
Fise de evaluare a criteriilor de selectie – Asociația GAL Tecuci 
MĂSURA M4/6A  

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 de selecție Criterii de selecție 
Punctaj 

Observații 

1. Principiul diversificării 

activității agricole a 

fermierilor/membrilor 

gospodăriei agricole 

către activități non-

agricole; 

Proiecte care sunt inițiate de un fermier 

(persoană neautorizată)/ membru al 

gospodăriei agricole/ întreprindere existentă 

(cel puțin PFA) care a activat în agricultură 

minimum 12 luni până la data depunerii 

cererii de finanțare* (fapt verificat în baza 

de date APIA/ Registrul ANSVSA/ 

Registrul Agricol/ documente financiar 

contabile).  

 

        20 p 

2. Principiul prioritizării 

sectoarelor de servicii și 

activități meșteșugărești; 

Proiecte ce vizează servicii din sectoarele 

cu potențial de creștere –meșteșuguri. 

Proiectul vizează prestarea de servicii 

conform codului CAEN aferent serviciului 

scorat. 

         20 p 

3. Principiul stimulării 

unui nivel ridicat de 

calitate al planului de 

afaceri, care va fi stabilit 

în funcție de producția 

comercializată sau 

activitățile prestate, în 

procent de peste 30% 

din valoarea primei 

3.1 Proiecte care prevăd în planul de afaceri 

producție comercializată sau activități 

prestate într-un procent mai mare de 40% 

din valoarea primei tranșe de plată. 

Verificarea se realizează în 

baza prognozelor din Planul de afaceri. 

 

 

         25 p 



tranșe de plată   

3.2. Proiecte care prevăd în planul de 

afaceri producție comercializată sau 

activități prestate într-un procent mai mare 

de 30% și până la 40% din valoarea primei 

tranșe de plată. Verificarea se realizează în 

baza prognozelor din Planul de afaceri. 

         20 p 

4. Principiul prioritizării 

planurilor de afaceri 

care își propun crearea 

de locuri de muncă 

inclusiv pentru locuitorii 

de etnie rromă din 

teritoriul Asociației 

”GAL Tecuci. 

4.1 Proiecte care își propun crearea a cel 

puțin un  de loc de muncă  a pentru 

locuitorii de etnie rromă din teritoriul 

Asociației ”GAL Tecuci. 

                                 20 p 

4.2 Proiecte care își propun crearea a cel 

puțin două  de muncă  a pentru locuitorii de 

etnie rromă din teritoriul Asociației ”GAL 

Tecuci. 

 15 p 

5. Principiul prioritizării 

proiectelor care își 

propun acțiuni inovative 

de dezvoltare și 

promovare a identității 

locale 

Proiecte care își propun propun acțiuni 

inovative de dezvoltare și promovare a 

identității locale 

         15 p 

 
Total  

  100 P 

 

 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării disponibile 

pentru selecţia lunară care reprezintă diferenţa dintre alocarea anuală şi valoarea publică totală a proiectelor 

selectate prin rapoartele de selecţie/contestații lunare anterioare.  

În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și aceeași prioritate, departajarea 

acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în Planul de afaceri pentru /serviciile 

prestate



 

 

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 M4/6A 
 
 

CS1.Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei 

agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până 

la data depunerii cererii de finanțare.  

 Documente de verificat: baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar 

contabile). Copie act de identitate   
Experul verifică dacă solicitantul se încadrează în categoria fermier (persoană neautorizată)/ membru al 

gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni 

până la data depunerii cererii de finanțare.  

Se verifică Doc. 6. - Copie act de identitate al acționarului / asociatului care deține cel puțin 50 % din acțiuni /părți 
sociale etc  sau deține controlul în cadrul firmei solicitante  
Se verifica in Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei ANSVSA/Registrul Agricol daca exploatația este înscrisă în 
aceste evidențe cu cel puțin 12 luni consecutive inainte de data depunerii Cerere de Finantare pe numele 
acționarului / asociatului care deține cel puțin 50 % din acțiuni, părți sociale etc  sau deține controlul în cadrul firmei 
solicitante /sau al unuia dintre membrii gospodăriei 
În cazul în care exploatația nu este înscrisă pe numele acționarului / asociatului care deține cel puțin 50 % din 
acțiuni, părți sociale etc  sau deține controlul în cadrul firmei solicitante, se verifică dacă domiciliul înscris în Cartea 
de Identitate este același cu cel al deținătorului exploatației membru al gospodăriei. 
Este necesara inregistrarea cu terenuri in Baza de date APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA. 
Se verifica daca solicitantul a declarat bifând în secțiunea F poz. Nr. 12 din Cererea de Finanțare că un alt membru al 
gospodariei nu a mai depus/beneficiat de sprijin pe sM 6.2, inclusiv de același tip de finanțare pentru activități 
neagricole obținut prin Măsura 19 ”Dezvoltarea locală LEADER”  
Daca nu a bifat punctul 12 nu se acorda punctaj.  



Daca in urma verificarii sunt îndeplinite cumulativ condițiile: 
-exploatația este înregistrată în Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei ANSVSA/Registrul Agricol, de minimum 12 
luni de la data depunerii CF și 
- acționarul / asociatul care deține cel puțin 50 % din acțiuni /părți sociale etc  sau deține controlul în cadrul firmei 
solicitante, deține exploatația sau are calitatea de membru al gospodăriei aparținătoare, expertul înscrie ”20 
puncte”  în coloana Scor. In caz contrar, expertul va inscrie ”0” in coloana Scor 
 

 

CS2 .Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.  

Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere –meșteșuguri. 

Documente de verificat:Cererea de finantare, Plan de afaceri, Documente de înființare ale solicitantului 

Expertul verifică dacă prin codul CAEN propus pentru finanțare proiectul își propune realizarea activităților 

meșteșugărești. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 20 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

 

CS 3 Nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția 

comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată  

3.1 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent 

mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din 

Planul de afaceri.- 25 p 

3.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent 

mai mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza 

prognozelor din Planul de afaceri.- 20 p 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie  punctajul maxim aferent în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

 

CS4 Proiecte care își prpn crearea de locuri de muncă 

Documente de verificat: Planul de afaceri 

Expertul verifică în planul de afaceri, dacă proiectul prevede cheltuieli după privind: 

4.1 crearea a cel puțin un  de loc de muncă  a pentru locuitorii de etnie rromă din teritoriul Asociației ”GAL 

Tecuci – 20 p 

4.2 crearea a cel puțin două  de muncă  a pentru locuitorii de etnie rromă din teritoriul Asociației ”GAL 

Tecuci.- 20 p 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie  punctajul maxim aferent în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte 

 

 CS5 Proiecte care își propun propun acțiuni inovative de dezvoltare și promovare a identității locale 

Documente de verificat: Planul de afaceri 

Expertul verifică în PA, dacă proiectul își propune cheltuieli pentru acțiuni inovative de dezvoltare și 

promovare a identității locale 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 15  puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 



 


