
Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” 

 

FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura M1/6A  -  Încurajarea micilor întreprinzători din teritoriul LEADER  

din GAL Ceahlău 

 

Denumire solicitant: 

Titlu proiect:  

Data lansării apelului de selecție de către GAL:  

Data înregistrării proiectului la GAL:  

Obiectivul proiectului:  

Amplasare proiect (localitate): 

Date personale reprezentant legal 

Nume: ....................................................Prenume:....................................................................... 

Funcţie reprezentant legal: 

 

Nr. 

crt 

Criteriu de selectie Pct. Conform 

GHID 

Pct. acordat 

Solicitant 

Pct. acordat 

GAL 

Obs. 

1 Solicitanţii nu au primit anterior sprijin 

comunitar pentru o Investiţie similară. 

20 p    

Se acordă punctaj numai dacă solicitantul nu a mai primit fonduri nerambursabile pentru o investiție similară 

Punctajul aferent criteriului de selecție nr. 1 se acordă pe baza prezentării și verificării de către evaluator a   

Secțiunii C a Cererii de finanțare, respectiv Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 

întocmit de solicitant. 

2 Proiecte care sunt inițiate de fermieri si 

IMM-uri ce activează în domeniul turismului 

care au beneficiat de acțiuni de formare, 

informare și transfer de cunoștințe prin 

măsura M7/1A, și/sau fermieri care au 

beneficiat de sprijin  prin măsura M 8/2A 

10 p    

Punctajul aferent criteriului de selecție nr. 2 se acordă pe baza prezentării și verificării de către evaluator a  

următoarelor documente: 

a) pentru fermierii și IMM-urile ce activează în domeniul turismului care au beneficiat de acțiuni de formare, 

informare si transfer de cunostinte prin măsura M7/1A, se va verifica prezența  unei copii după 

adeverința de participare la acțiunile de informare  eliberată de furnizorul de servicii de 

formare/organizare activități de informare, în baza  contractului de finanțare încheiat cu AFIR în cadrul 

măsurii M7/1A. 

În cazul în care la acțiunea de formare, informare și transfer de cunoștințe a participat o persoană 

angajată la unitatea solicitantului se va prezenta și un extras din REVISAL. 

      b) pentru fermierii care au beneficiat de sprijin prin măsura M 8/2A Susținerea fermelor mici din mcroregiunii 

Ceahlau,  în vederea restructurării şi modernizării acestora, se va verifica prezența unei copii a contractului de 

finanțare încheiat cu AFIR în cadrul măsurii M8/2A. 

3 Proiecte ce vizează activități de producție în 

domeniul prelucrării produselor locale 

(ex:lemn, piatră,plante, lana),  activități 

meșteșugărești, servicii turistice, agrement și 

medicale, conform codului CAEN eligibil. 

20 p    

Expertul verifică dacă codul CAEN al activității propusă a fi finanțată conform Cererii de finanțare/Studiului de 

fezabilitate este înregistrat și dacă acesta se regăsește în codurile CAEN din domeniile de activitate conform 

Anexelor 7 și 8 la Ghidul solicitantului. 



Dacă expertul regăsește aceste informații cuprinse în Cererea de finanțare, SF/DALI va acorda punctajul maxim 

stabilit de 20 puncte, daca nu, punctajul acordat va fi 0 puncte. 

4 Proiecte ce vizează servicii către populație 

care să deservească populația din mai mult de 

două UAT-uri din G.A.L., conform codului 

CAEN eligibil. 

10 p    

Expertul verifică dacă codul CAEN al activității propusă a fi finanțată conform Cererii de finanțare/Studiului de 

fezabilitate este înregistrat, dacă acesta se regăsește în codurile CAEN din domeniile de activitate eligibile conform 

Anexelor 7 și 8 la Ghidul solicitantului și dacă, prin specificul său și din mențiunile existente în SF/DALI poate 

deservi populația din mai mult de două UAT-uri de pe teritoriul GAL Ceahlău. 

Daca expertul regăsește aceste informații cuprinse în Cererea de finanțare, SF/DALI va acorda punctajul maxim 

stabilit de 10 puncte, dacă nu, punctajul acordat va fi 0 puncte. 

5 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 

2 ani și cu profit operațional în ultimul an 

(pentru a se evidenția buna gestionare a 

activității economice). 

15 p    

Punctajul aferent criteriului de selecție nr. 5 se acordă pe baza verificării de către expert a documentelor financiar 

contabile din care reiese existența experienței  de minim 2 ani și existența profitului din exploatare pe ultimul an.  

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale care prezinta Declaraţie specială 

privind veniturile realizate (formularul 200) se verifică dacă a înregistrat câștig net anual pentru ultimul an. 

6 Crearea a cel puțin un loc de muncă cu 

normă întreagă. 

15 p    

Punctajul aferent criteriului de selecție nr. 6 se acordă pe baza verificării de către expert a informațiilor cuprinse în 

cererea de finanțare și studiul de fezabilitate cu privire la crearea de locuri de muncă cu normă întreagă până la 

finalizarea implementării proiectului și menținerea acestora cel puțin pe perioada de monitorizare. 

7 Energia provenită din surse alternative 

funcţionale va asigura minim 5% din 

consumul general. 

10 p    

Punctajul aferent criteriului de selecție nr. 7 se acordă pe baza verificării de către expert a informațiilor cuprinse în 

Studiul de fezabilitate în secțiunea aferentă intalațiilor, informații din care trebuie să rezulte în mod distinct că 

minim 5% din consumul gerenal stabilit de energie provine din surse alternative (panouri solare, fotovoltaice, 

pompe de caldură, centrale termice pe peleți). 

TOTAL 100 p    

 

 

Pentru aceasta măsură punctajul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu va intra în procesul de verificare a  eligibilității și selecție.  

Proiectele care nu îndeplinesc punctajul minim vor fi declarate neconforme. 

 

 

Concluzia verificării criteriilor de selectie 

Punctaj obtinut:.................................... 

                      

 

 

Aprobat, 

Manager GAL Ceahlău 

Nume și prenume ....................................... 

Semnătura.............................................. DATA...../....  ./202.. 

 

 



Verificat,  

Expert Gal Ceahlău 1 

Nume și prenume ....................................... 

Semnătura.............................................. DATA...../....  ./202.. 

 

Întocmit,  

Expert Gal Ceahlău 2 

Nume și prenume ....................................... 

Semnătura.............................................. DATA....../....../202.. 

 

 

Am luat la cunoștință, 

Numele reprezentantului legal al proiectului………………. 

Semnătura și/sau ștampila  ……………… ........................DATA……./…./202.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


