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Formular E 1.2-SGAL.L / E 1.2 FISA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

M04/6A – “Crearea micro-intreprinderilor de servicii non agricole” 

(art. 19 (alin.1 lit. (a) PCT. (ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

 

Informatii generale obligatorii cu privire la solicitant si aplicatie 

(verificare realizata de catre expertul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST) 

 

  

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF) in Registrul de Proiecte al ASOCIATIA GAL GIURGIU 

EST: .................................................................................................................. 

 

 

DENUMIRE SOLICITANT:  

TITLUL PROIECTULUI:  

DATA LANSARII APELULUI DE SELECTIE DE CATRE 

GAL: 
 

DATA INREGISTRARII PROIECTULUI LA GAL:  

OBIECTIVUL PROIECTULUI:  

AMPLASAREA PROIECTULUI (LOCALITATE):  

STATUT JURIDIC SOLICITANT:  

DATE PERSONALE REPREZENTANT LEGAL: 

NUME:  PRENUME:  

FUNCTIE REPREZENTANT LEGAL:  

 

Verificarea corectitudinii informatiilor cu 

privire la solicitant prezentate in Cererea de 

Finantare  

Verificare efectuata 

DA NU  

  

 

Nr. 
crt. 

Criteriile de selectie Punctaj 
Observatii 

CS.1 Proiectul include elemente inovative. 20  

1.1 

Diversificarea activităţilor economice în 
zonele rurale va deschide noi oportunităţi 
şi posibilităţi pentru adoptarea de metode 
noi și utilizarea de tehnologii inovatoare, 
sporind astfel atractivitatea teritoriului 
ASOCIATIA GAL GIURGIU EST. 

20 

Documente verificate : 
Planul de afaceri si 
Cererea de finantare 

CS.2 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea 

obiectivelor transversale mediu si clima. 

30  

2.1. Protectia mediului si atenuarea 

schimbarilor climatice si adaptarea la 

30 Documente verificate: 
Plan de afaceri 
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acestea, utilizarea surselor regenerabile de 

energie  care contribuie la reducerea 

efectelor schimbărilor climatice. 

Activitățile de agroturism sprijinite vor viza 

practicarea unui turism responsabil care să 

contruibuie la atingerea obiectivelor de 

mediu concomitent cu generarea de 

venituri pentru locuitorii mediului rural. 

CS. 3 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca 

(se considera loc de munca nou creat infiintarea unui 

PFA/II cu cel mult 6 luni inainte de solicitarea finantarii 

special pentru desfasurarea activitatii sprijinite sau 

angajarea si mentinerea pe perioada de implememnare si 

monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma 

intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma 

fractionara de lucru, care cunulate genereaza o norma 

intreaga.) 

20  

3.1 1 loc de munca  10 Documente verificate: 
Cerere de finantare si 
Planul de afaceri 

3.2 Cel putin 2 locuri de munca 20 

CS 4. Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul 

majoritar sau administratorul entitatii juridice) este tanar 

cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii 

deciziei de finantare 

30  

4.1 Criteriul se considera indeplinit daca 

Solicitantul (titularul, asociatul unic, 

asociatul majoritar sau administratorul 

entitatii juridice) este tanar cu varsta 

maxima de 40 ani impliniti la data semnarii 

deciziei de finantare. 

30 Documente verificate: 
Cerere de finantare  

Cartea de identitate a 
reprezentantului legal 

TOTAL 100 p  

 

Punctaj minim admis la finantare: 40 p. 

 

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

Finantare. 

Criterii de departajare: 
In cazul in care valoarea proiectelor depuse depaseste suma alocata pe sesiune si mai multe proiecte vor 
avea punctaj egal, departajarea in vederea finantarii se va face in ordinea indeplinirii urmatoarelor 
criterii:  

1. CS 3 – vor fi finantate cu prioritate proiectele care creaza numarul cel mai mare de locuri de munca. 

Daca In urma aplicarii acestui criteriu nu se poate face departajarea se trece la verificarea criteriului 

urmator( crearea de noi locuri de munca este indicator asumat prin fisa masurii din SDL). 

2. CS 2 – vor fi finantate cu prioritate proiectele care conduc la indeplinirea obiectivelor transversal 
mediu si clima. Daca in urma aplicarii acestui criteriu nu se poate face departajarea se trece la verificarea 
criteriului urmator. 

3. CS 4 – vor fi finantate cu prioritate proiectele ale caror solicitanti au varsta maxima de 40 ani impliniti 

la data depunerii cererii de finantare.  
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Verificat de: Expert 2 ASOCIATIA GAL GIURGU EST 

Nume și prenume:………………………………………… 

Semnătura: 

Data ………..……….. 

Întocmit de: Expert 1 ASOCIATIA GAL GIURGU EST 

Nume și prenume:………………………………………… 

Semnătura: 

Data ………..……….. 

Avizat de Manager/Presedinte ASOCIATIA GAL GIURGU EST 

Nume și prenume:………………………………………… 

Semnătura: 

Data ………..……….. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

 

 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selectie 

 

 

 

CS1. Proiectul include elemente inovative                                    20 puncte. 

 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

De verificat: 

Planul de afaceri / CF 

 

1.1 – 20 puncte  

  

Expertul va verifica in Planul de afaceri descrierea elementelor 

inovative propuse de catre solicitant. 

 

Inovare - Diversificarea activitatilor economice in zonele rurale va 

deschide noi oportunitati si posibilitati pentru adoptarea de 

metode noi si utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel 

atractivitatea teritoriului ASOCIATIA GAL GIURGIU EST. 

Criteriul se punctează în situația în care investiția vizează un 
produs/serviciu/proces inovativ/diversificat pentru teritoriul GAL 
ASOCIATIA GAL GIURGIU EST.prezentat și descris în Planul de 
afaceri. 
Inovarea este o activitate din care rezultă un produs (bun sau 
serviciu) nou sau semnificativ îmbunătăţit lansat pe piaţă, sau 
reprezintă introducerea în propria întreprindere a unui proces 
nou sau semnificativ îmbunătăţit. Se vor considera componente 
inovative pentru teritoriul GAL ASOCIATIA GAL GIURGIU EST 
servicii/produse/procese care sunt inovative (noi) pentru 
teritoriul ASOCIATIA GAL GIURGIU EST.Punctarea acestui criteriu 
se va face numai dacă solicitantul a prezentat şi demonstrat în 
Planul de afaceri (descrierea proiectului) îndeplinirea criteriului 
de selecție. 
Documente verificate: Planul de afaceri; Cererea de finanțare, 
sau oricare alt document relevant. 
 

Expertul inscrie ”20 puncte” daca in urma verificarii sunt 

indeplinite conditiile. 

 

In caz contrar expertul inscrie 0. 

 

CS.2 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale mediu si clima

                                       

                                                                                           30 puncte 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELORP 

REZENTATE 
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De verificat: 

Plan de afaceri 

2.1. Expertul va verifica in Planul de afaceri descrierea 

elementelor propuse de catre solicitant ce conduc la 

indeplinirea obiectivelor transversale de mediu si 

clima. 

Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice 

si adaptarea la acestea: sprijinul acordat 

microintreprinderilor si intreprinderilor mici pentru 

productia si utilizarea surselor regenerabile de energie, 

prin utilizarea unor tehnologii cu emisii reduse de 

noxe, a biomasei, contribuie la reducerea efectelor 

schimbarilor climatice. Activitatile de agroturism 

sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil 

care sa evite contruibuie la promovarea acestora. 

contribuind la generarea de venituri pentru locuitorii 

mediului rural. 

 

Expertul inscrie ”30 puncte” daca in urma verificarii 

sunt indeplinite conditiile. 

In caz contrar expertul inscrie 0. 

 

CS3. Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca 

  

3.1.  1 loc de munca; - 10 pct 

3.2.  Cel putin 2 locuri de munca. -20 pct. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Cerere de finantare / Plan de afaceri 

Max. 20 puncte 

3.1. 10 puncte 

Se verifica daca proiectul include crearea unui loc de munca 

in cadrul sectiunii indicatori de monitorizare din CF si a 

Planului de afaceri – locuri de munca create. 

 

3.2. 20 puncte 

Se verifica daca proiectul include crearea a cel putin 2 locuri 

de munca in cadrul sectiunii indicatori de monitorizare din 

CF si a Planului de afaceri - locuri de munca create. 

 

Expertul inscrie ”10 puncte” daca in urma verificarii 

solicitantul propune crearea unui loc de munca. 

 

Expertul inscrie ”20 puncte” daca in urma verificarii 

solicitantul propune crearea a cel putin doua locuri de 

munca. 
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CS4.Solicitantul (titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau administratorul entitatii juridice) 

administratorul entitatii juridice) este tanar cu varsta maxima de 40 ani impliniti la data semnarii 

deciziei de finantare. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Cerere de finantare  

Cartea de identitate a reprezentantului 

legal 

4.1. 30 puncte 

 

Se verifica daca titularul, asociatul unic, asociatul 

majoritar sau administratorul entitatii juridice) 

administratorul entitatii juridice) este tanar cu varsta 

maxima de 40 ani impliniti la data semnarii deciziei de 

finantare. 

 

Expertul inscrie ”30 puncte” daca in urma verificarii 

titularul, asociatul unic, asociatul majoritar sau 

administratorul entitatii juridice) administratorul entitatii 

juridice) este tanar cu varsta maxima de 40 ani impliniti la 

data semnarii deciziei de finantare. 

In caz contrar expertul inscrie 0 

 

 

Total punctaj: 100 p. 

PUNCTAJ MINIM de selectie a proiectului: 40 pct. 

 

 


