
METODOLOGIE DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

M19/6A/1 

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:___________________________________________________ 

 

 
Documente prezentate Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate 

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. 

 
Doc 7. Document care atesta forma de 

organizare  

Serviciul online RECOM  

Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor 

conform codurilor CAEN  

Doc. 4 Copie extras din Registrul agricol cu 

stampila primariei si mentiunea ’’Conform 

Se verifica prin Serviciul online RECOM  daca solicitantul 

este inregistrat cu codul CAEN 01 Agricultură, vânătoare 

și servicii anexe, aferent unei activitati agricole, forma de 

organizare și documentele financiar-contabile din care să 

reiasă că solicitantul a obținut venituri in principal din 

activitatea agricolă.  

Se verifica in Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei 

ANSVSA/Registrul Agricol daca solicitantul  este inscris cu 

minimum 12 luni consecutive inainte de data depunerii 



cu originalul’’  

Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie 

speciala 200/ Declaratie privind veniturile 

din activitati agricole 221  

 

 

Cererii de Finantare.  

Este necesara inregistrarea cu terenuri in Baza de date 

APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA. 

Se verifică documentul însușit de un expert contabil din 

care să rezulte că solicitantul a obtinut venituri din 

exploatare, din care veniturile din activități agricole 

reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale 

solicitantului sau în cazul PFA, II și IF, se verifică in 

Declaratia privind veniturile realizate in Romania 

(formularul 200) insotita de Anexele la formular,daca 

solicitantul a obtinut venit,  din care venitul din 

activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% din total 

venit brut din anul precedent depunerii cererii de 

finantare, în cazul în care în formularul 200 s-au bifat mai 

multe categorii de venituri. 

 În cazul în care solicitantul a depus exclusiv formularul 

221, conform legislației în vigoare, rezultă că aceștia 

desfășoară numai activități agricole. 

Cele doua conditii trebuie indeplinite cumulat pentru a 

obtine punctajul aferent acestui criteriu de selectie. 

Activitatea agricolă trebuie să se fi desfăşurat în UAT-ul în 

care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia 

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 activități de producție din sectoarele cu potențial de 

creștere. Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității de 

producție scorate  

Cererea de finantare 
Planul de afaceri 

Anexa 7 

Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii 
care se finanteaza prin proiect conform Planului de afaceri si daca 
acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN din domeniile de 
activitate cu potential de crestere conform Anexa 7 - Lista coduri CAEN 
eligibile pentru finantare 



Se verifica daca proiectul vizează activitati de productie din sectoarele 
cu potențial de creștere 

Se vor acorda 40 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 propune 
activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, respectiv ca proiectul vizează 
activități conform codului CAEN aferent activității de producție scorate. 
CS3. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere. Proiectul 

vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat. 

 

Cererea de finantare 
Planul de afaceri 

Anexa 7 

Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii 
care se finanteaza prin proiect conform Planului de afaceri si daca 
acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN din domeniile de 
activitate cu potential de crestere conform Anexa 7 - Lista coduri CAEN 
eligibile pentru finantare 
Se verifica daca proiectul vizează activitati de sericii din sectoarele cu 
potențial de creștere 

Se vor acorda 40 puncte daca s-a demonstrat ca proiectul indeplineste CS3. In caz contrar se vor 

acorda 0 puncte. 

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că proiectul propune activități 
de servicii din sectoarele cu potențial de creștere, respectiv ca proiectul vizează activități conform 
codului CAEN aferent activității de servicii scorate. 
CS4. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii 

de agrement*) 

 

Cererea de finantare 
Planul de afaceri 

Anexa 7 

Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii 
care se finanteaza prin proiect conform Planului de afaceri si daca 
acest cod CAEN se regaseste in codurile CAEN din domeniile de 
activitate cu potential de crestere conform Anexa 7 - Lista coduri CAEN 
eligibile pentru finantare 
Se verifica daca proiectul vizează activitati de agroturism (pensiuni 
agroturistice și/sau servicii de agrement*) 

Se vor acorda 15 puncte daca s-a demonstrat ca proiectul indeplineste CS4. 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*) 

Total punctaj:                                                                                                                               100 puncte 

Punctaj minim obligatoriu: 5 puncte 

 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat. 

 

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 CS2. Proiecte ce vizează activități de producție din 

sectoarele cu potențial de creștere 

2. Cel mai mare punctaj obținut la criteriul  CS3. P Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu 

potențial de creștere.  

3. 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. 

4. Cel mai mic risc respectiv cel mai mic punctaj obtinut la determinarea riscul fiecărui proiect 

conform tabelului Factori de risc aferent Cererii de finantare. 

Criteriul de selecție CS1 se consideră îndeplinit în cazul în care solicitanții întrunesc condiția la data 

depunerii Cererii de finanțare.  

 


