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Anexa nr. 15 la Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii M2/1A/6A 

Formular S.L. M2/1A/6A - Fișă de verificare a criteriilor de selecție 
 

Măsura M2/1A/6A – „Sprijin pentru activități non-agricole în teritoriul GAL” 
 
 
Număr şi data de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare: …………………………………………. 

Denumire solicitant: ............................................................................................................................. 

Titlu proiect: ......................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 

Amplasare proiect (localitate / localități): .............................................................................................. 

Statut juridic solicitant: .......................................................................................................................... 

Date personale reprezentant legal solicitant 

Nume: .................................................. Prenume: ........................................................................ 

Funcţie: ......................................................................................................................................... 

Nr. 
Crt. 

Principii de selecție Criterii de selecție/Documente verificate 

Punctaj selecție 

Punctaj 
conform  
Ghidului 

solicitantului 

Punctaj 
acordat 

 

1. 

 Principiul 
diversificării 

activității agricole a 
fermierilor / 
membrilor 

gospodăriei agricole 
către activități                         
non-agricole 

C1. 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 documentelor emise de APIA / 
Registrul ANSVSA / Registrul Agricol / 
documente financiar contabile) 
* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în 
UAT-uri limitrofe acesteia 

Documente verificate: 
Documente care atestă forma de organizare a 
solicitantului. 
Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată 
pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită 
de Statutul Societății agricole; 
Act constitutiv pentru Societatea cooperativă 
agricolă. 
Document expert contabil  
Serviciul online RECOM  
Extras din Registrul Agricol  
Baza de date APIA/Registrul ANSVSA 

 

20 p 

 

...p 
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Situatii financiare 
Declaratie speciala 200/ Declaratie privind 
veniturile din activitati agricole 221 
Copie act de identitate 
 Declarație pe propria răspundere că nici 
solicitantul şi nici un alt membru al 
gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași 
sesiune/beneficiat de sprijin financiar 
nerambursabil forfetar pe SM 6.2. 

2. 
 

Principiul prioritizării 
sectoarelor cu 

potențial de creștere 
din teritoriul GAL  

C2. Proiecte ce vizează activități cu 

potențial de creștere din teritoriul GAL 

Max.  
30 p 

....p 

a)  Proiecte ce vizează activități de 
agroturism 
b) Proiecte ce vizează activități de producție 
din sectoarele cu potențial de creștere – 
meșteșuguri  
Proiectul vizează activități conform codului 
CAEN aferent activității punctate. 
c) Proiecte ce vizează servicii din sectoarele 
cu potențial de creștere (cu excepția 
agroturism ) . 
Proiectul vizează prestarea de servicii 
conform codului CAEN aferent serviciului 
punctat. 
Documente verificate: 
Baza de date online RECOM  
Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare  
Plan de afaceri 
Cererea de Finanțare (identificarea codului 
CAEN 

30 p 

 

25 p 

 

 

20 p 

 

 

   

     

 
3. 

Principiul stimulării 
activităților turistice 
în sensul prioritizării 

activităților 
agroturistice 

desfășurate în 
teritoriul GAL 

C3. Proiecte care vizează investiţii în 

agroturism  în zonele din teritoriu GAL   

Punctajul acordat acestui criteriu se 
calculează în funcție de amplasamentul 
investiției (comuna), în localități cu 
concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) 
punctajul va fi de max. 10 puncte. 
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul 
aferent aplicându-se următoarea formulă de 
calcul:  
Cmrt UAT * 10 / Punctaj maxim Cmrt UAT 

= punctaj final (exprimat cu două 
zecimale) 

Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei 
comunelor cu potențial turistic din arealul 
GAL (vezi Anexa 4) este de 30,51 puncte 
(comuna Braduleţ). 
Notă: În cazul UAT-urilor care nu se 
regasesc in Anexa 4 - Lista UAT-urilor din 
teritoriul Asociației Grupul de Acțiune Locală 
Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor și a 
caracteristicilor specifice acestora / coloana 
Cmrt, punctajul va fi de 0 puncte. 

Max.  
10 p. 

......... p 
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Documente verificate: 
Planul de afaceri(PA) 
Serviciul online RECOM  
Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare  
Anexa 4-Lista UAT-urilor din teritoriul 
Asociației Grupul de Acțiune Locală Făgărașul 
de Sud -Ținutul Posadelor și a caracteristicilor 
specifice acestora 

 
 
 
 
 

4. 
 

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 tranșe de plată 
 

C4. Proiecte care sunt inițiate de 
solicitanți ce dovedesc o bună gestionare 
a activității economice 

Max. 
 25 p  

....p 

a) 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. 
 

b) 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. 
Documente verificate: 
Plan de afaceri 

 
 

25 p 
 
 
 
 
 

15 p 

 
 

...p 
 
 
 
 
 

...p 

 
5. 

Principiul creării de 
noi locuri de muncă 

C5. Proiectele care prevăd prin PA 
crearea de noi locuri de muncă 

Max.  
10 p 

...p 

a) Proiectele care prevăd în PA crearea  
unui nou loc de muncă cu normă întreagă, 
ce se va menține pe toată durata de 
implementare și monitorizare a proiectului. 
b) Proiectele care prevăd în PA crearea a 
două locuri de muncă noi (unul cu normă 
întreagă și unul cu cel puțin ½ normă, ce se 
va menține pe toată durata de implementare 
și monitorizare a proiectului). 
Documente verificate: 
Plan de afaceri 
Anexa 15 – Declarație pe propria răspundere 
specifică GAL FS-TP  

 

5 p 

 

 

 

10 p 

 

 

....p 

 
 
 
 
 

.....p 

 

6. 

Principiul stimulării 
tinerilor sub 40 de 

ani 

C6. Proiecte care sunt implementate de 
tineri sub 40 de ani. 
Se va acorda punctaj dacă 
reprezentantul/acționarul sau asociatul 
majoritar al solicitantului nu a împlinit 40 de 
ani la data depunerii cererii de finanțare. 
Principiul de selecţie se aplică tuturor 
categoriilor de solicitanţi. 
Documente verificate: 
Cererea de finanțare 
Document identitate solicitant 

5 p ...p 

                                               TOTAL 100 p ....p 
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Punctajul total este de maxim 100 puncte. 

 
Punctajul minim pentru selecția unui proiect este de 25 puncte și reprezintă reprezintă punctajul 
minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanțare.  
 

Criteriul de selecție 1 se consideră îndeplinit în cazul în care solicitanții întrunesc condiția la data 

depunerii Cererii de finanțare.  

Excepție: Pe toată perioada de valabilitate a contractului, în cadrul pensiunilor agroturistice se va 

desfăşura cel puțin o activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri 

de plante, livezi de pomi fructiferi sau o activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru, din care 

rezultă diferite articole de artizanat. 

Nu există obligativitatea menținerii activității agricole pe toată perioada de valabilitate a 

Contractului de finanțare, sub condiţia înlocuirii activităţii agricole cu o activitate meșteșugărească, 

cu atelier de lucru, din care rezultă diferite articole de artizanat.  

La Principiul de selecție 2 – C2 se vor puncta serviciile sau activitățile de producție din sectoarele 

cu potențial de creștere în conformitate cu SDL a GAL FS-TP, așa cum sunt prezentate în Cap.I al 

Ghidului solicitantului. 

Prognoza de venituri trebuie să reflecte veniturile din activitățile aferente codului / codurilor CAEN 

pentru care se solicită finanțare, aşa cum este specificat și în titlul secțiunii din Planul de Afaceri 

respectiv Prognoza veniturilor și evolutia activității propuse prin proiect. 

Pentru acordarea punctajului aferent C1, fermierul (persoana neautorizată / membrul unei 

gospodării agricole / întreprindere existentă (cel puţin PFA), trebuie să fi desfășurat activitate 

agricolă cel puțin 12 luni consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare verificările 

vizând:  

Exploataţia agricolă trebuie să fie înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de Identificare – APIA 

și /sau în Registrul agricol și/sau în Registrul exploatațiilor ANSVSA cu minimum 12 luni 

consecutive înaintea depunerii Cererii de finanțare;  

Exploatatia se găseşte pe teritoriul GAL în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri 

limitrofe acesteia. 

Situații financiare sau Declaraţie specială 200 / Declarație privind veniturile din activități agricole 

221 și Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert contabil din care 

sa reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii Cererii de finanțare a obținut venituri de 

exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total venituri din 

exploatare ale solicitantului (numai pentru întreprinderi existente).  

La criteriul de selectie C2b), în cazul codurilor CAEN pentru care sunt prioritizate numai 

meșteșugurile, se primeşte punctajul aferent numai dacă toate produsele finite sunt obținute ca 

urmare a unei activități meșteșugărești sau sunt prelucrate prin activități meșteșugărești (ex: mobila 

pictată manual).  

ATENȚIE! La depunerea Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să fie înregistrat la ONRC ca 

micro-întreprindere/  întreprindere mică cu sediul social și punctul de lucru (dacă este cazul) pentru 

care se solicită finanțare, în teritoriul GAL. 

Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente mai multor coduri CAEN, unui singur cod 

CAEN până la maximum 5 (cinci), în situația în care solicitantul propune realizarea de activități 

aferente mai multor coduri CAEN, acestea trebuie să se completeze, dezvolte sau să se 

optimizeze reciproc. 
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În cazul în care prin proiect sunt propuse activități complementare aferente mai multor coduri 

CAEN, care ar primi punctaje diferite la oricare dintre criteriile de selecţie, proiectul va primi 

 

punctajul cel mai mic aferent acelui criteriu.  

În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN, cu valori 

diferite ale sprijinului public nerambursabil (50.000 euro, respectiv 70.000 euro), proiectul va 

primi sprijinul cel mai mic.  

 

Vor fi punctate la C3 proiectele care se dezvoltă în zone cu potențial turistic ridicat, dezvoltate din 

punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse 

turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și a metodologiei de acordare a 

punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală). 
 

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

alocării disponibile, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face astfel:  

-În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului vor prevala proiectele care 

propun crearea de locuri de muncă suplimentare (în afara celor punctate), în ordinea 

descrescătoare a numărului acestora (criteriul de departajare nr. 1). 

-În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și același nr. de locuri de 

muncă, departajarea acestora se va face în ordinea descrescătoare a procentului propus în 

Planul de afaceri pentru comercializarea producției obținute/serviciilor prestate (criteriul de 

departajare nr. 2). 

-În cazul proiectelor cu același punctaj, aceeași valoare a sprijinului și același nr. de locuri de 

muncă, același procent propus în Planul de afaceri pentru comercializarea producției 

obținute/serviciilor prestate, departajarea se va face în funcție de nr. de activități propuse -care se 

completează,dezvoltă și optimizează reciproc- aferente codurilor CAEN(criteriul de departajare 

nr. 3) . 

 
CONCLUZIA VERIFICĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE: 
 
Punctajul total al criteriilor de selecție stabilit de GAL: ……… puncte 

Proiectul propus prin cererea de finanțare (inclusiv documentele anexate acesteia) este: 

 ELIGIBIL (punctaj minim îndeplinit – 25 puncte)   

 NEELIGIBIL (punctaj minim neîndeplinit – 25 puncte) 

Observații: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Criteriul de departajare 
Valoarea în cazul 

proiectului propus  

Criteriul de departajare nr. 1 - Numărul de locuri de muncă create (în 
afara celor punctate) 

 
……………. 

Criteriul de departajare nr. 2 - Procentul propus în Planul de afaceri 
pentru comercializarea producției obținute/serviciilor prestate 

 
................... 

Criteriul de departajare nr. 3- Nr. de activități propuse - care se 
completează,dezvoltă și optimizează reciproc - aferente codurilor 
CAEN. 

 
 

................... 

 
 
 
Aprobat,           Ștampila 
 
Manager Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume ____________________________________ 
Semnătura _________________    
Data _____/______/_________ 

 
 

Verificat 
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume ____________________________________ 
Semnătura_________________    
Data _____/______/_________ 

 
Întocmit,  
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
Nume și prenume____________________________________ 
Semnătura _________________    
Data _____/______/__________ 
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Metodologia de aplicat pentru completarea  
Fișei de verificare a criteriilor de selecție specifică Măsurii 

 M2/1A/6A -„Sprijin pentru activități non-agricole în teritoriul GAL” 
 

Atenție! Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu  
   Cererea de Finanțare. 
 
 
Număr de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare  
 
Se preia numărul de înregistrare din Fișa de verificare a conformității proiectului.  
 
Denumire solicitant  
 
Se preia denumirea din Cererea de finanțare. 
 
Titlu proiect   
 
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

 
Amplasare proiect (localitate / localități) 

Se preia amplasarea proiectului din Cererea de finanțare 

Statut juridic solicitant 

Se preia statutul juridic al solicitantului din Cererea de finanțare 

Numele, prenumele si funcţia reprezentantului legal se preiau din cererea de finanţare  

 
Evaluarea criteriilor de selecţie se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

Cererea de Finanţare. 

 
P1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole 

către activități  non-agricole 

20 puncte 
 

C1. 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 documentelor emise de APIA / Registrul 

ANSVSA / Registrul Agricol / documente financiar contabile) 

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia, din teritoriul GAL 

 

20 puncte 

Verificarea localităţilor limitrofe se va realiza prin accesarea link-ului: 

http://geoportal.gov.ro/viewers/ro_RO/index.html 

 
 

( 20 pct daca DA si 0 daca NU) 

http://geoportal.gov.ro/viewers/ro_RO/index.html
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente care atestă forma de 

organizare a solicitantului. 

Hotărâre judecătorească definitivă 

pronunţată pe baza actului de 

constituire și a statutului propriu în 

cazul Societăţilor agricole, însoțită de 

Statutul Societății agricole; 

Act constitutiv pentru Societatea 

cooperativă agricolă. 

Document expert contabil  

Serviciul online RECOM  

Extras din Registrul Agricol  

Baza de date APIA/Registrul 

ANSVSA 

Situatii financiare 

Declaratie speciala 200/ Declaratie 

privind veniturile din activitati 

agricole 221 

Copie act de identitate   

Declarație pe propria răspundere că 

nici solicitantul şi nici un alt membru al 

gospodăriei nu a mai solicitat în 

aceeași sesiune/beneficiat de sprijin 

financiar nerambursabil forfetar pe SM 

6.2. 

 

20  puncte 

 a)Verificari in cazul in care punctajul se solicita 

pentru activitatea agricola a unor 

fermieri/membrii ai gospodariei agricole 

Se verifică Copie act de identitate al acționarului / 

asociatului care deține cel puțin 50 % din acțiuni 

/părți sociale etc  în cadrul firmei solicitante . 

Verificarea UAT-urilor limitrofe se va face 

accesand link-ul 

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/dow

nload.page sau Anexa 4-Listă UAT GAL FS-TP. 

Se verifica in Baza de date APIA sau în Registrul 

Exploatatiei ANSVSA sau în extrasul din Registrul 

Agricol daca exploatația este înscrisă în aceste 

evidențe cu cel puțin 12 luni consecutive inainte de 

data depunerii Cererii de Finantare pe numele 

acționarului / asociatului care deține cel puțin 50 % 

din acțiuni, părți sociale etc în cadrul firmei 

solicitante /sau pe numele 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  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 că un alt 

membru al gospodariei nu a mai depus/beneficiat 

de sprijin pe sM 6.2. 

Expertul GAL verifică în răspunsul OJFIR adresa 

asociatilor/actionarilor după consultarea  Registrului 

electronic al Cererilor de Finantare. Daca aceeasi 

adresa se regaseste la un alt asociat/actionar al 

unui solicitant din aceeasi sesiune de depunere sau 

beneficiar al sub-masurii 6.2 se va verifica in fisa SL 

a proiectului respectiv daca solicitantul/beneficiarul 

a obtinut punctaj pentru calitatea de membru de 

gospodarie agricola (cu mai mult de 12 luni 

consecutive inainte de depunerea Cererii de 

Finanțare). 

In situatia in care un alt membru al aceleiasi 

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/download.page
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/download.page
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gospodarii agricole a obtinut punctaj la Principiul nr. 

1 de selectie expertul va inscrie ”0” in coloana 

punctaj acordat. 

 

Expertul înscrie ”20 puncte” în coloana punctaj 

acordat daca in urma verificarii sunt îndeplinite 

cumulativ condițiile: 

-exploatația este înregistrată în Baza de date APIA 

sau în Registrul Exploatatiei ANSVSA sau în 

Registrul Agricol, cu minimum 12 luni înainte de 

data depunerii CF și 

- acționarul / asociatul care deține cel puțin 50 % din 

acțiuni /părți sociale etc în cadrul firmei solicitante, 

deține exploatația sau are calitatea de membru al 

gospodăriei aparținătoare.  

-exploatatia se gaseste in UAT-ul in care se va 

realiza investitia sau in UAT-uri limitrofe acesteia  

In caz contrar, expertul va inscrie ”0” in coloana  

punctaj acordat  

 

b) Verificari in cazul in care punctajul se solicita 

pentru activitatea agricola a  unei intreprinderi 

existente (cel putin PFA) 

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.  

Pentru persoane juridice se verifică documentul 

însușit de catre un expert contabil din care să 

rezulte că solicitantul in anul precent depunerii 

cererii de finanțare a obtinut venituri din exploatare 

si veniturile din activități agricole reprezintă cel puțin 

50% din totalul veniturilor din exploatare ale 

solicitantului.  

Pentru persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) se 

verifică in Declaratia privind veniturile realizate in 

Romania (formularul 200) insotita de Anexele la 

formular, in cazul in care in formularul 200 s-au bifat 

mai multe categorii de venituri, daca solicitantul in 

anul precent depunerii cererii de finanare a obtinut 

venit brut si veniturile din activități agricole 

reprezintă cel puțin 50% din total venit brut ale 

solicitantului. 
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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 IS de către expertul 

GAL. 

Expertul înscrie ”20 puncte” în coloana Punctaj 

Acordat daca in urma verificarii este îndeplinită 

condiția ca solicitantul  să fie inscris in Baza de date 

APIA/Registrul Exploatatiei ANSVSA/Registrul 

Agricol cu minimum 12 luni consecutive inainte de 

data depunerii Cererii de Finantare; 

Pentru solicitantii care dovedesc indeplinirea 

conditiei prin inregistrarea la APIA, acestia trebuie 

sa fie inregistrați cu terenuri in Baza de date APIA, 

nu doar să aibă atribuire de cod RO APIA. 

 

 
 

P2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere din teritoriul GAL 

 

      C2. Proiecte ce vizează activități cu potențial de creștere din teritoriul GAL - max.30 p. 

a)  Proiecte ce vizează activități de agroturism-30 p 

b) Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere – 

meșteșuguri -25 p 

c) Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția agroturism )-

20p . 

 

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  

Lista coduri CAEN eligibile pentru 

finantare  

Plan de afaceri 

Cererea de Finanțare (identificarea 

codului CAEN) 

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 cu potential 

de crestere conform Anexei- Lista coduri CAEN eligibile 

pentru finantare . 

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  
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a) 30 puncte 

Se verifica daca tipul de activitate  propus prin proiect 

vizează activități de  agroturism . Daca proiectul vizeaza 

investitii in activitati de agroturism, expertul va inscrie 30 

puncte in coloana „Punctaj acordat”. 

b) 25 puncte 

Daca proiectul vizează activitati de productie - 

meşteşuguri expertul va inscrie 25 puncte in coloana 

,,Punctaj acordat.” 

c) 20 puncte 

Daca proiectul vizează activități de servicii din sectoarele 

cu potențial de creștere (cu exceptia agroturism), expertul 

va inscrie 20 puncte in coloana ,,Punctaj acordat". 

 

Dacă activitatea solicitantului nu se încadrează în criteriile de mai sus, în coloana Punctaj  acordat 

se va înscrie punctaj zero. 

 

P3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice 

desfășurate în teritoriul GAL  

 

     C3. Proiecte care vizează investiţii în agroturism în zonele din teritoriu GAL  - max 10 

puncte. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE   

Planul de afaceri(PA) 

Serviciul online RECOM  

Lista coduri CAEN eligibile pentru 

finantare  

Anexa 4-Lista UAT GAL FS-TP-Condiții 

specifice 

 

C3.– max 10 puncte 

Se verifică în PA dacă proiectul vizează activități conform 

codului CAEN/activității prevăzute în statutul de 

funcționare al solicitantului, aferent activităților 

agroturistice 

Se verifica in PA daca tipul de activitate  propus prin 

proiect vizează activități de  agroturism (pensiuni 

agroturistice) in zonele cu concentrare mare de resurse 

turistice din teritoriul GAL.  

 

Vor fi punctate proiectele prin care se propune 

desfășurarea activității de agroturism (pensiuni 

agroturistice - obligatorii de realizat, conform clasificării 

agropensiunii) în zone cu potential turistic ridicat dar 

insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în 

conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142/ 2008 

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 

national Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse turistice, 

aprobată cu modificări prin Legea 190/2009, precum și cu 

metodologia de acordare a punctajului total aferent 

potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală). 

Se verifică, conform informatiilor/documentelor din 

cererea de finanțare, dacă activitățile propuse prin proiect 
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(pensiuni agroturistice) se vor desfășura în localitățile 

cuprinse în Anexa 4-Lista UAT GAL FS-TP-Condiții 

specifice-coloana Cmrt. 

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție 

de amplasarea pensiunii/desfășurarea activității de 

agrement în localități cu concentrare mare de resurse : 

Astfel, se verifica in Anexa 9 Lista zonelor cu potential 

turistic ridicat. 

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent 

aplicându-se următoarea formulă de calcul:  

Cmrt UAT * 10 / Punctaj maxim Cmrt UAT = punctaj final 

(exprimat cu două zecimale) 

Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor 

cu potențial turistic din arealul GAL (vezi Anexa 4) este de 

30,51 puncte (comuna Braduleţ). 

Notă: În cazul UAT-urilor care nu se regasesc in Anexa 4 

- Lista UAT-urilor din teritoriul Asociației Grupul de 

Acțiune Locală Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor și a 

caracteristicilor specifice acestora / coloana Cmrt, 

punctajul va fi de 0 puncte. 

Dacă proiectul îndeplineşte condiţia, expertul GAL va 

înscrie punctajul calculat în coloana punctaj acordat. 

 

 

 

P4 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 tranșe de plată. 

 

   C4. Proiecte care sunt inițiate de solicitanți ce dovedesc o bună gestionare a activității 

economice- max. 25 puncte/ 

 

a) 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. 

b) 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-15p. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Plan de afaceri 

 

a) 25 p. 

Verificarea se realizează în baza prognozelor din 

Planul de afaceri. 

 

Astfel, expertul GAL verifica daca valoarea 
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productiei  proprii comercializate sau activitatile 

prestate prevazute in Planul de afaceri reprezintă  

procentul stabilit de solicitant (minimum 40 %, 

inclusiv 40%) din valoarea primei transe de plată. 

Se verifica dacă procentul asumat în Planul de 

Afaceri se regăseşte în prognoza veniturilor şi 

evolutia activitatii propuse prin proiect 

Punctajul se acordă şi în  situaţia în care 

solicitatnul îşi propune realizarea procentului 

asumat într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, cu 

condiţia ca prognoza să fie completată pe întreaga 

perioadă de 5 ani.  

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 de minim 30% .  

Aceste venituri nu vor fi luate în considerare în 

calculul procentelor pentru punctarea CS 4a). 

b) 15 p. 

Verificarea se realizează în baza prognozelor din 

Planul de afaceri. 

Astfel, expertul GAL verifica daca valoarea 

productiei proprii comercializate sau activitatile 

prestate prevazute in Planul de afaceri reprezintă 

procentul stabilit de solicitant, procent care trebuie 

să fie mai mare de 30% și până la 40% (inclusiv 

30%, exclusiv 40%) din valoarea primei tranșe de 

plată. 

Se verifica dacă procentul asumat în Planul de 

Afaceri se regăseşte în prognoza veniturilor şi 

evolutia activitatii propuse prin proiect . 

Punctajul se acordă şi în  situaţia în care 

solicitatnul îşi propune realizarea procentului 

asumat într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, cu 

condiţia ca prognoza să fie completată pe întreaga 

perioadă de 5 ani. 

Atentie! Prognoza de venituri trebuie sa reflecte 

veniturile din activitatile aferente codului/codurilor 
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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 de minim 30% .  

Aceste venituri nu vor fi luate în considerare în 

calculul procentelor pentru punctarea CS 4.b)  

 

 

P5. Principiul creării de noi locuri de muncă 

     C5. Proiectele care prevăd prin PA crearea de noi locuri de muncă - max.10p. 

 

a) Proiectele care prevăd prin PA crearea de unui nou loc de muncă prin PA cu normă întreagă, 

ce se va menține pe toată durata de implementare și monitorizare a proiectului- 5 p. 

 b) Proiectele care prevăd prin PA crearea a două locuri de muncă noi (unul cu normă întreagă și 

unul cu cel puțin ½ normă, ce se va menține pe toată durata de implementare și monitorizare a 

proiectului)- 10 p. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Plan de afaceri 

Anexa 15 – Declarație pe propria răspundere 

specifică GAL FS-TP  

 

a) 5 p. 

 Se verifică în Planul de afaceri dacă solicitantul a 

prevăzut minim nou loc de muncă cu normă 

întreagă; în situația în care este prevăzut a se crea 

un loc de muncă, se verifică în Anexa 15 – 

Declarație pe propria răspundere specifică GAL 

FS-TP dacă solocitantul și-a asumat menținerea 

acestuia pe toată durata de implementare și 

monitorizare a proiectului. 

b) 10 p. 

 Se verifică în Planul de afaceri dacă solicitantul a 

prevăzut crearea a două locuri de muncă noi (unul 

cu normă întreagă și unul cu cel puțin ½ normă); în 

situația în care este prevăzut a se crea un loc de 

muncă cu normă întreagă și unul cu cel puțin ½ 

normă, se verifică în Anexa 15 – Declarație pe 

propria răspundere specifică GAL FS-TP dacă 

solocitantul și-a asumat menținerea acestora pe 

toată durata de implementare și monitorizare a 

proiectului 
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  6. Principiul stimulării tinerilor sub 40 de ani 

C6. Proiecte care sunt implementate de tineri sub 40 de ani. 

Vor primi punctaj solicitanții care nu au împlinit 40 de ani la data depunerii cererii de finanțare. 

Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finanțare 

Document identitate solicitant 

 

Expertul GAL identifică în cererea de finanţare 

reprezentantul legal pentru PFA / II / IF şi 

acţionarul majoritar (care deţine cel puţin 50%+1 

din părţile sociale / acţiuni din capitalul social) în 

celelalte cazuri. Expertul GAL verifică datele de 

identificare ale reprezentantului legal / acţionarul 

majoritar în documentele de identitate: CNP şi 

data naşterii. În situația în care expertul GAL 

constată că reprezentantul legal / acţionarul 

majoritar al solicitantului nu a implinit vârsta de 40 

de ani la data depunerii cererii de finanțare, 

notează în coloana Punctaj acordat 5 puncte. 

 

5p dacă DA, 0 p dacă NU. 

 

Punctajul minim pentru această măsură este de 25 puncte. 

 

Expertul GAL completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat.  

Dacă există divergenţe între expertul GAL şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 

mediate / rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 

 

 

 

 


