
                         

           

 
 

FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE  

Măsura 4 / 6A 

„Sprijinirea  diversificarii si crearea de locuri de munca” 

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant  

(verificare realizată de către expertii GAL Tara Beiusului) 
 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 

Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 

 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. 

……………..  

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________ 

Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 
 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 

CS Criterii de selecție M4/6A Punctaj GAL 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se va acorda punctaj pentru proiectele care sunt propuse de 
micro-intrepinderi nou infiintate (start-up) 

Se verifica daca micro-întreprinderile şi întreprinderile mici noi, 
sunt înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o 
vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, care nu au 
desfăşurat activităţi până în momentul depunerii acesteia (start-
ups). 30 puncte 

 

2. 

 

 

 

Se va acorda punctaj proiectelor care prin planul de afaceri isi 
propun crearea de locuri de munca. 

Se acorda punctaj proiectelor care prevad prin planul de afaceri 
crearea a cel putin un loc de munca 30 puncte 

 



                         

           

 

 
 

 

Punctajul minim pentru această masură este de 30 puncte și reprezintă pragul 
sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 
 
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 
 
În cazul în care vor exista proiecte care vor avea același punctaj, acestea vor fi prioritizate 
după următoarele criterii de departajare: 
 

Prioritate Descriere Indeplinire 

1 Ordinea descrescătoare a procentului veniturilor asumate propus 

în Planul de afaceri pentru activitatea propusa 

 

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

2 Regula “primul venit, primul servit” 

Cel care va înregistra primul proiectul și va fi declarat, de către GAL, 

eligibil, va avea intâietate. 

 

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

 

 
Proiectele al căror punctaj va fi stabilit, în urma evaluării, sub punctajul minim aferent aceste 
măsuri vor fi respinse și nu vor mai intra în procesul de selecție.  
 
Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanţare, solicitantul să identifice, 
obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) şi  să îl menționeze în cererea de 

finanţare. 

 
Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring 
sub punctajul mimim stabilit pentru aceasta masura? 
 

3. 

 

Se acorda punctaj in functie de activitatea propusa prin planul 
de afaceri. 40 puncte 

 

3.1 

 

Se acorda punctaj proiectelor care in planul de afaceri propus, 
prevad activitati  de agroturism; 40 puncte 

 

3.2 

 

Se acorda punctaj proiectelor care in planul de afaceri propus, 
prevad servicii; 30 puncte 

 

3.3 
Se acorda punctaj proiectelor care in planul de afaceri propus, 
prevad activitati de productie; 20 puncte 

 

TOTAL 100 puncte  



                         

           

 

 DA                                                              NU 

  

Observatii: 
.................................................................................................................................................... 
 
Atentie! 

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu 
Cererea de finantare.  
 
Observatii:  
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 

Aprobat, 

Manager GAL Tara Beiusului  

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

 

Verificat: Expert 2  Tara Beiusului  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      

                                            

Întocmit: Expert 1 GAL Tara Beiusului  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                         

           

 

Metodologia de verificare  
 

CS1: Se va acorda punctaj pentru proiectele care sunt propuse de micro-intrepinderi nou 
infiintate (start-up) 

 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

DOCUMENTE 

Documente care atestă forma de organizare a 

solicitantului. 

Certificatul constatator emis de ONRC. 

Se verifica daca micro-întreprinderile şi 

întreprinderile mici noi, sunt înfiinţate în anul 

depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o 

vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, 

care nu au desfăşurat activităţi până în 

momentul depunerii acesteia (start-ups).  

 

30 pct. daca DA si 0 daca NU 

 

 

CS2: Se va acorda punctaj proiectelor care prin planul de afaceri isi propun crearea de 
locuri de munca. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

DOCUMENTE 

Planul de afaceri 
Cererea de finantare 
Anexa 19 –declaratie crearea de locuri de 

munca 

 

Se verifica daca prin planul de afaceri este 

propusa crearea de locuri de munca 

 

30 pct. daca DA si 0 daca NU 

 

 

CS3: Se acorda punctaj in functie de activitatea propusa prin planul de afaceri.  

CS3.1: Se acorda punctaj proiectelor care in planul de afaceri propus, prevad activitati  de 

agroturism; 40 puncte 

CS3.2: Se acorda punctaj proiectelor care in planul de afaceri propus, prevad servicii; 30 

puncte 

CS3.3: Se acorda punctaj proiectelor care in planul de afaceri propus, prevad activitati de 

productie; 20 puncte 



                         

           

 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT 

Plan de afaceri 
Anexa 7 si anexa 8 la ghidul 
solicitantului  
Cererea de Finanțare 
(identificarea codului CAEN) 
Certificatul constatator 
extins emis de ONRC 

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 conform anexa 7 si anexei 8 la ghidul solicitantului.   
 

 


