
FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

M19/6A/2 – Dezvoltarea și diversificarea activităților economice și crearea de 

locuri de muncă 

 

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

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

*se va prelua din Fișa de verificare a conformității proiectului  

                        
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

 
Criterii de selectie Punctaj 

CS1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a 

desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-

și diversifice activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă 

trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data 

înființării și până la data depunerii cererii de finanțare. 

 

 

Se vor acorda 5 puncte daca s-a demonstrat ca proiectul indeplineste CS1. In caz contrar se vor 

acorda 0 puncte. 

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra ca a desfășurat în 

principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-

agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data 

înființării și până la data depunerii cererii de finanțare. 



CS2. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice 

și/sau servicii de agrement*) 

 

 

Se vor acorda 65 puncte daca s-a demonstrat ca proiectul indeplineste CS2. In caz contrar se vor 

acorda 0 puncte. 

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că proiectul vizează investiţii în 
agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement*) 
CS3  Locuri de munca nou create  

Se vor acorda 10 puncte pentru fiecare loc de munca nou creat. Fiecare proiect trebuie sa creeze 
minim un loc de munca in faza de operationalizare a investitiei. 

Total punctaj:                                                                                                                               100 puncte 

Punctaj minim obligatoriu: 10 puncte 

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele 

criterii pentru departajare : 

1. Cel mai mare punctaj obținut la criteriul  CS1. Proiecte care sunt inițiate de o 

întreprindere existentă, care a desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și 

intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul non-agricol 

2. Cele mai multe locuri de munca,  propuse a fi create in faza de operationalizare a 

investitiei, mentionate in anexa Indicatori de monitorizare aferenta Cererii de finantare.  

3. Proiecte care propun servicii de agrement. Seviciile de agrement sunt acele servicii (care 

pot include și dotări) obligatorii de realizat, conform clasificării agropensiunii, în funcție 

numărul de margarete (conform ordin ANT 65/2013).  

4. Cea mai mare valoare a raportului procentual dintre valoarea totala aferenta 

Cheltuielilor pentru investitia de baza (Cap. IV din Bugetul indicativ) si Totalul general 

(Bugetul indicativ) 

Criteriul de selecție CS1 se consideră îndeplinit în cazul în care solicitanții întrunesc condiția la 
data depunerii Cererii de finanțare. Nu există obligativitatea menținerii acestor condiții pe 
toată perioada de valabilitate a Contractului de finanţare. Exceptie: pe toată perioada de 
valabilitate a contractului, în cadrul pensiunilor agroturistice se va desfăsura cel puțin o 
activitate legată de agricultură, creșterea animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante, 
livezi de pomi fructiferi sau o activitate meșteșugărească, cu atelier de lucru, din care rezultă 
diferite articole de artizanat. 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. 

 


