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Grupul de Actiune Locala Castra Traiana 

Adresa: com. Daesti, sat Sambotin, Judetul Valcea 

E-mail: office@gal-castra-traiana.ro Web: www.gal-castra-traiana.ro 

ANEXA la Ghidul Solicitantului M4/6A 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

M4/6A. Sprijin forfetar pentru investitorii  de pe teritoriul GRUPULUI DE 

ACTIUNE LOCALA in  VEDEREA INFIINTARII  DE ACTIVITATI  NON-AGRICOLE 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

......................................................................................  

*se va prelua din Fișa de verificare a conformitatii 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 

 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 

Obiectivul si tipul proiectului: _____________________________________________________ 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. 19.1.a.ii  

Amplasare proiect (localitate/localitati):_____________________________________________ 

Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 

 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume: ________________________________________________________________________ 

Prenume:______________________________________________________________________ 

Funcţie:_______________________________________________________________________ 
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PRINCIPII SI CRITERII DE SELECTIE Punctaj 

OBTINUT 

Documente care se 
verifica 

CS.1: Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea 
de jos in sus ( 15 puncte) 

Solicitantul trebuie sa demonstreze prin proiect ca investitia 
contribuie la dezvoltarea zonei. 

 Planul de afaceri, 
Cererea de finantare 

CS.2. Domeniul de activitate este specific regiunii 

Max 15 puncte 

 5 puncte pentru activități care folosesc minim 30 % din 

materia prima  produsa  pe arealul GAL  

 10 puncte pentru activități tradiționale locale  

 2 puncte se acorda pentru activitatile care se pot 

desfasura si-n sezonul rece 

 Planul de afaceri, 
Cererea de finantare 

CS.3. Proiecte care cuprind activităti care sprijină protectia 
mediului.  (10 puncte) 

 Planul de afaceri, 
Cererea de finantare 

CS.4: Crearea de locuri de munca (norma intreaga) 

(max -10 puncte) (2 puncte pentru fiecare loc de munca creat si 

mentinut pe o perioada de 5  ani, de la darea în functiune a 

investiției ) 

 Planul de afaceri, 
Cererea de finantare 
, Declaratie cu privire 
la locurile de munca 
(norma intreaga) nou 
create 

CS.5: Pentru proiectele care vin în completarea unor investiții 
deja existente finanțate și finalizate  din diferite surse de 
finanțare-  (10 puncte) 

 Planul de afaceri, 
Cererea de finantare, 
Procese verbale de 
finalizare a 
investitiilor/contracte 
de finantare/alte 
documente 
concludente 

CS.6: Proiecte care desfășoara activități de producție –(15 
puncte) 

 Planul de afaceri, 
Cererea de finantare, 
Ceritifcat 
constatator, 
Certificat de 
inregistrare 
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CS.7: Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de 
ani la data depunerii proiectelor –(15 puncte) 

 Cererea de finantare, 
Copie CI reprezentant 
legal proiect 

CS.8: Capacitatea inovativă a proiectului –(10 puncte) 

 Planul de afaceri, 
Cererea de finantare, 
Certificat constator, 

  

Total punctaj 

 

           

    

         

Punctajul minim pentru aceasta submasura este de 10 puncte. 

 

 

Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL: ..... puncte 
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Pe parcursul verificarilor se pot solicita informatii  suplimentare pentru clarificarea anumitor 
aspecte, daca este cazul.  

Evaluarea criteriilor de selectie se face in baza Cererii de finantare, inclusiv anexele acesteia, 
depuse de solicitant si, dupa caz, a informatiilor suplimentare solicitate in urma verificarii. 
Evalarea se face in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finantare.   

 

Observatii....................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ........... 

............................................................................................................................. ........... 

 
_____________________________________________________________________________ 

 

Verificat si aprobat   GAL CASTRA TRAIANA  

Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 

Verificat si aprobat    GAL CASTRA TRAIANA 

Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                 
 

  

Ştampila 
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Metodologia de verificare a criteriilor de selectie 

CS 1 Relevanta proiectului pentru masura si strategie, abordarea de jos in sus  -15 puncte 

Solicitantul trebuie sa demonstreze prin proiect ca investitia contribuie la dezvoltarea zonei  

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de afaceri, Cererea de finantare Se verifica daca in cadrul acestor proiecte sunt 

cuprinse informatii cu privire la modul in care 

proiectul contribuie la dezvoltarea zonei prin 

productia realizata, nr locuri de munca create etc.  

Daca in planul de afaceri sunt cuprinse aceste 

informatii se vor acorda 15 puncte, in caz contrar 

se vor acorda 0 puncte 

 

CS 2 Domeniul de activitate este specific regiunii 

 

Max 15 puncte 

 5 puncte pentru activități care folosesc minim 30 % din materia prima  produsa  pe 
arealul GAL  

 10 puncte pentru activități tradiționale locale  
 2 puncte se acorda pentru activitatile care se pot desfasura si-n sezonul rece 

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de afaceri, Cererea de finantare In planul de afaceri , solicitatul trebuie sa 

demonstreze si sa precizeze ca minim 30% din  

materia prima necesara desfasurarii activitatii 

proiectului, provine de pe teritoriul GAL. In acest 

caz se vor acorda 5 puncte. In cazul in care nu sunt 

prezentate date/ documnete din care sa reiasa 

provenienta materiei prime , atunci se vor acorda 
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o puncte 

10 puncte se vor acorda daca in planul de afaceri 

se va argumenta ca respectivele activitati sunt 

activitati traditional locale. Trebuie sa se 

argumenteze prin date statistice, documente, etc 

In acest caz se vor acorda 10 puncte, in caz contrat 

se vor acorda 0 puncte 

2 puncte se  vor acorda daca in planul de afaceri 

si-n cererea de finantare sunt argumentate 

activitatile care se vor desfasura si se 

demonstreaza ca aceste activitati nu sunt 

sezoniere si se pot defasura si pe perioada rece. In 

caz contrar se vor acorda 0 puncte 

 

CS.3. Proiecte care cuprind activitati care sprijina protectia mediului -10 puncte 

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Doc. Planul de afaceri, cererea de finantare Proiectele trebuie sa prevada in categoria de 

cheltuieli eligibile, actiuni de protectia 

mediului. 

Daca solicitantul nu a prevazut aceste tiprui 

de cheltuieli, atunci se condisera ca se vor 

acorda 0 puncte. In cazul in care sunt 

prevazute aceste tipuri de cheltuieli , se vor 

acorda 10 puncte 
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CS.4: Crearea de locuri de munca (norma intreaga) 

max -10 puncte (2 puncte pentru fiecare loc de munca (norma intreaga) creat si mentinut pe o perioada de 5  

ani, de la darea în functiune a investiției ) 
 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Doc. Planul de afaceri, cererea de finantare, 

Declaratie cu privire la locurile de munca nou 

create (norma intreaga) 

Proiectele trebuie sa prezinte in planul de 

afaceri si-n cererea de finantare numarul de 

locuri de munca nou create (cu norma 

intreaga).  

Se verifica Declaratia cu privire la locurile de 

munca nou create si mentinerea lor pe o 

perioada de 5  ani, de la darea în functiune a 

investiției. Pentru fiecare loc de munca se vor 

acorda 2 puncte. Punctajul maxim este de 10  

puncte. Daca solicitantul nu a creat niciun loc 

de munca, punctajul acordat este de zero 

puncte. 

 

CS.5: Pentru proiectele care vin în completarea unor investiții deja existente finanțate și finalizate din 

diferite surse de finanțare- 10 puncte. 

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de afaceri, Cererea de finantare, procese 

verbale de finalizare a investitiilor,contracte de 

finantare/ alte documente concludente 

Se verifica daca aceste proiecte propuse vin in 

completarea altor proiecte, investitii pe care 

solictantulul le-a mai avut, astfel incat sa se 

obtina venituri din surse alternative.  

Daca acest lucru este justificat si argumentat 
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cu documente atunci se vor acorda 10  

puncte, in caz contrat se vor acorda 0 puncte 

 

 

CS.6: Proiecte care desfășoara activități de producție – 15 puncte 

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de afaceri, Cererea de finantare, Certificat 

constator, Certificat de inregistrare  
Daca prin documentele atasate si din 

descrierea din planul de afaceri si a  cererii de 

finanatre se demonstreaza ca prin proiect se 

solicita finantare pentru activitati de 

productie se vor acorda 15 puncte, in caz 

contar se vor acorda 0 puncte 

 

CS.7: Proiecte derulate de femei/ tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii proiectelor-15 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finantare, Copie CI reprezentant legal 

proiect 

Se verifica cine este reprezentantul legal si 

daca aceasta este femeie/ sau tanar cu varsta 

pana in 40 de ani la data depunerii cererii de 

finanatre sau nu. Daca se constanta ca 

reprezentantul legal nu este femei/ sau tanar 

cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii 

cererii de finanatre se vor acorda 0 puncte.  

In cazul in care reprezentantul legal al 

proiectului este femeie/ sau tanar cu varsta 

pana in 40 de ani la data depunerii cererii de 
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finanatre, atunci se vor acorda cele 15 puncte 

 

CS.8: Capacitatea inovativă a proiectului -10 puncte. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Planul de afaceri, Cererea de finantare, Certificat 

constator 
In planul de afaceri trebuie sa se prezinte care 

sunt activitatile proiectului si de ce sunt ele 

inovative pentru comunitate. Daca acest lucru 

este prezentat si demonstrat prin 

documentele proiectului se vor acorda 10 

puncte, in caz contrar se vor acorda 0 puncte 

la acest criteriu. 

 

 

Se calculeaza scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL. 

 

Modalitatea de departajare a proiectelor depuse 

In cazul proiectelor cu acelasi punctaj si aceeasi valoare a sprijinului, departajarea acestora se va face in 

ordinea urmatoarelor criterii de selectie:  

1. Tipul investitiei: productie 

2. Numarul mai mare de locuri de munca (norma intreaga) create si mentinute pe o perioada de 5 ani, 

de la darea în functiune a investiției 

3. Procentul mai mare al productiei / serviciilor comercializate 

4. Diversificarea activitatii entitatii juridice   
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