
GAL COLINELE TUTOVEI 

  
GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 
Măsura  41.312 «Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi » 
 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 
 
Titlu proiect:  
......................................................................................................................................
.......................................……………………………………………………………………
…… .............................…………………….................................................. 
Numărul de înregistrare al cererii este compus din următoarele cifre:  
 

                 1  0 4        
   F/N        axa 4             Nr. Măsura       nr apel       an alocaţie    cod          Cod Judeţ         ultimele 3 cifre       nr de ordine 

               Depunere       financiară     reg.                             ale dec de autoriz        de înregistr 
                 GAL emisă de          în registru                            
               AMPNDR         
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de 
GAL 

Documente 
care se 
verifica 

SGAL1 Proiect în parteneriat 
 
(35 daca DA şi 0 daca NU) 

 
 

S1. Aplicantul nu a mai  primit  fonduri 
comunitare pentru activitati similare în 
ultimii 3 ani. 
 
(5 daca DA si 0 daca NU)  

        
 
 
 
       

Pct. C din 
CF, Doc.1;  

13 
 

S2 Proiectele care prin activitatea propusa 
creeaza mai mult de un loc de munca / 
25.000 Euro investiti  
 
(7 daca DA si 0 daca NU) 

 
        
 
      
 

 

Doc. 1  

S3 
 

Proiecte care promoveaza activitati 
mestesugaresti, de artizanat 
 
(maxim 5) 

 
        
 
 

Doc 1;; 
15.1,15.2,  

   S4 Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta 
pana in 40 de ani la data depunerii 
proiectelor.  
 
 (25 daca DA si O daca NU) 

       
 
 
 
 

 
Verificare 
CF, 11.1  
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S5 

                                                                                                                                                                  
Start-up-uri (micro-întreprinderi nou 
infiintate) care aplica proiecte ce vizeaza 
activitati non-agricole productive 
 
(5 daca DA si 0 daca NU) 

    
 
 Doc. 2; 10; 

12; 14 

 
S6 Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor 

sanitar-veterinare sau a serviciilor medicale 

(13 daca DA si O daca NU) 

  
Doc.1 

 
S7 Proiecte ce vizeaza achizitionarea de 

echipamente pentru producere a energiei 
din alte surse regenerabile decat 
biocombustibilii 

(maxim 5) 
 

  
Doc.1;  

 
 TOTAL 

 100 

 
 
Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de 
GAL Colinele Tutovei:  ______ puncte 

 
Notă: Pentru aceasta masura nu este cerut un punctaj minim.  
 
Observaţiile GAL Colinele Tutovei:  
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut 
punctajul maxim) 
…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………............................ 
 
GAL Colinele Tutovei: 
 
Aprobat de ..................................................Managerul GAL 
Semnatura si stampila  ............................... DATA   …./…../201 
 
Verificat de …………………………….         Managerul de proiect 2 
Semnătură …………………………………    DATA   …./…../201 
 
Intocmit de ………………………………       Managerul d eproiect 1  
Semnătura …………………………………… DATA   …./…../201 
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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 GE2.1L completat 
conform sectiunii ES2, punctul 4 „Inregistrarea” din procedura de evaluare selectare 
 
Verificarea criteriilor de selectie 

 
Investitiile suportate din cheltuieli neeligibile nu sunt luate in considerare la  
scorarea criteriilor de selectie. 
 
SGAL1: Proiect în parteneriat 

(35 daca DA şi 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Document 01.Acord de parteneriat 
 

Se verifică dacă solicitantul pentru 
realizarea investiţiei cuprinsă în proiect 
are încheiat un contract de parteneriat cu 
o organizaţie/ fundaţie/ APL de pe 
teritoriul GAL 
 
 

 
S1: Aplicantul nu a mai primit fonduri comunitare pentru activitati similare 
in ultimii 3 ani 
(5 daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte care prevad lucrari de 
constructii si/sau montaj  
 
sau   
Memoriul justificativ pentru proiecte care 
nu prevad lucrari de constructii si/sau 
montaj  
 
Cererea de Finantare – Sectiunea C – 
Finantari nerambursabile – solicitate si/sau 
obtinute, dupa cum urmeaza: 
 
Baze de date SAPARD/FEADR 
 
13. Raport asupra utilizarii programelor de 
finantare nerambursabila (obiective, tip de 
investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si 
stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului) intocmit de solicitant, pentru 
solicitantii care au mai beneficiat de 
programe de finantare nerambursabila in 
ultimii trei ani pentru acelasi tip de activitate. 

Se verifica in doc. 1 ce tip de activitate se 
propune prin proiect.  
Punctarea acestui criteriu se va face pe 
baza Cererii de finanţare – Secţiunea C – 
Finanţări nerambursabile – solicitate şi/sau 
obţinute. 
De asemenea se verifica informatiile din  
bazele de date SAPARD/FEADR, dupa 
cum urmeaza: 
Daca expertul regaseste in bazele de date 
si in cererea de finantare ca solicitantul a 
mai beneficat de fonduri comunitare, 
verifica in doc. 13 daca s-a acordat ajutor 
nerambursabil pentru acelasi tip de 
activitate cu cel propus in doc. 1.  
Se punctează criteriul automat dacă  
solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin din 
fonduri comunitare pentru activităţi similare 
în ultimii 3 ani,  
sau 
- dacă perioada de timp dintre data 
Notificării beneficiarului asupra plăţilor 
efectuate pentru investiţia similară şi data 
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depunerii prezentului proiect este mai mare 
de 3 ani.  
Se verifica la serviciul /directia plati, acest 
document. 
 
Activităţi similare inseamna acelasi tip de 
investitie (ex: a beneficiat de SAPARD 
pentru meşteşuguri, atunci nu primeşte 
punctaj, iar in cazul in care aplica pentru 
croitorie pe FEADR, atunci primeste 
punctaj). 
Dacă solicitantul se regăseşte în baza de 
date se va ataşa extrasul tipărit din baza de 
date, dacă solicitantul nu se regăseşte în 
baza de date se ataşează print- screen cu 
rezultatul verificării în baza de date.    

 
S2:Proiectele care prin activitatea propusa creeaza mai mult de un loc de 
munca/25.000 Euro investiti (valoarea de 25.000 euro investiti in functie de tipul si data 
infiintarii solicitantului) 
 
 (7 daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte care prevad lucrari de 
constructii si/sau montaj  
 
sau   
Memoriul justificativ pentru proiecte care 
nu prevad lucrari de constructii si/sau 
montaj  
 
 
 

Pentru micro-întreprindere de tip start-up-uri 
cât şi pentru micro- întreprinderile în 
funcţiune, punctarea acestui criteriu se va 
face prin crearea a cel puţin un loc de 
muncă raportat la 25.000 euro . 
Formula: 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ 
număr locuri de muncă nou create<=25000 
Euro, proiectul primeşte punctaj. 
Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ 
număr locuri de muncă nou create>25000 
Euro, proiectul nu primeşte punctaj. 
Punctarea acestui criteriu se va face pe 
baza analizei datelor din Proiectul tehnic/ 
Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ 
(punctul 7.2 din Studiul de Fezabilitate şi 
punctul 3.2 pentru solicitanţii care 
completează Memoriul justificativ) şi pe 
baza formulelor de calcul prezentate.  
Se vor lua în considerare doar locurile de 
muncă nou create, cu norma întreaga 
pentru personalul muncitor -  direct 
productiv1 şi cel mult un loc de muncă 

                                                 
1
 Conform definţiei din Ghidul solicitantului – Cap. 4.3 - personalul încadrat din punct de vedere al 

responsabilitatilor si al gradului de participare la realizarea procesului productiv/de servicii al 

micro-întreprinderii respective. 
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indirect productiv.  
Se vor puncta doar locurile de muncă 
aferente investiţiilor suportate din cheltuieli 
eligibile. 
În cazul proiectelor care prevăd achiziţia de 
maşini/ utilaje care necesită conducător - la 
o maşină/ un utilaj se va lua în considerare 
un om/ schimb (conform numărului de 
schimburi prevăzute în PTH/SF/ MJ, dar nu 
mai mult de două schimburi). 

 
S3: Proiectele care promoveaza activitati mestesugaresti, de artizanat 
(maxim 5 ) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Proiect tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte care prevad lucrari de 
constructii si/sau montaj) 
 
sau   
Memoriul justificativ pentru proiecte care 
nu prevad lucrari de constructii si/sau 
montaj  

 
Punctarea acestui criteriu se va face 
numai dacă acest lucru este prezent şi 
demonstrat în Proiectul tehnic/studiul de 
fezabilitate/ memoriul justificativ 
(descrierea proiectului) şi se aplică pentru 
proiectele care-şi propun crearea sau 
dezvoltarea de activităţi mesteşugăreşti, 
iar în cazul modernizărilor,  şi în baza 
documentului 15.1, respectiv, declaratia 
de notorietate cu privire la abilitatea de a 
desfasura activitatea pentru care se 
solicita finantarea eliberata de primarul 
localitatii respective (numai pentru 
PFA/Intreprindere familiala/ Intreprindere 
individuala, doar pentru meseriile 
traditionale artizanale - pentru 
reprezentantul legal/ beneficiar/. Activitate 
mestesugareasca vezi definitia din 
dictionar. 
Se acorda punctaj pentru toti beneficiarii 
masurii care isi propun prin proiect 
crearea sau dezvoltarea de activitati 
mestesugaresti, de artizanat.  
Punctajul se acorda proportional cu 
ponderea pe care o are valoarea 
investitiei aferenta activitatilor 
mestesugaresti in valoarea totala eligibila 
a proiectului. 
 

15.1 Copie dupa diploma de studii/ 
dovada detinerii de aptitudini 
manageriale/ marketing sau in acord cu 
activitatea propusa prin proiect (experienta/ 
cursuri de formare profesionala absolvite cel 
putin la nivel de initiere, cursuri de calificare, 
(poate fi si o persoana din cadrul societatii 
pentru care va prezenta document care sa 
certifice pozitia in societate - adeverinta care 
sa ateste vechimea in munca si in 
specialitate si extras din Registrul general 
de evidenta a salariatilor - actionar),certificat 
sau adeverinta prin care se dovedeste 
absolvirea unei institutii de invatamant, 
certificat de absolvire a unei forme de 
pregatire profesionala organizata in 
conditiile legii, in vigoare la data eliberarii 
acestuia, cartea de mestesugar, 
adeverinta care sa ateste vechimea in 
munca si in specialitate si extras din 
Registrul general de evidenta a salariatilor, 
declaratie de notorietate cu privire la 
abilitatea de a desfasura activitatea 
pentru care se solicita finantarea 
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eliberata de primarul localitatii 
respective (numai pentru 
PFA/Intreprindere familiala/Intreprindere 
individuala), doar pentru meseriile 
traditionale artizanale - pentru 
reprezentantul legal/beneficiar.  
 
Sau  
 
15.2 Declaratie pe propria raspundere in 
care sa se mentioneze ca beneficiarul 
proiectului sau reprezentantul legal de 
proiect/o persoana din cadrul societatii 
pentru care va prezenta document care sa 
certifice pozitia in societate-adeverinta care 
sa ateste vechimea in munca si in 
specialitate si extras din Registrul general 
de evidenta a salariatilor, actionar) vor urma 
un curs de pregatire profesionala, pana la 
finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a 
ajutorului. 
 
S4: Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii 
proiectelor 
 
(25 daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Copia actului de identitate pentru 
reprezentantul legal 
 
11.1 Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comertului care specifica faptul 
ca solicitantul are codul CAEN conform 
activitatii pentru care solicita finantare, 
existenta punctului de lucru in spatiul rural 
(daca este cazul) si ca nu se afla in proces 
de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciara 
sau faliment, conform Legii 85/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
 
 

Verificarea se face în baza actului de 
identitate la depunerea CF  pentru: 
Persoană fizică care declara ca se va 
autoriza in persoană fizică autorizată 
(PFA) sau intreprindere individuala; 
Persoana fizica autorizata (PFA) cu 
vârsta sub 40 de ani la data depunerii 
cererii de finanţare a proiectului; 
Societate cu răspundere limitată, cu 
asociat unic persoană fizică cu vârsta sub 
40ani 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 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 
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depunerii cererii de finantare a proiectului.  
În cazul proiectelor promovate de 
femei şi care se regasesc în formele de 
organizare menţionate anterior se 
acordă punctaj la acest criteriu 
indiferent de vârsta acesteia. . 
11.1 In cazul societatii cu raspundere 
limitata (SRL) acest criteriu va fi punctat 
numai pentru SRL cu asociat unic femeie, 
indiferent de varsta/asociat unic bărbat cu 
vârsta sub 40 ani. 

 
 
S5: Start-up-uri (micro-intreprinderi nou infiintate) care aplica proiecte ce 
vizeaza activitati non-agricole productive  
 
  (5 daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

2. Situaţiile financiare (bilant formular 10,  
cont de profit şi pierderi formularul 20 şi 
formularele 30 şi 40, precedente anului 
depunerii proiectului inregistrate la 
Administratia Financiara, in care rezultatul 
operational (rezultatul de exploatare din 
bilant) sa nu fie negativ. 
 
Exceptie fac solicitantii care nu au inregistrat 
venituri din exploatare  

 
sau  
Situatiile financiare (bilant formular 10, cont 
de profit si pierderi formular 20, formularele 
30 si 40) prin care dovedesc ca nu au 
înregistrat venituri din exploatare. 
 
Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale si  intreprinderi 
familiale: 

Se acordă punctaj proiectelor care vizează 

activităţile enumerate în secţiunea ”Domeniul 

de aplicabilitate şi acţiuni prevăzute”, la 

punctului i)
2
 şi ii)

3
 din fişa măsurii. 

Verificarea încadrării în categoria 

activităţilor de producţie  de bunuri, se va 

face pe baza Anexei 9 B - Lista codurilor 

CAEN de producţie bunuri. 

În cazul proiectelor care prevăd activităţi 

complementare, se va acorda punctaj la acest 

criteriu de selecţie doar în situaţia în care 

activitatea/ activităţile non – agricole de 

producţie de bunuri reprezintă componenta 

majoritară din punct de vedere valoric. 
 
O micro-intreprindere este considerata nou 
infiintata (start-up) daca este infiintata in 
anul depunerii cererii de finantare sau 
daca nu a inregistrat activitate pana in 
momentul depunerii acesteia, dar nu mai 

                                                 
2
 i. Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi: 

 Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de 

uz gospodăresc, produse odorizante etc.); 

 În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase - începând de la stadiul 

de cherestea (ex. mobilă); 

 Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea de ambalaje 

etc. 
3
 ii. Investiţii pentru dezvoltarea activităţilor meşteşugăreşti, de artizanat şi a altor activităţi 

tradiţionale non-agricole cu specific local (prelucrarea fierului, lânii, olăritul, brodatul, 

confecţionare instrumente muzicale tradiţionale etc.), precum şi marketingul acestora (mici 

magazine de desfacere a propriilor produse obţinute din aceste activităţi). 
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Declaratie speciala privind veniturile 
realizate in anul precedent depunerii 
proiectului  inregistrata la Administratia 
Financiara, in care  rezultatul brut obţinut 
anual sa nu fie negativ; 
sau 

Declaratia de inactivitate inregistrata la 
Administratia Financiara,, in cazul 
solicitantilor care nu au desfasurat activitate 
anterior depunerii proiectului. 
 
10. Actul constitutiv al societatii 
cooperative meşteşugăresti/ de consum  
 
12.1 Certificatul de inregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare. 
Sau 
 
12.2 Certificat de inregistrare in Registrul 
unic al cabinetelor medicale umane / 
veterinare  
 
14. Angajamentul Persoanelor fizice prin 
care se obligă să se autorizeze (cu un statut 
minim de persoane fizice autorizate) în 
termen de 30 zile lucratoare de la data 
primirii notificării privind selectarea cererii de 
finanţare şi semnarea contractului de 
finanţare.  
 

mult de 3 ani fiscali ; 
 
Punctarea  acestui criteriu se va face in 
urmatoarele situatii : 
 
- in cazul unui solicitant infiintat in anul 
depunerii cererii de finantare (vezi doc. 10, 
12, 14 - anul înfiinţării)   
 
- in cazul solicitantilor infiintati in anii 
anteriori anului depunerii proiectului si care 
nu au desfasurat activitate anterior 
depunerii cererii de finantare dar nu mai 
mult de trei ani fiscali se verifica astfel 
(doc.2): 
 

 fie  existenta Confirmarii de 
depunere a Declaratiei de 
inactivitate,  

 fie se verifica in Bilant daca 
solicitantul nu a obtinut venituri din 
activitatea de exploatare pe anii, n 
n-1 si n-2 (n= anul anterior 
depunerii cererii de finantare), 
Atentie ! 

 
 

 

S6 Proiecte ce vizeaza dezvoltarea serviciilor sanitar -veterinare sau a 
serviciilor medicale 

 

(13 daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.Studiul de fezabilitate pentru proiecte 
care prevad lucrari de constructii si/sau 
montaj) 
sau   
Memoriul justificativ pentru proiecte care 
nu prevad lucrari de constructii si/sau 
montaj  

Se verifica daca investitia vizeaza 
desfasurarea activitatii sanitar-veterinare 
sau activitatii medicale . 
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S7 Proiecte ce vizeaza achizitionarea de echipamente pentru producerea 
energiei din alte surse regenerabile decat biocombustibilii 

 

(Maxim 5) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.Proiectu tehnic şi Studiul de fezabilitate 
pentru proiecte care prevad lucrari de 
constructii si/sau montaj) 
 
sau   
Memoriul justificativ pentru proiecte care 
nu prevad lucrari de constructii si/sau 
montaj  

Punctarea acestui criteriu se va face 
numai dacă acest lucru este prezent şi 
demonstrat în proiectul tehnic /studiul de 
fezabilitate/ memoriul justificativ 
(descrierea proiectului) şi se aplică pentru 
proiectele care vizeaza realizarea 
investiţiilor în producerea şi utilizarea 
energiei din alte surse regenerabile decat 
biocombustibilii si cheltuielile cu 
realizarea acestora sunt incluse in 
devizele pe obiect, la cheltuieli eligibile. 
Daca in urma verificarii, expertul constata 
ca se indeplinesc precizarile de mai sus, 
va inscrie punctajul acordat in coloana 
“scor”, in rubrica specifica acestui criteriu.  
In cazul in care nu sunt prevazute aceste 
cheltuieli, expertul nu va acorda punctaj la 
acest criteriu si va inscrie “0” in rubrica 
aferenta. 
Punctajul se acorda proportional cu 
ponderea pe care o are valoarea 
investitiei pentru energie regenerabila in 
valoarea totala eligibila a proiectului.  
 
Se vor puncta: 
- proiectele care propun utilizarea 

energiei regenerabile în cadrul unui flux 

tehnologic de producţie de bunuri; 

- proiectele care vizează achiziţionarea 
echipamentelor de producere a energiei 
din surse regenerabile în vederea dotării 
clădirilor în cadrul cărora se 

desfășoară/se va desfășura activitatea 
propusă prin proiect. 

 
  

 
Expertul înscrie punctajul total în spaţiul alocat din concluzia verificării, completeaza, 
semneaza si dateaza Fisa de evaluare a criteriilor de selectie . 
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, 
acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia 
prin semnătură. 
 


