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GALMSC FE3 - FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura: …………………………………………………………………………… 

 

Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume: ………………………………………………………………………........ 
Prenume: ……………...……………………………………………………...... 
CNP: ………………………………………………………………………………….. 
Funcţie (asociat unic/asociat majoritar/administrator): 
…………………………......................................... 
(se va completa de către expertul evaluator prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- 
Secțiunile B.1 și B.2) 
 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare: …………………………… 
Data înregistrării proiectului la GAL: …………………………………………….. 
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………… 
Amplasarea proiectului: ...................................(localitate/comună) 
Obiectivele si tipul proiectului: 
 
    Investiţie nouă  

    Modernizare capacitate existentă 
 

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit  

CS1 Proiecte ai caror beneficiari (asociati majoritari ai micro-intreprinderilor sau a 

intreprinderilor mici) isi propun sa desfasoare pentru prima data activitati 

non-agricole in microregiune 

 

 

CS2 Proiecte implementate in localitati cu indicele de dezvoltare umana locala 

(IDUL) mai mic sau egal cu 55 (comune sarace); 
 

CS3 

 

Proiecte care prevad activitati de productie sau servicii medicale sau sanitar 

veterinare; 
 

CS4 Proiecte care promoveaza activitatile mestesugaresti si de artizanat;  

CS5 Proiecte ai caror beneficiari (asociati majoritari ai micro-intreprinderilor sau 

intreprinderilor mici) sunt tineri cu varsta de pana la 40 de ani la data 

depunerii proiectului;                                                                                                      
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CS6 Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă.  

6.1 Proiecte care prevad crearea a minim 2 locuri de munca  

6.2 Proiecte care prevad crearea a minim 1 loc de munca  

CS7 Proiecte care prevăd acțiuni de protectia mediului;  

CS8 Proiecte care prevăd acțiuni inovative;  

 TOTAL   100  
 

Pentru Masura GALMSC 3/6A pragul minim este de 10 puncte si reprezinta pragul sub 

care nici un proiect nu poate intra la finantare. 

Proiectul este NECONFORM, din motivul că punctajul calculat este sub pragul impus (10 

puncte) ?                                             

 DA                                                              NU 
 

Observaţii:  

___________________________________________________________________ 

 
 

Aprobat de: Director Executiv G.A.L. MICRORGIUNEA SOMES-CODRU 

Nume/Prenume  

                                            Semnătura şi ştampila: .....................       DATA: ..................... 

 

Verificat: Expert 1 

Nume/Prenume  

                                            Semnătura ..................                               DATA: ...................... 

 

Intocmit de: Expert  2 

Nume/Prenume  

                                       Semnătura …………….                              DATA: ...................... 
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Metodologie de aplicat pentru verificări Criterii de selectie 

 

CS1  - Proiecte ai caror beneficiari (asociati majoritari ai micro-intreprinderilor sau a 
intreprinderilor mici) isi propun sa desfasoare pentru prima data activitati non-agricole in 
microregiune 

          10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Cerere de finantare – Sectiunea B2 

Studiu de fezabilitate (Scurt istoric al 

solicitantului) 

Alte documente (formular 200, 070, 

declaratie de inactivitate) 

Se verifica in cadrul Serviciul online RECOM daca 

actionarii majoritari ai solicitantului, specificati in cadrul 

Sectiunii B2 a Cererii de finantare, au desfasurat 

activitati non-agricole pe teritoriul Microregiunii Somes 

Codru.  

Daca acestia au mai fost actionari majoritari in cadrul 

unor entitati care au desfasurat activitati non-agricole pe 

teritoriul Microregiunii Somes Codru expertul va inscrie 

0 in coloana Scor din cadrul acestui CS iar daca raspunsul 

este negativ va acorda 10 puncte. 

De asemenea, in cazul in care beneficiarii au fost 

actionari majoritari ai unor entitati cu profil non-agricol 

inregistrate in Microregiunea Somes-Codru dar care nu 

au desfasurat activitate pana la depunerea proiectului se 

va acorda 10 puncte.  

In vederea verificarii inactivitatii entitatilor care au avut 
ca si actionari majoritari solicitantul, se vor verifica 
urmatoarele documente inregistrate la Administratia 
Financiara:  
- in cazul PFA, II si IF formularul 200 pentru toti anii de 

la infintare pana in anul depunerii proiectului sau 

formularul 070 din care sa rezulte ca entitatea a fost 

in inactivitate de la infiintare pana in anul depunerii 

proiectului. 

- in cazul entitatilor cu personalitate juridica, 

declaratia de inactivitate 
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CS2 - Proiecte implementate in localitati cu indicele de dezvoltare umana locala (IDUL) 
mai mic sau egal cu 55 (comune sarace); 

 10 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Cerere de finantare – Sectiunea A5 

Doc. 2 – Studiu de Fezablitate 

Doc. 8 – Certificat de urbanism 

Se verifica amplasarea proiectului asa cum a fost 

specificata in cadrul sectiunii A5 din Cererea de 

finantare, Doc. 2 si Doc. 8 (dupa caz). 

Daca proiectul este implementat in comunele care au 

indicele de dezvoltare umana locala (IDUL) mai mic sau 

egal cu 55 (comune sarace), conform Anexei 11 la Ghidul 

solicitantului, se vor acorda 10 puncte in caz contrar 

expertul va inscrie 0 in coloana Scor din cadrul acestui CS 

 
CS3 - Proiecte care prevăd activități de producție sau servicii medicale sau sanitar 
veterinare; 

10 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Cererea de finanţare  

 Serviciul online RECOM  

 Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru 

finantare 

Doc.1 - Studiul de fezabilitate 

 

Se verifica  daca solicitantul este inregistrat cu codul 

CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect 

conform Studiului de fezabilitate si a informatiilor din 

sectiunea B1 a Cererii de finantare si daca acest cod 

CAEN se regaseste in codurile CAEN din domeniile de 

activitate: productie, servicii medicale si sanitar 

veterinare conform Anexa 7. 

Daca proiectul vizează activități de producție sau servicii 

medicale sau sanitar veterinare din sectoarele cu 

potențial de creștere, expertul va inscrie 10 puncte in 

coloana Scor.  

Daca proiectul nu vizeaza activități de producție sau 

servicii medicale sau sanitar veterinare expertul va 

inscrie 0 in coloana Scor. 
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CS4 - Proiecte care promovează activitățile meșteșugărești și de artizanat; 
10 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Cererea de finanţare  

 Serviciul online RECOM  

 Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru 

finantare 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 

 

Se verifica  daca solicitantul este inregistrat cu codul 

CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect 

conform Studiului de fezabilitate si a informatiilor din 

sectiunea B1 a Cererii de finantare si daca acest cod 

CAEN se regaseste in codurile CAEN din domeniile de 

activitate: productie conform Anexa 7. 

Pentru desfășurarea activităților meșteșugărești si de 

artizanat, se verifică dacă activitatea prezentată în 

Studiul de fezabilitate corespunde activitățiilor 

meșteșugărești si de artizanat astfel cum sunt definite în 

Ghidul Solicitantului. 

Se va acorda punctaj doar dacă toate produsele finite 

sunt obținute ca urmare a unei activități meșteșugărești 

sau sunt prelucrate cu activități meșteșugărești (ex: 

mobilă pictată manual). 

Daca proiectul vizează activități mestesugaresti si de 

artizanat, expertul va inscrie 10 puncte in coloana Scor.  

Daca proiectul nu vizeaza activități mestesugaresti si de 

artizanat expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 

 
CS. 5 - Proiecte ai căror beneficiari (asociați majoritari ai micro-intreprinderilor sau a 
intreprinderilor mici) sunt tineri cu vârsta de până la 40 de ani la data depunerii 
proiectului; 

20 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Cererea de finanţare Sectiunea A5 

 Serviciul online RECOM – Doc.5.1 

Certificat constatator 

Doc.4 – Copie act de identitate 

 

Verificarea se face în baza informatiilor de la Sectiunea 

A5 din cadrul Cererii de finantare: 

I. 

Persoana fizica autorizata (PFA) cu vârsta sub 40 de ani la 

data depunerii cererii de finanţare a proiectului; 

Întreprindere individuală, întreprinzător persoană fizică 

cu vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de finanţare 

a proiectului. 

Medic titular care isi exercita profesia in cadrul unui 
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cabinet medical individual, cu varsta sub 40 ani la data 

depunerii cererii de finantare a proiectului 

Medic veterinar cu drept de libera practica  organizat ca 

PFA si care functioneaza in cadrul unui cabinet medical 

veterinar individual,cu varsta sub 40 ani la data 

depunerii cererii de finantare a proiectului.  

II. 

Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic 

persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data depunerii 

cererii de finanţare a proiectului. In acest caz verificarea 

se va face in doc.5.1-Certificat constatator emis de 

Oficiul Registrului Comertului; 

Daca beneficiarul proiectului (actionarii majoritari) sunt 

persoane sub 40 de ani, expertul va inscrie 20 puncte in 

coloana Scor. In caz contrar va inscrie 0 in coloana Scor. 

 

CS6. Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă. 
20 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc1. Studiul de fezabilitate 

Cererea de finantare – Anexa “Indicatori de 

monitorizare” 

Alte documente (formular 200, 070) 

 

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 

datelor din Studiul de Fezabilitate. 

Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou 

create, cu norma întreaga pentru personalul  direct 

productiv și cel mult un loc de muncă indirect productiv.  

În cazul solicitanților înregistrați ca Persoană Fizică 

Autorizată se va acorda punctaj în cadrul criteriului de 

selecție 6.2 doar dacă titularul PFA-ului s-a înființat în 

anul depunerii proiectului sau prezintă documente 

înregistrate la Administrația Financiară (formularul 200 

sau 070) din care să rezulte că acesta nu a mai 

desfășurat activitate înaintea depunerii proiectului. 

Daca prin proiect se creeaza un loc de munca cu norma 

întreaga pentru personalul direct productiv expertul va 

inscrie 10 puncte in coloana Scor. In caz contrar va 

inscrie 0 in coloana Scor. 

Daca prin proiect se creeaza cel putin doua locuri de 

munca cu norma întreaga pentru personalul direct 

productiv expertul va inscrie 20 puncte in coloana Scor 
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CS7. Proiecte care prevăd acțiuni de protectia mediului; 
10 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Doc.1 - Studiul de fezabilitate 

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 

datelor din Studiul de Fezabilitate daca: 

 în cadrul proiectului se propune utilizarea energiei 

regenerabile în cadrul unui flux tehnologic de 

producție de bunuri/servicii; 

 în cadrul proiectului se propune achiziționarea 

echipamentelor de producere a energiei din surse 

regenerabile în vederea dotării construcțiilor în cadrul 

cărora se desfășoară/se va desfășura activitatea 

propusă prin proiect. 

Daca prin proiect se prevad actiuni de protectia 

mediului asa cum au fost definite mai sus expertul va 

inscrie 10 puncte in coloana Scor in caz contrar va 

inscrie 0 in coloana Scor. 

 

CS8. Proiecte care prevăd acțiuni inovative; 
10 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Doc.1 - Studiul de fezabilitate 

Anexa 10 la Ghidul solicitantului 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 

datelor din Studiul de Fezabilitate si a informatiilor 

furnizate in cadrul Anexei 10 la Ghidul solicitantului 

Daca informatiile furnizate in Studiul de Fezabilitate si in 

cadrul Anexei 10 sunt în concordanță cu definiția 

inovării de la Capitolul 4.1 – Dicționar de termeni și 

condiții din Ghidul Solicitantului expertul va inscrie 10 

puncte in coloana Scor in caz contrar va inscrie 0 in 

coloana Scor. 
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Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele 

criterii, în ordinea prezentată: 

1) Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă; 

Departajarea se va face în funcție de numărul de locuri de muncă nou create consemnate în Doc.1 
Studiu de fezabilitate, punctul 7 - “Date privind forţa de muncă” respectiv Anexa - Idicatori de 
monitorizare din cadrul Cererii de finanțare. 
 

Dacă și după aplicarea criteriului de departajare mai sus menționat există proiecte cu același 

punctaj, departajarea se va face în funcție de: 

 

2) Valoarea eligibilă a proiectelor exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

Informațiile necesare se vor prelua din Cererea de Finanțare – Bugetul indicative al proiectului. 

 


