
 
 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELCȚIE A PROIECTULUI 
MĂSURA 1/6A - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole 

 

Numărul de înregistrare a Cererii de Finanţare (CF) la GAL: ___________________ 
                        
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal  
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

Nr. crt.  Principii şi criterii de selecție  Punctaj 

conform ghid 

Punctaj 

acordat 

1 Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere 

al teritoriului GAL, în conformitate cu Strategia de 

Dezvoltare Locala 2016-2023 

Max 20 p  

1.1 Proiecte ce vizează activități de agroturism si activitati 

recreationale  

Se puncteaza proiectele care promoveaza agroturismul si 

activitatile recreationale tematice care promoveaza teme 

specifice zonei, corelate cu potentialul turistic, de mediu, 

cultural al microregiunii Vor fi punctate doar acele 

proiecte care in cuprinsul SF/DALI/MJ demonstreaza 

foarte clar, concis si prezinta un plan viabil de valorificare 

si promovare.  

In acest sens, pentru proiectele de agoturism tematic 

trebuie justificata si demonstrata contributia proiectului 

la valorificarea conservării si promovarii patrimoniului 

natural, cultural şi a tradiţiilor prin stimularea 

activităţilor de turism rural/ agro-turism/eco-turism, 

precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale 

20 p  



 
 

contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale, prin 

promovarea acestora pentru a obtine punctajul alocat 

acestui criteriu.  

1.2. Proiecte ce vizează activități de producție din 

sectoarele cu potențial de creștere conform SDL FDZR 

Bargau-Calimani 2016-2023. 

Se puncteaza investitiile in activitati de productie, 

punctindu-se doar tipurile de investitii in activitati de 

productie cu potential de crestere in teritoriul GAL,  

dezvoltate in teritoriu ( ex. : prelucrari metalice, structuri 

metalice, mase plastice  s.a activitatile de prelucrare a 

lemnului si activitati mestesugaresti, de artizanat și alte 

activități tradiționale non‐agricole cuprinse in Anexa 7/8 a 

Ghidului.);  

15 p   

1.3. . Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu 

potențial de creștere in teritoriu GAL,( cu excepția 

agroturism,)  

Proiectul va fi punctat doar daca vizează servicii 

considerate prioritare pentru teritoriu GAL,conform 

codului CAEN, cuprins in Anexa 7/8 a prezentului Ghid.  

10 p  

2 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate 

generală de management a firmei, pentru o mai bună 

gestionare a activității economice;  

14 p   

Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu 

profit operațional în ultimul an (pentru a se evidenția buna 

gestionare a activității economice  

14 p   

3 Principiul finantarii investitiilor care n-au mai beneficiat 

de finantare similara, in cadrul teritoriului GAL FDZR 

Bargau-Calimani  

10 p   

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are 

localizat sediul social si punctul de lucru pentru care se 

realizaza investitia in cadrul Teritoriului GAL Bargau 

Calimani si care nu a mai beneficiat de o finantare 

similara. 

10 p   

4 Principiul finantării activităților cu potential de crestere 

în sensul prioritizării activităților agroturistice si 

Max 36  



 
 

recreationale tematice, a activitatilor de productie si a 

mestesugurilor  care creeaza mai multe locuri de munca 

stabile. 

4.1 Investitii in agroturismul  si activitatile recreationale 

care promoveaza teme specifice zonei, corelate cu 

potentialul de mediu, turistic si cultural al microregiunii si 

care creaza minim 3 locuri  noi de  munca  

Punctarea se va face dupa urmatoarea formula de calcul:  

(400 X n) / 100, unde n = numarul de lucuri de munca 

noua infiintate. 

Proiectele incadrate in aceste domenii si care creeaza sub 

3 locuri de munca nu vor fi punctate la acest criteriu. 

 Max. 36  

4.2 Alte tipuri de investitii in activitati de productie 

dezvoltate in zona si  cu potential de crestere in teritoriul 

GAL ( structuri metalice, prelucrari metalice, mase 

plastice  s.a. conform Anexei 7/8) care crează mai mult 

de 3  locuri de munca si folosesc tehnologii care nu au 

impact negativ asupra mediului;  

Punctarea se va face dupa urmatoarea formula de calcul:  

(400 X n) / 100, unde n = numarul de lucuri de munca 

noua infiintate. 

Proiectele incadrate in aceste domenii si care creeaza sub 

3 locuri de munca nu vor fi punctate la acest criteriu. 

Max. 36  

4.3  Investitii in activitati de productie, care creaza mai 

mult de 2 locuri de munca, sunt punctate activitatile de 

prelucrare a lemnului si activitati mestesugaresti, de 

artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole; 

Punctarea se va face dupa urmatoarea formula de calcul:  

(400 X n) /  100, unde n = numarul de lucuri de munca 

noua infiintate. 

Proiectele incadrate in aceste domenii si care creeaza sub 

2 locuri de munca nu vor fi punctate la acest criteriu. 

Max. 36 

 

 

5 Proiecte care utilizează energie produsă din surse 
regenerabile  
Vor fi punctate proiectele , care includ tehnologii/ 
masuri/activitati de protectie a mediului/  soluţii de 
utilizare a energiei regenerabile si/sau de eficiență 
energetică, incluse care sunt cuprinse în Studiul de 

10 p  



 
 

fezabilitate/DALI/MJ  
6 Investitii relationate cu inovarea: 

Proiectele punctate la acest criteriu vor trebui sa 
demonstreze  în Studiul de fezabilitate/DALI/MJ 
contributia la stimularea inovării corelata cu nevoile de 
dezvoltare ale zonei,asigurand valorificarea durabila a 
resurselor teritoriului si contribuţia adusă la dezvoltarea 
resurselor umane. 

10 p  

 
Punctajul minim pentru selectarea proiectului este de 30 puncte. 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
 

Criterii de departajare: 

1. Numarul de locuri de munca nou create,  prevazute in criteriul de selectie CS 4 

2. Proiectele care propun investitii in agroturism tematic asa cum este definit in cadrul 

prezentului ghid si anexele sale CS 1 

3. Investitii inovatoare, asa cum este definit in cadrul prezentului ghid si anexele sale – CS 6 

  



 
 
Metodologie pentru verificarea criteriilor de selecție. 
 
1. CS 1 Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere al teritoriului GAL, în 

conformitate cu Strategia de Dezvoltare Locala 2016-2023 (maxim 20 de puncte);  
 

1.1 Proiecte ce vizează activități de agroturism si activitati recreationale  

Se puncteaza proiectele care promoveaza agroturismul si activitatile recreationale tematice care 

promoveaza teme specifice zonei, corelate cu potentialul turistic, de mediu, cultural al microregiunii 

Vor fi punctate doar acele proiecte care in cuprinsul SF/DALI/MJ demonstreaza foarte clar, concis si 

prezinta un plan viabil de valorificare si promovare a potentialului zonei Birgau-Calimani, inclusiv a 

celui socio-economic.  

In acest sens, pentru proiectele de agoturism tematic trebuie justificata si demonstrata contributia 
proiectului la valorificarea, conservarea si promovarea patrimoniului natural, cultural şi a tradiţiilor 
prin stimularea activităţilor de turism rural/ agro-turism/eco-turism - incluzand producatorii si 
mesterii locali, produsele realizate in teritoriul GAL - precum și conservarea, valorificarea, 
promovarea tradițiilor și a moștenirii spirituale. Trebuie demonstrata si sustinuta cu documente 
relevante, contributia adusa de proiect in acest sens, plus valoarea creata, inclusiv la cresterea 
atractivitatii zonelor rurale din teritoriu Bargau-Calimani  pentru a obtine punctajul alocat acestui 
criteriu – 20 puncte. Pentru a obtine acest punctaj trebuie sa existe o corelare demonstratata intre 
toate documentele relevante ale proiectului, planul de valorificare si promovare a potentialului 
zonei este considerat viabil daca demonstreaza concret aspectele solicitate, cu date clare, 
verificabile, corelate in intreg continutul proiectului (Buget, SF/ DALI/MJ si alte documente 
relevante ale proiectului). 
 

1.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere conform SDL 

FDZR Bargau-Calimani 2016-2023. 

Se puncteaza investitiile in activitati de productie, punctindu-se doar tipurile de investitii in activitati 
de productie cu potential de crestere in teritoriul GAL,  dezvoltate in teritoriu ( ex. : prelucrari metalice, 
structuri metalice, mase plastice  s.a activitatile de prelucrare a lemnului si activitati mestesugaresti, 
de artizanat și alte activități tradiționale non‐agricole cuprinse in Anexa 7/8 a Ghidului.);  
Proiectul trebuie sa demonstreze in documentele relevante ale proiectului, plus valoarea adusa 
comunitatii, valorificarea potentialului local, pentru a fi punctat- 15 puncte 
 

1.3. . Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere in teritoriu GAL,( cu excepția 

agroturism,)  

Proiectul va fi punctat doar daca vizează servicii considerate prioritare pentru teritoriu GAL,conform 
codului CAEN, cuprins in Anexa 7/8 a prezentului Ghid. Proiectul trebuie sa demonstreze in 
documentele relevante ale  proiectului, plus valoarea adusa comunitatii, valorificarea potentialului 
local  pentru a fi punctat – 10 puncte 



 
 
 
Se verifica daca solicitantul a propus in studiul de fezabilitate si celelealte documente relevante ale 
proiectului, activitatile  pentru care se scoreaza in functie de tipul de activitate, precum si certificatul 
ONRC cu informatii extinse si Anexa 7, daca a furnizat toate documentele solicitate enuntate mai 
sus(ex. Plan de valorificare si promovare etc.), daca a corelat si sustinut cu documente relevante, 
datele oferite in toate documentele proiectului cu privire la activitatile pentru care solicita finantare, 
daca acestea intrunesc toate conditiile enuntate in prezenta fisa si metodologia atasata. 
 
Daca din analiza documentelor relevante reiese ca solicitantul a indeplinit toate aspectele mentionate 
mai sus, expertul va inscrie 20 sau 15 sau 10 puncte in coloana Scor. 
Daca singurul aspect care poate fi bifat este incadrarea intr-o activitate care se scoreaza conform 
Anexelor 7/8, iar restul aspectelor mentionate mai sus nu pot fi bifate in totalitate, proiectul nu va 
primi scor la acest criteriu de selectie,  expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 
 
 
 
2. CS 2 Principiul sprijinirii firmelor cu experiență și care demonstrează o bună gestionare a 

activității economice (maxim 14 de puncte);  
a. Întreprindere activă fără  întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an 

(pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice) – 14 puncte 
 

Se verifică în situațiile financiare dacă solicitantul probează existenta experienței  de 2 ani si existenta 
profitului din exploatare pe 1 an. 
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care prezinta 
Declaraţie specială privind veniturile realizate (formularul 200) se verifica daca a înregistrat câstig net 
anual pentru ultimul an. 
Daca din analiza documentelor reiese ca intreprinderea a desfasurat activitate fara întrerupere cel 
puțin 2 ani și a inregistrat profit din exploatare/castig net în ultimul an, expertul va inscrie 14 puncte 
in coloana Scor. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 
 
3. CS 3 Principiul finantarii investitiilor care n-au mai beneficiat de finantare similara, in cadrul 
teritoriului GAL FDZR Bargau-Calimani – 10 puncte 
Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are localizat sediul social si punctul de lucru pentru 
care se realizaza investitia in cadrul Teritoriului GAL Bargau Calimani si care nu a mai beneficiat de o 
finantare similara. 
Se verifica declaratie pe proprie raspundere a solicitantului 
Daca din analiza documentelor reiese ca intreprinderea nu a beneficiat de finantare similara, expertul 
va inscrie 10 in coloana Scor. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 
 
4. CS 4 Principiul finantării activităților cu potential de crestere în sensul prioritizării activităților 
agroturistice si recreationale tematice, a activitatilor de productie si a mestesugurilor  care creeaza 
mai multe locuri de munca stabile – maxim 36 de puncte 
4.1 Investitii in agroturismul  si activitatile recreationale care promoveaza teme specifice zonei, 



 
 
corelate cu potentialul de mediu, turistic si cultural al microregiunii si care creaza minim 3 locuri  noi 

de  munca  

Punctarea se va face dupa urmatoarea formula de calcul:  

(400 X n) / 100, unde n = numarul de lucuri de munca noua infiintate. 

Proiectele incadrate in aceste domenii si care creeaza sub 3 locuri de munca nu vor fi punctate la acest 
criteriu. 
 

4.2 Alte tipuri de investitii in activitati de productie dezvoltate in zona si  cu potential de crestere in 

teritoriul GAL ( structuri metalice, prelucrari metalice, mase plastice  s.a. conform Anexei 7/8)care 

crează mai mult de 3  locuri de munca si folosesc tehnologii care nu au impact negativ asupra mediului;  

Punctarea se va face dupa urmatoarea formula de calcul:  

(400 X n) /  100, unde n = numarul de lucuri de munca noua infiintate. 

Proiectele incadrate in aceste domenii si care creeaza sub 3 locuri de munca nu vor fi punctate la acest 
criteriu. 
 

4.3  Investitii in activitati de productie, care creaza mai mult de 2 locuri de munca, sunt punctate 

activitatile de prelucrare a lemnului si activitati mestesugaresti, de artizanat și alte activități 

tradiționale non‐agricole; 

Punctarea se va face dupa urmatoarea formula de calcul:  

(400 X n) / 100, unde n = numarul de lucuri de munca noua infiintate. 

Proiectele incadrate in aceste domenii si care creeaza sub 2 locuri de munca nu vor fi punctate la acest 
criteriu. 
 
Se verifica in studiul de fezabilitate numarul de locuri de munca nou create cu norma intreaga pentru 
activitatile mentionate mai sus, precum si indicatori de monitorizare din Cererea de finantare si 
celelalte documente relevante ale proiectului referitor la locurile de munca nou create.  
Conform normelor europene de implementare PAC, numarul de locuri de munca create – este definit 
ca numarul de locuri de munca create exprimat in „FTE” (echivalent Full -time) in urma sprijinului 
acordat. 
Locurile de munca propuse prin proiect se considera locuri de munca nou create, ceea ce exclude 
locurile de munca mentinute. 
Activitatea de voluntariat nu se considera loc de munca, insa formele de auto-angajare sunt incluse. 
Prin urmare, orice forma de auto-angajare definita in baza legislatiei nationale (PFA, II, IF) poate fi 
luata in considerare la cunatificarea numarului de locuri de munca nou create. 
Conform alelorlasi reglementari privind monitorizarea indicatorilor, in ceea ce priveste cuantificarea 
locurilor de munca, locul de munca creat cu jumatate de norma, va reprezenta 0.5 dintr-un loc de 
munca nou creat. 
Deasemenea, pentru a fi considerat un loc de munca nou creat, durata contrcatului trebuie sa fie de 
un an sau mai mare (ex. Un contract incheiat pe o durata de 6 luni va reprezenta 0.5 din valoarea 
indicatorului de monitorizare). 



 
 
Deasemenea, daca un loc de munca existent cu jumatate de norma este transformat intr-un loc de 
munca cu norma intreaga, valoarea indicatorului este de 0.5 (se considera crearea unei jumatati de 
loc de munca). 
 

Expertul va puncta ca atare locurile de munca, tinand cont de cele anterior mentionate, in calcularea 

unui loc de munca nou creat. 

Daca din analiza documentelor relevante reiese ca solicitantul a propus locuri de munca,  in functie de 

numarul acestora, aplicand formula de calcul  stipulata in criteriile de selectie, se acorda punctajul de 

pana la maxim 36 de muncte. 

In cazul in care nu exista locuri de munca nou create, sau numarul lor este sub pragul minim mentionat 
in fisa, expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 
 
5.CS 5 Proiecte care utilizează energie produsă din surse regenerabile – 10 puncte 
 
Vor fi punctate proiectele , care includ tehnologii/ masuri/activitati de protectie a mediului/  soluţii de 
utilizare a energiei regenerabile si/sau de eficiență energetică, incluse care sunt cuprinse în Studiul de 
fezabilitate/DALI/MJ 
Expertul verifică in studiul de fezabilitate/DALI/MJ precum si in bugetul proiectului si in celelalte 
documente relevante ale proiectului daca solicitantul a propus tehnologii/ masuri/activitati de 
protectie a mediului/  soluţii de utilizare a energiei regenerabile si/sau de eficiență energetică, daca 
datele, informatiile furnizate sunt corelate in intreg proiectul - se acordă 10 puncte dacă este îndeplinit 
acest criteriu sau 0 puncte dacă nu.  

 
 
6. CS 6 Investitii relationate cu inovarea – 10 puncte 
Proiectele punctate la acest criteriu vor trebui sa demonstreze  în Studiul de fezabilitate/DALI/MJ si 
celelalte documente relevante ale proiectului,  contributia in domeniu inovării, corelata cu nevoile de 
dezvoltare ale zonei si valorificarea durabila a resurselor teritoriului, precum si contribuţia adusă la 
dezvoltarea resurselor umane din teritoriul GAL. 
Vor fi punctate proiecte cu abordare inovativă sau care propun activitati, actiuni cu caracter inovator 
in teritoriu GAL,   utilizarea de tehnologii și echipamente cu caracter inovator etc; inovator in 
acceptiunea PNDR, Sub-masura 19.2, se refera la o activitate, actiune, tehnologie etc realizata, folosita 
pentru prima data in teritoriul GAL. 
 
Expertul verifică descrierea făcută de solicitant în ceea ce privește caracterul inovator al proiectului, 
regasirea acesteia în Cererea de finanțare și Studiul de fezabilitate/DALI/ MJ și celelalte documente 
relevante ale proiectului, si   acordă 10 puncte dacă este îndeplinit acest criteriu sau 0 puncte dacă nu.   
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