Fise de evaluare a criteriilor de selectie – Asociația GAL Tecuci
MĂSURA M3/6A – Dezvoltarea antreprenoriatului non-agricol în sectorul de producție
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
1.

Principii de selecție Criterii de selecție

2.

Principiul
Proiecte ce vizează activități de producție din 20 p
prioritizării
sectoarele cu potențial de creștere, inclusiv
sectorului
pentru combustibil din biomasă (ex.: fabricare de peleți și
producția
de brichete.
combustibil
din Proiectul vizează prestarea de activități conform
biomasă (ex.:
codului CAEN aferent activității scorate.
fabricare de peleți
și
brichete)
în
vederea
comercializării
Principiul
Proiecte care își propun în planul de afaceri cel 15 p
promovării
puțin o activitate de
investițiilor care își promovare a produselor la nivelul teritoriului
propun în planul de Asociației GAL Tecuci
afaceri activități de
promovare
a
produselor

3.

Punctaj
Observații
Principiul
Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere 20 p
diversificării
existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în
activității agricole a principal activitate în domeniul agricol* și
fermelor existente intenționează să-și diversifice activitatea în
către
activități sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să
nonagricole
fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la
data înființării și până la data depunerii cererii de
finanțare.

4.

5.

Principiul derulării 4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3
activităților
ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a
anterioare
ca se evidenția buna gestionare a activității
activitate generală economice)
de management a 20 p
firmei, pentru o mai
bună gestionare a
activității
economice

20 p

4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2
ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a
se evidenția buna gestionare a activității
economice)

15 p

Principiul
5.1 Proiecte care își propun crearea a cel puțin un 20 p
prioritizării
loc de muncă pe o perioadă de cel puțin 12 luni
investițiilor
care
propun în proiect
crearea a cel puțin 5.2 Proiecte care își propun crearea a cel puțin 2 25 p
un loc de muncă cu locuri de muncă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
normă întreagă pe o
perioadă de cel
puțin 12 luni
Total

100 p

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării
disponibile pentru selecţie. Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție
de valoarea eligibilă a proiectelor.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare eligibilă a proiectului, departajarea acestora se va
face în ordinea următoarelor priorități:
1. Proiecte care propun activități din sectorul de producție ce vizează producția de combustibil din biomasă
(ex. Fabricarea de peleți și brichete)
2. Proiecte care propun activități de promovare a produselor în teritoriul Asociației GAL Tecuci.

Pentru această măsură, pragul minim este de 20 de puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect
nu poate intra la finanţare.

Aprobat de Presedinte Asociatia GAL Tecuci
Nume si prenume..................................................................................................
Semnătura……………………….....................………. DATA……/……/201
Verificat de ……………………........................... Expert 2 Asociatia GAL Tecuci
Nume si prenume.................................................................................................
Semnătura ……………………........................
DATA……/……/201
Intocmit de…………………….............................. Expert 1 Asociatia GAL Tecuci
Nume si prenume..................................................................................................
Semnătura ……………………........................
DATA……/……/201

Metodologia de verificare a criteriilor de selecție M3/6A
CS1 Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal
activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea
agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii
de finanțare. 20 p
Documente de verificat: Doc 7.1 Certificatul de inregistrare/7.2 Hotarare judecatoreasca / 7.3Act consitutiv
Anexa Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN cu sectoare prioritare
Doc.5 Copie extras din Registrul ANSVSA/APIA
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
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 la APIA
si/sau in Registrul Exploatatiei ANSVSA/Registrul Agricol 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 veniturile din activități agricole reprezintă
cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului sau în cazul PFA, II și IF, declarația pe proprie
răspundere a solicitantului că veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri, 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.
În situația în care la depunerea documentelor financiar-contabile nu a fost depus și documentul însușit de un expert
contabil, acesta va fi solicitat prin intermediul formularului E3.4 de către expertul GAL.
Cele doua conditii trebuie indeplinite cumulat pentru a obtine punctajul aferent acestui criteriu de selectie.

CS2 Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, inclusiv combustibil
din biomasă (ex.: fabricare de peleți și brichete).
Documente de verificat: Documente de verificat:SF, Doc 7.1 Certificatul de inregistrare/7.2 Hotarare
judecatoreasca / 7.3Act consitutiv
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN cu sectoare prioritare
Expertul verifică dacă proiectul vizează prestarea de activități conform codului CAEN aferent activității scorate.
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 .
Daca proiectul vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere, expertul va inscrie 30 puncte in coloana Scor.
Daca proiectul nu vizeaza activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, expertul va inscrie 0 in
coloana Scor.
CS3. Proiecte care își propun în planul de afaceri cel puțin o activitate de promovare a produselor la
nivelul teritoriului Asociației GAL Tecuci
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate
Expertul verifică dacă proiectul prevede cheltuieli cu cel puțin o activitate de promovare a produselor pe
teritoriul Asociației GAL Tecuci. -15 p
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor.

CS4. Derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru
o mai bună gestionare a activității economice.
Documente de verificat: Doc.2- Situaţiile financiare pentru anii n-1 si n Bilant, formular 10, cont de profit şi
pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40, inregistrate la Administratia Financiara, in care rezultatul operational
(rezultatul de exploatare din bilant) pentru anii n-1, n, respectiv anul precedent sa fie pozitiv.
sau Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale: Declaraţie specială privind
veniturile realizate în anii n-2, n-1, n înregistrata la Administratia Financiară (formularul 200 însoţit de Anexele la
Formular).
4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se
evidenția buna gestionare a activității economice)
Se verifica in doc. 1 ce tip de activitate se propune prin proiect si, in cazul diversificarii activitatii, ce activitate a
desfasurat solicitantul anterior depunerii cererii de finantare.
Doc.2-Se verifica daca solicitantul probeaza existenta experientei de 3 respectiv 2 ani si existenta profitului
operational pe 2 respectiv 1 an. 20 p
4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an (pentru a se
evidenția buna gestionare a activității economice)
15 p
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care prezinta Declaraţie specială
privind veniturile realizate (formularul 200) se verifica daca a inregistrat castig net anual pentru ultimii 2 ani,
respectiv ultimul an.
Daca din analiza documentelor financiar- contabile reiese ca intreprinderea a desfasurat activitate fara întrerupere
cel puțin 3 ani și a inregistrat profit operațional în ultimii 2 ani.
Daca din analiza documentelor reiese ca intreprinderea a desfasurat activitate fara întrerupere cel puțin 2 ani și a
inregistrat profit operațional în ultimul an, expertul va inscrie 15 in coloana Scor.
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor.

CS5 Prioritizarea investițiilor care propun în proiect crearea a cel puțin un loc de muncă cu
normă întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate
Expertul verifică dacă proiectul prevede cheltuieli pentru crearea a cel puțin un oc de muncă cu normă
întreagă pe o perioadă de cel puțin 12 luni.
5.1 Proiecte care își propun crearea a cel puțin un loc de muncă pe o perioadă de cel puțin 12 luni
Daca din analiza documentelor reiese ca intreprinderea își propune a cel puțin un loc de muncă pe o perioadă de
cel puțin 12 luni, expertul va inscrie 20 p in coloana Scor
5.2 Proiecte care își propun crearea a cel puțin 2 locuri de muncă, pe o perioadă de cel puțin 12 luni.25 p
Daca din analiza documentelor reiese ca intreprinderea își propune a cel puțin două locuri de muncă pe o perioadă
de cel puțin 12 luni, expertul va inscrie 25 p in coloana Scor
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor.

