Atentie! 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
finantare.  
Observatii:  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 

Aprobat de: Presedinte GAL 

Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila               DATA……….. 

 

Avizat/Verificat: Manager GAL 

Nume/Prenume …………………… Semnătura                          DATA……….. 

 

Verificat de: Expert 2 GAL 

Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 

 

Întocmit de: Expert 1  GAL 

Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 

 

 
B. Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
B. Verificarea criteriilor de selectie 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
Finantare. 
 



Atentie!  În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN 
(maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai 
mic.  
 
 
 
P1. Principiul promovării sectoarelor  considerate prioritare la nivelul GAL (A sau B sau C)– max 30 
puncte 
A. Proiecte ce vizează activitati de productie.  – 30 puncte 
B. Proiecte ce vizează activități de servicii, fara comert medicale, sanitar-veterinare.  – 25 puncte 
 C. Proiecte ce vizează comercializarea  doar a produselor non-alimentare de pe teritoriul GAL – 20 
puncte 
 
Atentie!  În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN (maximum 
5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel mai mic. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

 Baza de date online RECOM  
 Anexa7 - Lista coduri CAEN eligibile pentru 
finantare in cadrul sM 6.2  
Plan de afaceri 
Cererea de Finanțare (identificarea codului 
CAEN) 
 

1.  

Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al 
activitatii care se finanteaza prin proiect conform Planului de 
afaceri si daca acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN 
din domeniile de activitate conform Anexa 7 - Lista coduri 
CAEN eligibile pentru finantare in cadrul sM 6.2. 
Pentru desfășurarea activităților meșteșugărești/industrie 
creativă, se verifică dacă activitatea prezentată în Planul de 
Afaceri corespunde activitățiilor meșteșugărești/industriilor 
creative astfel cum sunt definite în Ghidul Solicitantului.  
A. - 30 puncte 
Daca proiectul vizează activități de productie, expertul va 
inscrie 30 puncte in coloana Scor. 
B. – 25 puncte 
Daca proiectul vizează activitati de servicii, fara comert   
expertul va inscrie 25 puncte in coloana Scor.” 
C. – 20 puncte 
Daca proiectul vizeaza comercializarea  doar a produselor non-
alimentare de pe teritoriul GAL, expertul va inscrie 20 puncte 
in coloana „Scor” 
 

 
 
 
 
P.2 Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție 
de producția comercializată sau activitățile prestate           Max. 30 puncte 
 
A.  Proiecte care prevăd în planul de afaceri producția/serviciile comercializate sau activități prestate 
într-un procent mai mare de 10% din valoarea primei tranșe de plată Verificarea se realizeaza în baza 
prognozelor din Planul de Afaceri       30 puncte. 



B. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un 
procent mai mic de 10% din valoarea primei tranșe de plată.  Verificarea se realizează în baza 
prognozelor din Planul de afaceri.        25 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.- Plan de afaceri Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de 
afaceri. 
 
Astfel, expertul verifica daca valoarea productiei  proprii 
comercializate sau activitatile prestate prevazute in Planul 
de afaceri reprezintă  procentul stabilit de solicitant  din 
valoarea primei transe de plată. 
 
Dacă procentul stabilit este mai mare de 10% din valoarea 
primei tranșe de plată (A), se acordă 30 puncte. Dacă 
procentul este mai mic sau egal de 10% din valoarea primei 
tranșe de plată (B) se acordă 25 puncte. 
 
Atentie! Prognoza de venituri trebuie sa reflecte veniturile 
din activitatile aferente codului/codurilor CAEN pentru care 
se solicita finantare, asa cum este specificat si în titlul 
sectiunii din Planul de Afaceri respectiv Prognoza 
veniturilor si evolutia activitatii propuse prin proiect.  
În cazul în care, în prognoza de venituri sunt incluse venituri 
și din alte activități aferente unor coduri CAEN pentru care 
nu se solicită finanțare în proiect, la evaluarea proiectelor 
aceste venituri nu vor fi luate în considerare de expertul 
evaluator pentru calculul procentului din valoarea primei 
tranșe de plată .  

 
 
 
 
P.3 Principiul egalitatii de sansa (A+B+C) – Max 20 puncte 

A. Aplicantul este femeie – 7 puncte 

B. Aplicantul este tanar – 7 puncte 

C. Aplicantul este de etnie rroma- 6 puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc. Partea B a Cererii de Finantare/copie 
dupa CI 

A. – 7 puncte  
B. – 7 puncte 

Verificarea se realizează în baza partii B a Cererii de 
Finantare. 
Astfel, expertul verifica daca solicitantul este tanar (cu 
varsta mai mica de 40 de ani la depunerii aplicatiei) si/sau 
femeie. Daca sunt indeplinite una/ambele conditii, expertul 
completeaza câte 7 puncte pentru una/ambele optiuni 
  
       C.   – 6 puncte 
Expertul verifica daca documentele prezentate sunt 
explicite, caz in care completeaza la rubrica punctaj – 6 
puncte 

Adeverinta emisa de o organizatie a 
rromilor, legal constituita/declaratie pe 
proprie raspundere la notar 

 
 
P.4 Principiul promovarii identitatii regionale (A+B+C) – Max 20 puncte 

A. Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor produse/oferirea de servicii care sa 
contribuie la crearea identitatii regionale date de prezenta intreprinderii pe teritoriul GAL Tinutul 
Zimbrilor;- 7 puncte 
B. Beneficiarii isi propun includerea intreprinderii ca locatie de referinta pentru teritoriul GAL si 
includerea acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL; - 7 puncte 
C. Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea intreprinderii si productiei/serviciilor acesteia in 
cataloage de prezentare sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL 
prin intermediul altor masuri; - 6 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Planul de afaceri A. – 7 puncte  
 

Expertul verifica daca prin planul de afaceri se propune 
crearea unor produse/oferirea de servicii care sa contribuie 
la crearea identitatii regionale date de prezenta 
intreprinderii pe teritoriul GAL Tinutul Zimbrilor . Daca este 
indeplinita conditia, expertul completeaza 7 puncte la 
rubrica punctaj 
 
  
B. – 7 puncte 
C. – 6 puncte  
Expertul verifica existent declaratiei pe proprie raspundere 
prin care solicitantul isi propune includerea intreprinderii 
ca locatie de referinta pentru teritoriul GAL si includerea 
acesteia in circuitele educationale si turistice din teritoriul 
GAL si/sau isi da acceptul pentru includerea intreprinderii si 
productiei/serviciilor acesteia in cataloage de prezentare 

Declaratii pe proprie raspundere 



sau alte forme de promovare fizica sau in mediul online 
realizate de GAL prin intermediul altor masuri. Daca 
documentele prezentate sunt explicite, expertul 
completeaza la rubrica punctaj – 7 respectiv 6 puncte 

 
 

 
 
Pentru această măsură punctajul minim este de 30 de puncte, cu conditia ca la principiul 4 scorul 

cumulat sa fie mai mare decat 0, punctaj sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul 
total acordat.  

 


