S 65 FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE
MASURA 65/6A ”SPRIJIN PENTRU INVESTIŢII NEAGRICOLE”

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT
Titlu proiect :
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Numărul de evidenţă al Cererii de Finanţare (CF):
6 5 / 6 A Codificare
Măsură

Anul

-

Licitaţie de Număr de ordine
proiecte
în Registrul de
evidenţă

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

Nr.

CS1

CS2

CS3

CS4

CRITERIUL
Proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul”;
Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri sunt prevăzute
acțiuni „prietenoase cu mediul”
(15 dacă DA sau 0 dacă NU)
Proiecte cu activitatea de producţie
Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent
activității de producție
(15 dacă DA sau 0 dacă NU)
Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă
la fiecare 20000 euro sprijin primit;
Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri este prevăzut
faptul că solicitantul va crea minim 1 loc de muncă pentru
fiecare 20000 euro sprijin primit, precum și existența
Declarației pe propria răspundere că va crea minim 1 loc de
muncă pentru fiecare 20000 euro sprijin primit
(25 dacă DA sau 0 dacă NU)
Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani;
Se va verifica în copia actului de identitate a reprezentantului
legal al solicitantului vârsta acestuia
( 25 dacă DA sau 0 dacă NU)
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SCOR
Stabilit de
GAL

Documente care
se verifica

Planul de afaceri

Cererea
de
finanțare,
Planul de afaceri

Planul de afaceri
Declarația pe
propria
răspundere

Copie act de
identitate a
reprezentantului
legal

Proiecte turistice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat
Vor fi punctate proiectele 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 naţional Secţiunea a VIII ‐ a ‐ zone cu resurse
CS5 turistice, cu modificările și completările ulterioare, precum și
a metodologiei de acordare a punctajului total aferent
potențialului de dezvoltare turistică .
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de
amplasamentul investiţiei, în localități cu concentrare foarte
mare de resurse și în localități cu concentrare mare de
resurse.
(5 dacă DA sau 0 dacă NU)
Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe
UAT-uri
CS6 Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri sunt prevăzute
referiri la domiciliul beneficiarilor indirecți ai Măsurii.
(15 dacă DA şi 0 dacă NU)
Nota: Pragul minim de punctaj de 40 puncte
Scorul total al criteriilor de selecţie stabilit de GAL:
puncte

Planul de afaceri

Planul de afaceri

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de
următoarele priorități:
1. CS3 (locuri de muncă nou create)
2. CS1 (proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul)
3. CS4 (tineri sub 40 ani)
În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea
finală se va face în funcţie de procentul de comercializare/prestare servicii descrise în PA, în
sensul că proiectele cu un procent mai mare vor avea întâietate.
Departajarea proiectelor cu punctaj egal la criteriile de selecție
Număr
criteriu

Specificare

CS 1

Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă la fiecare 20000
euro sprijin primit;
Proiecte care conțin acțiuni ”prietenoase cu mediul;

CS 4

Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani;

CS 3

Punctaj

Procent de comercializare/prestări de servicii
Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de
finanțare.
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Observaţiile GAL:

…………………………………………………………………………………….…
…………….…………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni
Aprobat ……………………………..Președinte GAL
Semnătura .................…………… DATA …./…../.......
Verificat de …………………........... Şef SVCF - Expert evaluare proiecte/Manager GAL
Semnătura .................…………… DATA …./…../.......
Intocmit de ……………………........ Expert GAL - Expert monitorizare/Responsabil financiar
Semnătura ………………………..... DATA …./…../.......
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
Numarul de inregistrare al cererii de finantare
Se preia numarul de inregistrare din Cererea de finantare confruntandu-se si cu numarul de
inregistrare din fisa de verificare a conformitatii, completat conform sectiunii ES2, punctul 3
„Inregistrarea” din procedura de evaluare selectare.
CS1: Proiecte care conțin acțiuni „prietenoase cu mediul”
(15 daca Da si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri
sunt prevăzute acțiuni „prietenoase cu mediul”
Se acordă 15 puncte în cazul în care în Planul de
Afaceri sunt descrise acțiuni ”prietenoase cu
mediul”
Dacă proiectul nu conține astfel de acțiuni se
acordă 0 puncte
Prin acțiuni ”prietenoase cu mediul” se înțeleg
investiții în sisteme care utilizează energia
regenerabilă, acțiuni ale căror scop este de a
proteja mediul înconjurător.

CS2: Proiecte cu activitatea de producţie
(15 dacă DA sau 0 dacă NU)
DOCUMENTE PREZENTATE
Cererea de finanțare,
Planul de afaceri

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifică codul CAEN menționat în
Cererea de finanțare și în Planul de afaceri.
Codul CAEN trebuie să se regăsească în Anexa 5
sau Anexa 6 la Ghidul Solicitantului și trebuie să
fie aferentă unei activități de producție. Acest
aspect se verifică din descrierea Codului CAEN
respectiv.
Se acordă 15 puncte dacă codul CAEN este aferent
unei activități de producție. Altfel se acordă 0
puncte.

CS3: Solicitantul va respecta cerinţa de creare a minim 1 loc muncă la fiecare 20000 euro
sprijin primit;
(25 daca DA si 0 daca NU)
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DOCUMENTE PREZENTATE
Planul de afaceri
Declarația pe propria răspundere

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va acorda 25 puncte dacă în Planul de Afaceri
este prevăzut faptul că solicitantul va crea minim 1
loc de muncă pentru fiecare 20000 euro sprijin
primit și Dacă este completată și depusă
Declarația pe propria răspundere că solicitantul
va crea minim 1 loc de muncă pentru fiecare
20000 euro sprijin primit
Altfel se acordă 0 puncte.

CS4: Proiectele tinerilor întreprinzători sub 40 de ani;
(25 daca DA si 0 daca NU)
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Copia actului de identitate a reprezentantului Se va verifica în copia actului de identitate a
reprezentantului legal al solicitantului data
legal
nașterii acestuia. Se acordă 25 puncte dacă
reprezentantul are sub 40 ani. In caz contrar se
acordă 0 puncte.

CS5: Proiecte turistice amplasate în zone cu potențial turistic ridicat
(5 daca DA si 0 daca NU)
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Vor fi punctate proiectele care se dezvoltă în zone
Planul de afaceri
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 naţional 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 .
Punctajul acestui criteriu se acordă dacă
amplasamentul investiţiei este în localități cu
concentrare foarte mare de resurse și în localități
cu concentrare mare de resurse.
Precizare:
în cazul comunelor nou înfiinţate, acestea trebuie să
îndeplinească cele patru criterii de mai sus;
Organismul Intermediar al POS Mediu oferă informaţii
referitoare la populaţia echivalentă a acestor comune;
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CS6: Proiectele ale căror beneficiari indirecţi provin din mai multe UAT-uri
(15 daca DA si 0 daca NU)
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va acorda punctaj dacă în Planul de Afaceri
Planul de afaceri
sunt prevăzute referiri la domiciliul beneficiarilor
indirecți ai Măsurii.
Se acordă 15 puncte dacă beneficiarii indirecți ai
Măsurii provin din mai multe UAT-uri. În caz
contrar se acordă 0 puncte.

Expertul GAL care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei
litere „X” în casutele/câmpurile respective. Manager GAL care verifică munca expertului
certifică acest lucru prin înscrierea unei bife („√”) lângă litera „X” aplicat de Expertul GAL.
Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris litera „X” de exemplu, în casuta
„Da”, iar verificatorul a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Președintelui
Comitetului de Selecție GAL.
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