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  FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

MASURA MCS6.2 SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITĂȚI 

NEAGRICOLE ÎN ZONELE RURALE 

 

 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

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:___________________________________________________ 

 

 

A. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE 

CATRE GAL 

 

PUNCTAJ 

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). 

*în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia (UAT-

uri aflate in teritoriul eligibil GAL Cheile Sohodolului) 

(20 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

 

2. Principiul prioritizării proiectelor generatoare de noi locuri de muncă  

Proiecte care contribuie la consolidarea fortei de munca la nivel local prin 

crearea a minim un loc de munca cu norma intreaga; 

Constituirea de PFA si II poate fi luata in considerare la cuantificarea locurilor 

de munca nou create, daca sunt infintate cu maxim 3 luni inainte de depunerea 

proiectului; 

(20 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

3.  Principiul prioritizării diversificarii activitatii de catre beneficiarii 

tineri cu varsta pana in 40 de ani, inclusiv 
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Proiecte derulate de tineri cu varsta pana în 40 de ani ( inclusiv  40 de ani) in 

momentul depunerii Cererii de finantare. 

(10 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

 

4.  Principiul prioritizarii investitiilor inovative in domeniul turistic   

 

 

Vor fi prioritare proiectele care propun acțiuni inovative, de exemplu: 

dezvoltare softuri pentru promovare turistică în concordanță cu măsurile privind 

TIC, finanțare servicii concepere pachete turistice, proiecte care susțin  

promovarea produselor de Zona Zero, proiecte care contribuie la obiectivele 

transversale – mediu, care includ sistemele de calitate, proiecte de agroturism 

care susțin promovarea produselor locale 

(5 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

 

5.  Principiul prioritizarii proiectelor care promovează și dezvoltă 

meșteșugurile populare 

 

Vor fi punctate proiectele care promoveaza si dezvolta mestasugurile populare, 

conform codurilor CAEN 

(5 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

 

6. 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 20% din valoarea primei tranșe de plată 

 

6.1 Proiecte care prevăd în Planul de afaceri producție comercializată sau 

activități prestate într-un procent de minimum 25% din valoarea primei tranșe 

de plată 

(10 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

 

6.2 Proiecte care prevăd în Planul de afaceri producție comercializată sau 

activități prestate într-un procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe 

de plată. 

(20 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

7. Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere  

7.1 Proiectul prevede investiții în sectorul prioritar: producție, conform 

codurilor CAEN 

(20 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 

 

 

7.2 Proiectul prevede investiții în sectorele prioritare:  agroturism, restaurante 

(clasificate conform normelor in vigoare, amplasate in zone cu resurse turistice) 

si activitati recreationale, conform codurilor CAEN  

(15 puncte daca DA; 0 puncte daca NU) 
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7.3 Proiectul prevede investiții în sectorul prioritar: servicii, industrii creative, 

conform codurilor CAEN 

(10 puncte daca DA; 0 puncte daca NU)  

 

TOTAL PUNCTAJ   = 100 p  

Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare.  

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

In cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 

pentru departajare :  

• Numărul de locuri de muncă create - are prioritate la accesarea de fonduri solicitantul care 

crează mai mult de un loc de muncă;  

• Procentul mai mare de comercializare a producției sau activității prestate – are prioritate la 

accesarea de fonduri solicitantul care isi propune prin planul de afaceri un procent cat mai 

mare de comercializare a productiei;  

• Data inregistrarii  Cererii de finantare la GAL; 

Observatii:  

Se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate/ selecție care nu a fost îndeplinit, motivul 

neeligibilităţii/ neîndeplinirii, dacă este cazul, 

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

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

Aprobat,  

Manager GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume ________________________ 

Semnătura  

Data: 

 

 

Verificat:  

Expert 1 GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura  

Data:  

 

 

Verificat:  

Expert 2 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume __________________________ 
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Semnătura 

Data: 

 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

MASURA MCS6.2 SPRIJIN PENTRU DEMARAREA DE AFACERI CU ACTIVITĂȚI 

NEAGRICOLE ÎN ZONELE RURALE 

 

 

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea 

de Finantare. 

CS 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). 

*în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia (UAT-uri aflate in 

teritoriul eligibil GAL Cheile Sohodolului) 

20 PUNCTE 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 

Documente care atestă forma de organizare a 

solicitantului. 

7.1 Hotărâre judecătorească definitivă 

pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor 

agricole, însoțită de Statutul Societății 

agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea 

cooperativă agricolă. 

 

Serviciul online RECOM  

Doc. 4  Extras din Registrul Agricol  

Baza de date APIA/Registrul ANSVSA 

Doc.2.1Situatii financiare/ Doc. 2.2 Declaratie 

speciala 200/ Doc 2.3 Declaratie privind 

veniturile din activitati agricole 221 

Doc. 5 Declarație întocmită și asumată prin 

semnătură de către un expert contabil 

Verificari in cazul in care punctajul se 

solicita pentru activitatea agricola a unor 

fermieri/membrii ai gospodariei agricole 

Se verifică Doc. 6. - Copie act de identitate al 

acționarului / asociatului care deține cel puțin 

50 % din acțiuni /părți sociale etc  în cadrul 

firmei solicitante  

 

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. 



5 
 

Doc.6 - Copie act de identitate 

Doc. 18 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. 

 

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 si/sau 

M1/6A 

 

Expertul înscrie ”20 puncte” în coloana Scor 

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.  

In caz contrar, expertul va inscrie ”0” in 

coloana Scor  

 

Verificari in cazul in care punctajul se 

solicita pentru activitatea agricola a unei 

intrprinderi existente 

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 
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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. 

În cazul în care solicitantul a depus exclusiv 

formularul 221, conform legislației în vigoare, 

rezultă că aceștia desfășoară numai activități 

agricole. 

 

Expertul înscrie ”20 puncte” în coloana 

aferenta punctajului 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. 

In caz contrar, expertul va inscrie ”0” in 

coloana aferenta puncatajului. 

 

CS 2. Principiul prioritizării proiectelor generatoare de noi locuri de muncă 

Proiecte care contribuie la consolidarea fortei de munca la nivel local prin crearea a minim un loc 

de munca. 

20 PUNCTE 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

- Planul de afaceri; 

- Cererea de finantare  

 

2.1 – 20 puncte 
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Verificarea se realizează în baza 

informațiilor din Planul de afaceri.  

Astfel, expertul verifica daca prin Planul de 

afaceri solicitantul prevede crearea unui loc 

de muncă cu norma intreaga. 

Persoana Fizică Autorizată şi Întreprinderea 

Individuală înființată cu cel mult 3 luni 

înainte de depunerea Cererii de Finanțare va 

primi punctaj pentru crearea unui loc de 

muncă cu normă intreagă, daca punctajul 

este solicitat. 

 

Locurile de muncă nou create trebuie 

menținute pe toată perioada de monitorizare 

a proiectului. 

Daca acest criteriu este indeplinit se vor 

acorda 20 de puncte, in caz contrar se vor 

acorda 0 puncte.   
 

 

CS 3. Principiul prioritizării diversificarii activitatii de catre beneficiarii tineri cu varsta 

pana in 40 de ani (inclusiv) 

Proiecte derulate de tineri cu varsta pana în 40 de ani (inclusiv) in momentul depunerii Cererii de 

finantare. 

10 PUNCTE 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

- Planul de afaceri; 

- Actul de identitate 

Criteriul va fi punctat in cazul in care 

reprezentantul legal al solictantului 

(reprezentantul legal trebuie sa detina peste 

50% din actiuni si sa detina si functia de 

administrator) are varsta pana in 40 de ani 

(inclusiv) la momentul depunerii Cererii de 

finantare.  

 

Verificarea se va efectua pe baza Actului de 

identitate al reprezentantului legal.  

 

Daca acest criteriu este indeplinit se vor acorda 

10 de puncte, in caz contrar se vor acorda 0 

puncte.   

 

CS 4. Principiul prioritizarii investitiilor inovative in domeniul turistic   
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Vor fi prioritare proiectele care propun acțiuni inovative, de exemplu: dezvoltare softuri pentru 

promovare turistică în concordanță cu măsurile privind TIC, finanțare servicii concepere pachete 

turistice, proiecte care susțin  promovarea produselor de Zona Zero, proiecte care contribuie la 

obiectivele transversale – mediu, care includ sistemele de calitate, proiecte de agroturism care 

susțin promovarea produselor locale,etc. 

5  PUNCTE   

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

- Planul de afaceri 

 

Verificarea se realizeaza in baza informatiilor 

din Planul de afaceri.  

Expertul evaluator verifica respectarea 

principiului prioritizarii investitiilor inovative 

in domeniul turistic.  

 Daca prin proiect se propune o actiune 

inovativa (dezvoltare softuri pentru promovare 

turistică în concordanță cu măsurile privind 

TIC, finanțare servicii concepere pachete 

turistice, proiecte care susțin  promovarea 

produselor de Zona Zero, proiecte care 

contribuie la obiectivele transversale – mediu, 

care includ sistemele de calitate, proiecte de 

agroturism care susțin promovarea produselor 

locale, etc.) expertul evaluator va acorda 5 

puncte. 

In caz contrar pentru neindeplinirea acestui 

criteriu nu se va primi punctaj.  

 

 

CS 5. Principiul prioritizarii proiectelor care promovează și dezvoltă meșteșugurile populare 

5 PUNCTE  

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

- Planul de afaceri  Verificarea se realizeaza in baza 

informatiilor din Planul de afaceri. Se va 

verifica existenta codului CAEN aferente 

activitatilor meşteşugăreşti, de mică industrie 

şi artizanale (conform definitiei din Ghidul 

solicitantului). 

 

Daca proiectul vizează activități de 

promovare si dezvoltare a meșteșugurilor 

populare, expertul va inscrie 5 puncte in 

coloana aferenta punctajului. Pentru 
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neindeplinirea acestui criteriu nu se va acorda 

punctaj.   

 

 

CS 6. 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 

20% din valoarea primei tranșe de plată 

 

6.1 Proiecte care prevăd în Planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-

un procent de minimum 25% din valoarea primei tranșe de plată 

10 PUNCTE 

6.2 Proiecte care prevăd în Planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-

un procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată. 

20 PUNCTE  

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

- Planul de afaceri   

6.1 – 10 puncte  

Verificarea se realizează în baza prognozelor 

din Planul de afaceri. 

 

Astfel, expertul verifica daca valoarea 

productiei proprii comercializate sau 

activitatile prestate prevazute in Planul de 

afaceri reprezintă procentul stabilit de 

solicitant (minimum 20 %) 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 

 



10 
 

 

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 20% .  

Aceste venituri nu vor fi luate în considerare în 

calculul procentelor pentru punctarea CS 6.1 

 

 

6.2. – 20 puncte  

Verificarea se realizează în baza prognozelor 

din Planul de afaceri. 

 

Astfel, expertul verifica daca valoarea 

productiei proprii comercializate sau 

activitatile prestate prevazute in Planul de 

afaceri reprezintă procentul stabilit de 

solicitant (minimum 25 %) 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 . 

 

 

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 
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expertul evaluator pentru calculul procentului 

de minim 25% .  

Aceste venituri nu vor fi luate în considerare în 

calculul procentelor pentru punctarea CS 6.2  

 

7. Principiul prioritizarii sectoarelor cu potential de crestere 

7.1 Proiectul prevede investiții în sectorul prioritar: producție, conform codurilor CAEN 

20 puncte  

7.2 Proiectul prevede investiții în sectorele prioritare:  agroturism, restaurante (clasificate conform 

normelor in vigoare, amplasate in zone cu resurse turistice) si activitati recreationale, conform 

codurilor CAEN  

15 puncte  

7.3 Proiectul prevede investiții în sectorul prioritar: servicii, industrii creative, conform codurilor 

CAEN 

10 puncte  

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 Baza de date online RECOM  

 Anexa 12 - Lista coduri CAEN eligibile 

pentru finantare in cadrul măsurii  

Doc.1- 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 in cadrul 

măsurii  

 

Daca proiectul vizează  

• activități de producție  - expertul va inscrie 

20 puncte; 

• agroturism sau activități recreaționale - 

expertul va inscrie 15 puncte; 

• servicii, industrii creative - expertul va 

inscrie 10 puncte 

Daca proiectul vizeaza activitati aferente mai 

multor coduri CAEN, se va lua in conisderare, 

activitatea principala specificata in Cererea de 

Finantare pozitia 1, corelat cu Planul de 

Afaceri. 
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CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

In cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 

pentru departajare :  

• Numărul de locuri de muncă create - are prioritate la accesarea de fonduri solicitantul care 

crează mai mult de un loc de muncă;  

• Procentul mai mare de comercializare a producției sau activității prestate – are prioritate la 

accesarea de fonduri solicitantul care isi propune prin planul de afaceri un procent cat mai 

mare de comercializare a productiei;  

• Data inregistrarii Cererii de finantare  la GAL; 


