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Anexa nr. 15 la Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii M1/1A/6A 

 

Formular S.L. M1/1A/6A - Fișă de verificare a criteriilor de selecție 
 

Măsura M1/1A/6A – „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole” 
 
 
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 selecţie 

Punctaj 
conform 
Ghidului 

solici- 
tantului 

Punctaj 
acordat 

 
1. 

Principiul 
diversificării 
activității 
agricole a 
fermelor 
existente către 
activități non-
agricole 

C1. 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 / extindă  
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.  
* în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri 
limitrofe acestuia din teritoriul GAL 
 
Documente verificate: 
Hotarare judecatoreasca / Act consitutiv pentru Societatea 
cooperativa agricolă 
Serviciul online RECOM al ONRC 
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN 
eligibile 
Copie extras din Registrul agricol cu stampila primariei si 
mentiunea ’’Conform cu originalul’’  

 
10 p 

 

 
......... p 
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Situații financiare / Declarație specială 200 / Declaratie 
privind veniturile din activitati agricole 221 / Declarația unică 
212 
Declaratie expert contabil din care sa reiasă ca solicitantul a 
obtinut venituri de exploatare iar minim 50% din acestea 
sunt din activitati agricole. 
Baza de date APIA / Registrul Exploatatiei ANSVSA 

2. 
 

Principiul 
prioritizării 
sectoarelor cu 
potențial de 
creștere din 
teritoriul GAL  
 

C2. Proiecte ce vizează activități cu potențial de creștere 
din teritoriul GAL. 

Max. 
40 p 

...... p 

C2.1 Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu 
potențial de creștere (cu excepția agroturismului)  
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului 
CAEN aferent serviciului scorat. 
C2.2 Proiecte ce vizează activități de producție din 
sectoarele cu potențial de creștere (cu exceptia 
meşteşugurilor)  
Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent 
activității scorate. 
C2.3 Proiecte ce vizează activități de agroturism și/sau 
activităţi meşteşugăreşti  
Proiectul vizează activități de agroturism sau activități 
meșteșugărești, conform codului CAEN . 
Documente verificate: 
Cererea de finanţare  
Serviciul online RECOM al ONRC 
Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare in 
cadrul măsurii M1/1A/6A 
Studiul de fezabilitate 

40 p 
 
 
 

35 p 
 
 
 
 

30 p 

...... p 
 
 
 

...... p 
 
 
 
 

...... p 
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Principiul 
stimulării 
activităților 
turistice în 
sensul 
prioritizării 
activităților 
agroturistice 
desfășurate în 
zone cu 
potențial 
turistic 
ridicat/destinații 
eco-
turistice/arii 
naturale 
protejate din 
teritoriul GAL  

C3. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism și/sau 
proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi 
desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat și/sau arii 
naturale protejate. 

Max. 
15 p 

...... p 

C3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni 
agroturistice) și servicii de agrement în zonele cu potențial 
turistic din teritoriul GAL   
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție 
de amplasamentul investiției (comuna). În localitățile 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 (cu două 
zecimale).  
Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor 
cu potențial turistic din teritoriul GAL (Anexa 10 la Ghid) 
este de 30,51 puncte (comuna Brăduleț). În cazul UAT-
urilor care nu se regăsesc cu punctaje în Anexa 10 - Lista 
UAT-urile 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. 

 
10 p 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
...... p 
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C3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement* 
ce vor fi desfașurate in arii naturale protejate din teritoriul 
GAL 
Notă: în teritoriul GAL nu exista localităţi nominalizate în 
lista destinaţiilor ecoturistice şi cu Concentraţie foarte mare 
de resurse turistice. 
Notă: Punctajul acordat Criteriului C.3.2 se poate cumula cu 
punctajul acordat C.3.1 . 
* Activitatile turistice de agrement – vor primi punctaj numai 
acele activități dependente de o structura de cazare 
agroturistică dar care nu fac parte din criteriile obligatorii 
pentru clasificarea acesteia conform Ordinului ANT nr. 
65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc). 
Documente verificate: 
Studiul de fezabilitate  
Serviciul online RECOM al ONRC  
Anexa 7 - Lista detaliata a actiunilor conform codurilor 
CAEN eligibile  
Anexa 10 - Lista UAT-urilor din teritoriul Asociației Grupul 
de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor  
Anexa 9 - Lista ariilor naturale protejate 

5 p ...... p 

4. 
 

Principiul 
derulării 
activităților 
anterioare ca 
activitate 
generală de 
management a 
firmei, pentru o 
mai bună 
gestionare a 
activității 
economice 
 

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

Max. 
30 p ....... p 

C4.1 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) 
C4.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și 
cu profit operațional în ultimul 1 an (pentru a se evidenția 
buna gestionare a activității economice) 
C4.3 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 1 an și 
cu profit operațional în ultimul 1 an (pentru a se evidenția 
buna gestionare a activității economice) 
Documente verificate: 
Studiul de Fezabilitate 
Serviciul online RECOM al ONRC 
Situaţiile financiare pentru anii, n-2, n-1 si n / Declaraţie 
specială privind veniturile realizate în anii n-2, n-1, n 
(formular 200)   
Notă: Profit operațional înseamnă profit din exploatare / câștig 
net. Pentru punctarea acestui criteriu se vor verifica 
documentele specifice formei de organizare a solicitantului. 

30 p 
 
 

20 p 
 
 

10 p 

...... p 
 
 

...... p 
 
 

...... p 
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Principiul 
localizării 
întregii activități 
a solicitantului 
în teritoriul 
GAL 

C5. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are 
întreaga activitate localizată în teritoriul GAL 
Documente verificate: 
Studiul de fezabilitate 
Serviciul online RECOM al ONRC 
Anexa 10 - Lista UAT-urilor din teritoriul Asociației Grupul 
de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 

5 p ....... p 

TOTAL 100 ....... p 

 
Punctajul total este de maxim 100 puncte. 
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Punctajul minim pentru selecția unui proiect este de 30 puncte și reprezintă reprezintă 
punctajul minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanțare.  
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție C1-C5. Selecția pentru 
finanțare a proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 
alocarii disponibile pentru apelul de selecţie.  
Criteriile de selecție C1 şi C4 se consideră îndeplinite în cazul în care solicitanții întrunesc condiția 

la data depunerii Cererii de finanțare. Nu există obligativitatea menținerii acestor condiții pe toată 

perioada de valabilitate a Contractului de finanţare. Exceptie: 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. 

La criteriul de selecţie C2.1, în cazul codurilor CAEN pentru care sunt prioritizate numai 

meşteşugurile, se primeşte punctajul aferent numai dacă toate produsele finite sunt obţinute ca 

urmare a unei activităţi meşteşugăreşti sau sunt prelucrate cu activităţi meşteşugăreşti (ex: mobilă 

pictată manual). 

Criteriul de selecție C5 se consideră îndeplinit doar în cazul în care solicitanții întrunesc condiția 

ca întreaga activitate (sediu social / punct / puncte de lucru) să fie situată în teritoriul GAL FS-TP la 

data depunerii Cererii de finanțare. Acest criteriu de selecție trebuie să fie respectat și menținut pe 

întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a proiectului. În caz contrar proiectul devine 

neeligibil. 

La criteriul de selecţie C3.2 se vor puncta proiectele care includ activități turistice de agrement ce 

vor fi desfășurate în zonele cu arii naturale protejate care prezintă la depunerea Cererii de finanţare 

acordul administratorului / custodelui ariei / zonei respective. 

NOTĂ! Sunt eligibile proiectele care propun activităţi aferente unuia sau mai multor coduri 

CAEN incluse în Anexa 7 / 8 – maximum 5 coduri, în situația în care aceste activități se 

completează, dezvoltă sau se optimizează reciproc. 

IMPORTANT! 

- În cazul în care prin proiect sunt propuse activități complementare aferente mai multor coduri 

CAEN, care ar primi punctaje diferite la principiul de selecție numărul 2 - Principiul 

prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere din teritoriul GAL, proiectul va primi punctajul 

cel mai mic aferent acestui principiu. 

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

intensități diferite (70%, respectiv 90%), proiectul va primi intensitatea cea mai mică. 

Vor fi punctate la criteriul de selecție C3.1. proiectele care se dezvoltă în zone cu potențial turistic 

ridicat, dar insuficient 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). Lista comunelor cu potențial turistic este întocmită în conformitate cu Ordonanța 

menționată mai sus și poate fi găsită și pe site-ul www.gal-tinutulposadelor.ro. Lista cu condițiile 

specifice comunelor din arealul GAL FS-TP, inclusiv cu punctajele alocate Cmrt, se găsește în 

Anexa 10 la prezentul Ghid. 

Atenție! Dacă pe parcursul perioadei de implementare sau de monitorizare se încalcă cel puţin un 

criteriu de eligibilitate sau de selecţie (cu excepția C1, C4 care se verifică doar la depunerea CF), 

Cererea de finanțare devine neeligibilă. 

http://www.gal-tinutulposadelor.ro/
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În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de valoarea 
sprijinului. În cazul proiectelor cu același punctaj și după această departajare vor prevala proiectele 
care propun crearea de locuri de muncă suplimentare (în afara celui obligatoriu), în ordinea 
descrescătoare a numărului acestora. În cazul poiectelor cu același punctaj și care propun crearea 
aceluiași număr de locuri de muncă suplimentare, vor prevala proiectele care sunt inițiate de o 
întreprindere existentă (cel putin PFA, cu activitate predominantă în sectorul agricol), 
care intenționează să-și extindă activitatea existentă în sectorul non-agricol. 
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi 
pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe 
toată perioada Contractului de finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 
 
 

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: 

 FINANȚABIL (punctaj minim îndeplinit – 30 puncte)   

 NEFINANȚABIL (punctaj minim neîndeplinit – 30 puncte) 

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

Criteriul de departajare 
Valoarea în cazul 

proiectului propus  

Criteriul de departajare nr. 1 - Valoarea sprijinului 
................. 

 

Criteriul de departajare nr. 2 - Numărul de locuri de muncă suplimentare 
(în afara celui obligatoriu) 

 
……………. 

Criteriul de departajare nr. 3 - Proiectele care sunt inițiate de o 
întreprindere existentă (cel putin PFA, cu activitate predominantă în 
sectorul agricol), care intenționează să-și extindă activitatea existentă în 
sectorul non-agricol 

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

 

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 ____________________________________ 
Semnătur a_________________    
Data _____/______/_________ 

 

Întocmit,  
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 
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Nume și prenume____________________________________ 
Semnătura _________________    
Data _____/______/__________ 

 

 

Metodologia de aplicat pentru completarea  
Fișei de verificare a criteriilor de selecție  

specifică Măsurii M1/1A/6A „Investiții în crearea și dezvoltarea de 
activități non-agricole” 

 
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 fermelor existente către activități non-agricole 

10 puncte 
 

C1. 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 / extindă  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.  

10 puncte 

* în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri limitrofe acestuia din teritoriul GAL 
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Verificarea localităţilor limitrofe se va realiza prin accesarea link-ului: 

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

 
 

( 10 pct daca DA si 0 daca NU) 
 
 
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Document care atestă forma de 

organizare: Hotărâe judecătorească 

Serviciul online RECOM al ONRC 

Anexa 7 Lista detaliată a acţiunilor 

conform codurilor CAEN  

Copie extras din Registrul agricol cu 

ştampila primăriei şi menţiunea 

’’Conform cu originalul’’  

Situaţii financiare / Declaraţie specială 

200 / Declaraţie privind veniturile din 

activităţi agricole 221 / Decalrație unică 

212 

Declaraţie expert contabil din care sa 

reiasă că solicitantul a obţinut venituri 

de exploatare, iar minim 50% din 

acestea sunt din activităţi agricole. 

Baza de date APIA / Registrul 

Exploatatiei ANSVSA 

GAL va transmite către OJFIR  lista 

proiectelor depuse, solicitând 

informațiile necesare 

Se verifică prin Serviciul online RECOM al ONRC 

dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN 01 

Agricultură, vânătoare și servicii anexe, aferent unei 

activităţi agricole, forma de organizare și 

documentele financiar-contabile din care să reiasă 

că solicitantul a obținut venituri în principal din 

activitatea agricolă.  

Se verifică în Baza de date APIA / Registrul 

Exploataţiei ANSVSA / Registrul Agricol dacă 

solicitantul este înscris cu minimum 12 luni 

consecutive înainte de data depunerii Cererii de 

Finanţare.  

Este necesară înregistrarea cu terenuri în Baza de 

date APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA. 

Se verifică documentul însușit de un expert contabil 

din care să rezulte că solicitantul a obtinut venituri 

din exploatare, din care veniturile din activități 

agricole reprezintă cel puțin 50% din veniturile de 

exploatare ale solicitantului sau în cazul PFA, II și 

IF, se verifică in Declaratia privind veniturile 

realizate in Romania (formularul 200) insotita de 

Anexele la formular,daca solicitantul a obtinut venit,  

din care venitul din activitățile agricole reprezintă cel 

puțin 50% din total venit brut din anul precedent 

depunerii cererii de finantare, 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. 

 

Cele două condiţii trebuie îndeplinite cumulat pentru 

a obtine punctajul aferent acestui criteriu de 

selecţie. 

Activitatea agricolă trebuie să se fi desfăşurat în 

UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  

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

Verificarea localităţilor limitrofe se va realiza prin 

accesarea link-ului:  

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

/download.page 

 

 
 

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

C2. Proiecte ce vizează activități cu potențial de creștere din teritoriul GAL-  Maxim 40 puncte 

C2.1 Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția 

agroturism)  

- 40 puncte  

C2.2 Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere (cu 

exceptia meşteşugurilor)                                                                                               - 35 

puncte 

C2.3 Proiecte ce vizează activități de agroturism, activităţi meşteşugăreşti                - 30 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 

Cererea de finanţare  

Serviciul online RECOM al ONRC 

Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile 

pentru finantare in cadrul măsurii 

M1/1A/6A 

Studiul de fezabilitate 

 

Se verifică bifa de intensitate a sprijinului din Cererea de 

finantare. 

Se verifică  dacă solicitantul este înregistrat cu codul 

CAEN al activităţii care se finanţează prin proiect conform 

Studiului de fezabilitate şi dacă acest cod CAEN se 

regăseste în codurile CAEN din domeniile de activitate cu 

potenţial de creştere conform Anexei 7. 

Pentru desfășurarea activităților meșteșugărești / industrie 

creativă, se verifică dacă activitatea prezentată în Studiul 

de fezabilitate corespunde activitățiilor meșteșugărești / 

industriilor creative astfel cum sunt definite în Ghidul 

Solicitantului pentru Măsura M1/1A/6A. 

2.1 - 40 puncte 

Daca proiectul vizeaza activități de servicii din sectoarele 

cu potențial de creștere (cu excepția agroturism), expertul 

va inscrie 40 puncte în coloana Punctaj acordat. 

2.2 - 35 puncte 

Daca proiectul vizează activități de producție din 

sectoarele cu potențial de creștere (cu exceptia 

meşteşugurilor), expertul va inscrie 35 puncte în coloana 

Punctaj acordat. 

2.3 - 30 puncte 

Daca proiectul vizează activităţi de agroturism şi activităţi 

meşteşugăreşti, expertul GAL va inscrie 30 puncte în 

coloana Punctaj acordat. 

In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati 

complementare aferente mai multor coduri CAEN, care ar 

 

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/download.page
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/download.page
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primi punctaje diferite la principiul de selectie numărul 2 

(Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere 

(textile și pielărie, industrii creative și culturale – inclusiv 

meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, 

agroturism etc), proiectul va primi punctajul cel mai mic 

aferent acestui principiu. 

Punctarea se face pentru bunuri si servicii conform 

menţiunilor de mai sus. 

Referitor la acestea, expertul GAL vor verifică tipul de 

activitate ce urmează a fi finanţat 

 

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

se va înscrie puntja zero. 

 

P3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice 

desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații eco-turistice/zone cu arii naturale 

protejate din teritoriul GAL - max 15 puncte. 

C3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice) servicii de agrement în 

zonele cu potențial turistic din teritoriul GAL - max 10 puncte  

C3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement* ce vor fi desfașurate in arii naturale 

protejate din teritoriul GAL - 5 puncte. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE   

Studiul de fezabilitate  

Serviciul online RECOM al ONRC 

Anexa 7-Lista detaliata a actiunilor 

conform codurilor CAEN, cu sectoare 

prioritare  

Anexa 9- Lista ariilor naturale protejate 

Anexa 10-Lista UAT-urilor din teritoriul 

Asociației Grupul de Acțiune Locală 

Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor  

 

C3.1 – max 10 puncte 

Se verifică in Studiul de fezabilitate dacă proiectul vizează 

activități conform codului CAEN / activității prevăzute în 

statutul de funcționare al solicitantului, aferent activităților 

agroturistice. 

Se verifică în Studiul de fezabilitate dacă tipul de activitate  

propus prin proiect vizează investiţii în agroturism 

(pensiuni agroturistice) și servicii de agrement în zonele 

cu potenţial de creştere ridicat.  

Vor fi punctate  proiectele de investitii în agroturism 

(pensiuni agroturistice) și servicii de agrement - obligatorii 

de realizat, conform clasificării agropensiunii) care se 

dezvoltă în zone cu potenţial turistic ridicat dar insuficient 

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 

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

aprobată cu modificările prin Legea 190/2009, precum și 

a metodologiei de acordare a punctajului total aferent 

potențialului de dezvoltare turistică (evaluare finală). 

Se verifică, conform informaţiilor / documentelor din 

cererea de finanțare, amplasarea investiţiei / activităţii în 

localitățile cuprinse în Lista cu zonele cu potenţial turistic 
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ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere 

turistic cf. OUG 142/2008;  

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție 

de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu 

concentrare mare de resurse. 

Notă: in teritoriul GAL FS – TP există doar UAT-uri cu 

concentrare mare de resurse.  

Astfel se verifica in Anexa 10 Lista zonelor cu potential 

turistic ridicat, punctajul UAT-ului în care se va 

implementa investiţia (Cmrt) si se vor acorda maxim   10 

puncte pentru fiecare UAT aplicând următoarea formula 

de calcul a punctajului aferent : 

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

(cu două zecimale) 

Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor 

cu potențial turistic este de 30,51 puncte (comuna 

Brăduleţ). 

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

10 - 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. 

C3.2 - 5 puncte  

Vor primi punctaj numai acele activități dependente de o 

structura de cazare agroturistică, dar care nu fac parte din 

criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform 

Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc) 

Se verifică dacă în Studiul de Fezabilitate sunt prezentate 

date privind locaţia activităţilor turistice de agrement și 

dacă locaţia  se regăsește în Anexa 9 - Lista ariilor 

naturale protejate. 

Se verifică dacă din documente de proprietate / folosinţă 

rezultă că localitatea în care este amplasată investiţia se 

regăseşte în Anexa 9 - Lista ariilor naturale protejate. 

Se verifică dacă prin proiect se propun activităţi conform 

codului CAEN aferent activităţilor turistice sau de 

agrement. 

Dacă prin proiect se propun echipamente de agrement 

autopropulsate în ariile naturale protejate se verifică 

existenţa acordului administratorului / custodelui ariei 

naturale respective. 

Se vor puncta proiectele care includ activități turistice de 

agrement ce vor fi desfășurate în zone cu arii naturale 

protejate care prezintă la depunerea Cererii de finantare 

acordul administratorului / custodelui ariei / zonei 

respective. 
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Dacă proiectul îndeplineşte condiţia, expertul GAL va 

înscrie 5 puncte în coloana punctaj acordat. 

În caz contrar, expertul GAL va înscrie 0 în coloana 

punctaj acordat. 

 

P4 Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, 

pentru o mai bună gestionare a activității economice -  max. 30 puncte 

C4.1. 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) - 30 puncte 

C4.2 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul 1 an 

(pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)-20 puncte 

C4.3 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 1 an și cu profit operațional în ultimul 1 an 

(pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)-10 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate 

Serviciul online RECOM al ONRC 

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 sau Formularul 212).  

 

Se verifica in Studiul de fezabilitate ce tip de 

activitate se propune prin proiect şi, în cazul 

diversificării activităţii, ce activitate a desfăţurat 

solicitantul anterior depunerii cererii de finanţare.  

Se verifică dacă solicitantul probează existenţa 

experienţei  de 3 ani, 2 ani, respectiv 1 an şi 

existenţa profitului din exploatare în ultimii 2 ani, 

respectiv 1 an. 

C4.1 - 30 puncte 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale şi întreprinderi familiale care prezintă 

Declaraţie specială privind veniturile realizate 

(formularul 200 sau 212) se verifică dacă a 

înregistrat câştig net anual pentru ultimii 2 ani, 

respectiv ultimul an. 

Dacă din analiza documentelor financiar- contabile 

reiese ca întreprinderea a desfăşurat activitate fără 

întrerupere cel puțin 3 ani și a inregistrat profit din 

exploatare / câştig net în ultimii 2 ani, expertul va 

înscrie 20 în coloana punctaj acordat. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 în coloana 

punctaj acordat. 

C4.2 – 20 puncte 

Dacă din analiza documentelor reiese că 

întreprinderea a desfăşurat activitate fără 

întrerupere cel puțin 2 ani și a inregistrat profit din 

exploatare / câştig net în ultimul an, expertul va 

inscrie 20 in coloana punctaj acordat. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 în coloana 

punctaj acordat. 
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C4.3 – 10 puncte 

Dacă din analiza documentelor reiese că 

întreprinderea a desfăşurat activitate fără 

întrerupere cel puțin 1 an și a inregistrat profit din 

exploatare / câştig net în ultimul an, expertul va 

inscrie 10 in coloana punctaj acordat. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 în coloana 

punctaj acordat. 

În cazul în care solicitantul a depus exclusiv 

formularul 221, care realizează, în mod individual, 

venituri impozabile din România, din activităţi 

agricole pentru care venitul net se determină pe 

bază de norme de venit nu se acorda punctaj. 

 

P5. Principiul localizării întregii activități a solicitantului în teritoriul GAL - 5 puncte 

C5.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere care are întreaga activitate localizată în 

teritoriul GAL - 5 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate 

Serviciul online RECOM al ONRC 

Anexa 10-Lista UAT-urilor din teritoriul Asociației 

Grupul de Acțiune Locală Făgărașul de Sud-

Ținutul Posadelor  

 

 

Se acorda punctaj astfel: 

Pentru solicitanţii care au sediul social și toate 

punctele de lucru în teritoriul GAL la data depunerii 

Cererii de Finanțare.  

Acest criteriu de selecție trebuie să fie respectat și 

menținut pe întreaga perioadă de implementare şi 

monitorizare a proiectului. În caz contrar proiectul 

devine neeligibil. 

Se verifica in urma consultarii serviciul online 

RECOM al ONRC. 

 

 

Punctajul minim pentru această submăsură este de 30 puncte. 

 

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

punctajul total acordat.  

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

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

 

 

 

 


