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FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Măsura 3/6A 

,, Sprijinirea activităților non-agricole ” 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):_____din__/__/2019 

Denumirea solicitantului 

…………………………………………………………………………….…………… 

Titlul proiectului 

…………………………………………………......................................................................... 

………………………………………………………………………………………………… 

Amplasare 

............................................................................(localitate)........................................................ 

Statutul juridic 

………………………………………………………………..................................................... 

Date personale (reprezentant legal): 

Nume:………………………………………………………………. 

Prenume:……………...…………………………………………… 

CNP:  ……........................................................................................ 

Funcţia reprezentantului legal al întreprinderii 

......................................................................……................................................................. 

Funcția reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat ajoritar/administrator) 

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

(se va completa de către expertul evaluator prin preluarea informațiilor din 

Cererea de Finanțare-Secțiunile B.1 si B.2) 

 

 

Verificarea corectitudinii informațiilor cu privire 
 la solicitant prezentate în cererea de finanțare 
 
 
 

Verificare efectuată 

DA NU 
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Nr. 
Crt. 

Criteriul de selecție Punctaj Observații 

1. Suma nerambursabilă acordată va 
respecta condiția crerii de noi locuri de 
muncă 

Punctaj 
maxim  

20 puncte 

Documente de verificat: Memoriul 
justificativ, Cererea de finanțare, 
Bugetul indicativ (conveție, 
precontract, etc. ,după caz), declarație 
pe proprie răspundere pentru creearea 
locurilor de munca 

Pentru proiectele până la valoarea 
de 40.000 Euro si crearea unui loc 
de muncă 

10 pct 

Pentru proictele cu valoare intre 
40.001 si 80.000 si crearea a 2 
locuri de muncă 

20 pct 

2. Solicitantul propune în documentatia 
tehnica măsuri pentru reducerea 
șomajului la nivel local și crearea de noi 
locuri de muncă 

Punctaj 
maxim  

10 puncte 

Documente de verificat: Memoriul 
justificativ/Studiu de 
Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de intervenții, declaratie pe proprie 
raspundere creare locuri de munca si 
angajarea din randul somerilor. 

3. Proiecte ce vizează măsuri de asigurare 
a egalității de șanse și tratament prin 
angajarea de persoane din categorii 
defavorizate; 
o "persoană din categorii defavorizate" 
reprezintă persoana care se încadrează 
în oricare din situațiile de mai jos: 
 
(a) nu a avut un loc de muncă stabil 
remunerat în ultimele 6 luni; 
(b) are vârsta cuprinsă între 16 și 24 de 
ani; 
(c) nu a absolvit o formă de învățământ 
liceal sau nu deține o calificare 
profesională (Clasificarea Internațională 
Standard a Educației 3) sau se află în 
primii doi ani de la absolvirea unui ciclu 
de învățământ cu frecvență și nu a avut 
încă niciun loc de muncă stabil remunerat; 
(d) are vârsta de peste 50 de ani; 
(e) trăiește singur, având în întreținerea sa 
una sau mai multe persoane; 
(f) lucrează într-un sector sau profesie într-
un stat membru în care dezechilibrul 
repartizării posturilor între bărbați și femei 
este cel puțin cu 
25% mai mare decât media națională a 
dezechilibrului repartizării posturilor între 
bărbați și femei în toate sectoarele 
economice în statul membru respectiv și 
aparține sexului subreprezentat; 

Punctaj 
maxim  

20 puncte 

Documente de verificat: Memoriul 
justificativ/Studiu de 
Fezabilitate/Documentație de Avizare 
pentru Lucrări de intervenții. Se verifica 
daca solicitantul a precizat in studiul de 
fezabilitate/ DALI/ memoriul justificativ 
daca va angaja persoane din categoriiid 
efavorizate 
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(g) este membru al unei minorități etnice 
dintr-un stat membru și are nevoie să își 
dezvolte competențele lingvistice, 
formarea profesională sau experiența în 
muncă pentru a-și spori șansele de a obține 
un loc de muncă stabil; 
(h) nu a avut un loc de muncă stabil 
remunerat în ultimele 12 luni și aparține 
uneia dintre categoriile (b)(g) menționate 
(i) este recunoscută ca lucrător cu 
handicap conform legislației naționale; 
 
 

4. Sunt încurajate întreprinderile din 
domeniul non-agricol care asigura 
prelucrează/servicii în mai mult de două 
UAT-uri din GAL, precum si serviciile 
care nu există în localitățile învecinate 
de pe teritoriul GAL 

Punctaj 
maxim  

10 puncte 

Documente de verificat: Memoriul 

justificativ/Studiu de 

Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru 

Lucrări de intervenții. Expertul verifica daca 

acest lucru este precizat si argumentat in 

studiul de fezabilitate/memoriul justificativ 

 

5.  Implicarea tinerilor în cadrul 
proiectelor ; 
în Studiul de fezabilitate va fi descris, 
argumentat și detaliat modalitatea în 
care investiția răspunde nevoilor 
tinerilor. 

Punctaj 
maxim  

10 puncte 

Documente de verificat: Memoriu 
justificativ/ Studiul de fezabilitate. Expertul 
verifica daca acest lucru este prezentat si 
argumentat in Memoriu justificativ/ Studiul 
de fezabilitate/DALI 
 

6. Principiul parteneriatului (Dezvoltarea 
proiectelor în parteneriat) ; 
Parteneriatul va fi justificat prin 
protocoale de parteneriat anexate. Nu 
există formular tip pentru protocolul de 
parteneriat. Acestea vor detalia și 
preciza rolul fiecărui partener pentru 
implementarea sau sustenabilitatea 
proiectului. 

Punctaj 
maxim  
10 puncte 

Documente de verificat: Acordul de 
parteneriat, Memoriul Justificativ/Studiul 
de fezabilitate/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii. Expertul 
verifica explicitarea si argumentarea 
necesitatii parteneriatelor in Memoriul 
Justificativ/Studiul de 
fezabilitate/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii precum si 
Acordul de parteneriat 

7. Solicitantul propune în documentatia 
tehnică măsuri de îmbunătățire a 
calității mediului înconjurător si de 
crestere a eficienței energetice prin: 
utilizarea surselor regenerabile de 
energii; colectarea selectivă și creșterea 
gradului de recuperare și reciclare a 
deșeurilor; Indeplinirea criteriului se va 
mentiona în documentația tehnică și se 
va verifica înaintea cererii de plata 
finale ; 

Punctaj 
maxim  
10 puncte 

Documente de verificat: Memoriul 
Justificativ /Studiul de fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare pentru Lucrări 
de Intervenţii 
Expertul verifica daca acest lucru a fost 
prezentat si demonstrat in Memoriul 
Justificativ /Studiul de fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare pentru Lucrări 
de Intervenţii 
 

8. Caracterul inovativ al investiției 
propuse din care rezultă un produs, bun 
sau serviciu, nou sau semnificativ 

Punctaj 
maxim  
10 puncte 

 
Documente de verificat: Memoriul 
Justificativ /Studiul de fezabilitate/ 
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îmbunătăţit sau un proces nou sau 
semnificativ îmbunătăţit, o metodă nouă 
de marketing sau o metodă nouă 
organizaţională în practicile de afaceri, 
în organizarea locului de muncă sau în 
relaţiile externe. Inovarea este bazată pe 
rezultatele unor tehnologii noi, pe noi 
combinaţii ale tehnologiei existente sau 
pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de 
întreprindere. Inovarea de produs (bun 
sau serviciu) reprezintă introducerea 
unui bun sau a unui serviciu, nou sau 
semnificativ îmbunătăţit în privinţa 
caracteristicilor sau modului său de 
folosire (aceasta poate include 
îmbunătăţiri semnificative în privinţa 
specificaţiilor tehnice, componentelor şi 
materialelor, software-ului incorporat, 
uşurinţei de utilizare sau a altor 
caracteristici funcţionale) Produsele 
inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi 
numai pentru întreprindere. O 
întreprindere poate avea inovare de 
produs chiar dacă acesta nu este nou 
pentru piaţă, dar este nou pentru 
întreprindere. Inovarea de proces 
reprezintă implementarea unei metode 
noi sau semnificativ îmbunătăţite de 
producţie sau livrare. 
 

Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 
Expertul verifica daca acest lucru a fost 
prezentat si demonstrat in Memoriul 
Justificativ /Studiul de fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare pentru Lucrări 
de Intervenţii 
 

 TOTAL  100 PUNCTE 

 

 

In conformitate cu prevederile Manualului de procedura aferent sub masurii 19.2 

„Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”, 

GAL va respecta un prag minim de selecție, care va avea cel putin valoarea criteriului 

de selecție cu punctajul cel mai mic. 

 
 
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor 

priorităţi: 

Criteriu de departajare nr.1 Proiecte care au prevazut avans 

Criteriu de departajare nr.2 Proiectele in care vor fi create mai mult de doua locuri de 

munca 

Criteriul de departajare nr. 3: Proiectele cu cofinantare mai mare 
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Criteriul de departajare nr. 4  Proiectele a căror  activitate se desfășoară în localități 

cu IDUL-ul mai mic 

Criteriul de departajare nr. 3: Proiectele cu valoare eligibila mai mica 
 

 

 

Punctajul minim pentru această masură este de 30 puncte și reprezintă pragul sub 

care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 

 

Proiectele al căror punctaj va fi stabilit, în urma evaluării, sub punctajul minim aferent aceste 

măsuri vor fi respinse și nu vor mai intra în procesul de selecție. 

Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanţare, solicitantul să identifice, 

obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) şi să îl menționeze în cererea de 

finanţare. 

 

Observatii: 

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

Atentie! 

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

Cererea de finantare. 

 

 

Observatii: 

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

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

 

Întocmit: Expert 1 Verificat: Expert 2 

Asociația GAL CĂLUGĂRA Asociația GAL CĂLUGĂRA 

Nume/Prenume Nume/Prenume 

Semnătura Semnătura 

Data Data 
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Avizat,  
Reprezentant legal GAL CĂLUGĂRA  
Nume/Prenume ……………………..................  
Semnătura..........................................................  
Data……....................................... 
 
Metodologia de verificare a corectitudinii informațiilor cu privire la solicitant 

prezentate în Cererea de Finanțare 
 

DOCUMENTE  DE  VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de finanțare Secțiune B 
Certificatul Constatator emis de ONRC 

Expertul verifică dacă datele completate de 
solicitant privind  denumirea  solicitantului  și  
informațiile prezentate la Secțiunea B din Cererea 
de Finanțare (B1 și B2) corespund cu datele 
înscrise în – Certificatul Constatator emis de 
ONRC 

 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

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

Cererea de Finantare. 

CS1. - Suma nerambursabilă acordată va respecta condiția cererii de noi locuri de muncă 

astfel: 

• pentru 1 loc de muncă pentru investitii pana la 40.000 Euro......................10 PCT. 

• pentru 2 locuri de muncă pentru investitii cuprinse intre 40001 si 80.000 –

Euro..............20 PCT 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Punctaj 

Documente : 

Memoriul justificativ, Cererea de 

finanțare, Bugetul indicativ (conveție, 

precontract, etc. ,după caz), declarație pe 

proprie răspundere pentru creearea 

locurilor de munca 

Solicitantul creează prin implemetarea proiectului un 
loc de munca 

10 pct 

Solicitantul creează prin implemetarea proiectului 
două locuri de munca 

20 pct 

 

CS2. Solicitantul propune în documentatia tehnica măsuri pentru reducerea șomajului 

la nivel local și crearea de noi locuri de muncă ............10 PCT 
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DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Memoriul justificativ/Studiu de 
Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de intervenții, declaratie pe proprie 
raspundere creare locuri de munca si angajarea 
din randul somerilor. 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de 
cerintele criteriului asumate in documentele si declaratiile  
depuse. 
 

 

CS3. Proiecte ce vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament 
prin angajarea de persoane din categorii defavorizate............20 PCT 
 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Memoriul justificativ/Studiu de 
Fezabilitate/Documentație de 
Avizare pentru Lucrări de 
intervenții 

Se verifica daca acest lucru a fost prezentat in Memoriul 
justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de intervenții precum si in declaratia privind creearea de locuri 
de munca 
 

 

CS4. Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigura 

prelucrează/servicii în mai mult de două UAT-uri din GAL, precum si serviciile care nu 

există în localitățile învecinate de pe teritoriul GAL..........10 PCT 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Memoriul justificativ/Studiu de 
Fezabilitate/Documentație de 
Avizare pentru Lucrări de 
intervenții 
. 

Se acorda punctaj astfel: 
Se verifica in urma consultarii serviciul online RECOM. Deasemnea 
expertul verifica daca aceste aspecte au fost prezentate si explicitate in 
Memoriul justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație de Avizare 
pentru Lucrări de intervenții 
  

 

 

CS5. Implicarea tinerilor în cadrul proiectelor..............10PCT 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Memoriu justificativ/ Studiul de 
fezabilitate 

Expertul verifica daca acest lucru este prezentat si argumentat in 
Memoriu justificativ/ Studiul de fezabilitate/DALI 
 

 

 

CS6.   Principiul parteneriatului (Dezvoltarea proiectelor în parteneriat)        
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DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Acordul de parteneriat, Memoriul 

Justificativ/Studiul de 

fezabilitate/Documentaţia de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii 

Expertul verifica daca acest lucru este prezentat explicitat si 
argumentat in Memoriu justificativ/ Studiul de fezabilitate/DALI 
precum si in acordul de parteneriat. Se acorda cate 5 puncte pentru 
fiecare acord de parteneriat 
 

 

CS7. Solicitantul propune în documentatia tehnică măsuri de îmbunătățire a calității 

mediului înconjurător si de crestere a eficienței energetice prin: utilizarea surselor 

regenerabile de energii; colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și 

reciclare a deșeurilor; Indeplinirea criteriului se va mentiona în documentația tehnică și 

se va verifica înaintea cererii de plata finale ..................10PCT 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Memoriul Justificativ /Studiul de 

fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii 

 

Se verifica daca proiectul prevede utilizarea de resurse de energie 
regenerabila pentru desfasurarea propriei activitati, in cadrul 
proiectului. 
Acest criteriu de selecție trebuie să fie respectat și menținut pe 

întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a 

proiectului. În caz contrar proiectul devine neeligibil. 

 

CS8 Caracterul inovativ al investiției propuse din care rezultă un produs, bun sau 

serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ 

îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în 

practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau în relaţiile externe.   

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Memoriul Justificativ /Studiul de 

fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii 

 

Expertul verifica daca acest lucru este prezentat si argumentat in 
Memoriu justificativ/ Studiul de fezabilitate/DALI 
 

 


