
 
GE3.2L   FIȘA DE VERIFICARE CRITERII SELECTIE 

MĂSURA M4 / 6A  ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-
AGRICOLE 

 

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant  
 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):....................................................................... 
Denumirea solicitantului:………………………………................................................................................. 
Codul unic de inregistrare:……………………………….............................................................................. 
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………........................................ 
Adresa sediului social ...................................................................................................... 
…………………………………………………………....................................................................................... 
Statutul juridic      PFA           II             IF           SC 
 
Datele personale ale reprezentantului legal 
Numele:…………………………………………………………………….................................................................... 
Prenumele:…………...…………………………………………………….................................................................. 
Funcţia reprezentantului legal:…………………………............................................................................ 
 
Nr. 
Crt. 

CRITERII DE SELECŢIE Punctaj oferit de 
GAL 

1 Criteriul activităților inovative, care se realizează pentru prima dată la 
nivelul teritoriului  
15  puncte 

 

2  Criteriul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care 
va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, 
în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată. 
Max. 20 puncte 

 

 2.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 
sau activități prestate într-un procent mai mare de 50% din valoarea 
primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din 
Planul de afaceri. 
 20 puncte 

 

 
 

2.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 
sau activități prestate într-un procent mai mare de 40% și până la 50% 
din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza 
prognozelor din Planul de afaceri. 
 15 puncte 

 

 2.3 Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată 
sau activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% 
din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza 
prognozelor din Planul de afaceri. 
 10 puncte 

 

3. -Criteriul prioritizarii domeniilor de activitate 
Max. 35 

 

 3.1 Proiecte ce vizează servicii (cu excepția serviciilor medicale, sanitar-
veterinare și de agroturism).  
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent 
serviciului scorat.  
Max. 35 punct 

 



 3.2 Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial 

de creștere, servicii medicale, sanitar-veterinare.  

Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității 
scorate  
25 puncte 

 

 3.3 Proiecte ce vizează activități de agroturism si mestesuguri. Proiectul 

vizează activități conform codului CAEN aferent activității scorate  

15 puncte  

 

   
4 

Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării 
Max.    25 

 

4.1 Minim  3 locuri de munca nou create (din cele 3 noi locuri de munca 
minim un loc de munca trebuie sa fie destinat persoanelor dezavantajate – 
someri, femei, minoritati, etc)  20 puncte 

 

4.2 . Minim  2 locuri de munca nou create (din cele 2 noi locuri de munca 
minim un loc de munca trebuie sa fie destinat persoanelor dezavantajate – 
someri, femei, minoritati, etc)  10 puncte 

 

4.3 Minim 1 loc de munca nou creat  5 puncte  

 4.4 Minim 1 loc de munca nou creat pentru o persoana cu studii superioare 
sau calificare in domeniul proiectului  
5 puncte 

 

 
5 

Criteriul sprijinirii activităților pentru tineri, femei sau minorități, în special 
cei/cele care participă la activităţile centrelor finanţate prin M7/6B. 
Maxim 5 puncte 

 

 5.1 Activități pentru tineri, femei sau minorități ce participă la activităţile 
centrelor finanţate prin M7/6B. 
5 puncte 

 

 5.2 Activități pentru tineri, femei sau minorități 
3 puncte 

 

 
Punctajul minim pentru această submasură este de 15 p.  
Evaluarea criteriilor de selectie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului 

cererii de finantare.  

Observații: 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
Concluzia finala asupra verificării  
Cererea de Finanţare  este:                      
 

 SELECTATA cu............................puncte.             

 NESELECTATA PENTRU FINANTARE              
            
Observații:  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
Verificat: Expert 2 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                             DATA……….. 
 
Întocmit de: Expert 1 
Nume/Prenume …………………… Semnătura       DATA………..



 
 

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selectie 
MĂSURA M4 / 6A  ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-

AGRICOLE 

 
1. Criteriul activităților inovative, care se realizează pentru prima dată la nivelul teritoriului  – 
15 puncte 
 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

  

Doc.1 - Plan de afaceri 

 
 

Se verifica in cuprinsul Planului de afaceri daca se 
demonstreaza caracterul inovativ al investitiei, respectiv ca 
aceasta se realizeaza pentru prima data la nivelul teritoriului. 
 
Daca acesta este demonstrat se acorda 15 puncte. 
 

 
2. Criteriul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în 
funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din 
valoarea primei tranșe de plată. 
2.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate 
într-un procent mai mare de 50% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează 
în baza prognozelor din Planul de afaceri. 
  20 puncte 
2.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate 
într-un procent mai mare de 40% și până la 50% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea 
se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri. 
15 puncte 
2.3. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate 
într-un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea 
se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri. 
.10 puncte 
 
 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 

Doc.1 - Plan de afaceri 
 

Se verifica  in cuprinsul Planului de afaceri valoarea 
procentului productiei comercializate sau activitatii 
prestate din valoarea primei transe de plata: 

- Mai mare de 50% - 20 puncte 
- Mai mare de 40% pana la 50% 15 puncte 
- Mai mare de 30% pana la 40% - 10 puncte. 

 

 
 
3. Criteriul prioritizarii domeniilor de activitate  
Maxim 35 puncte 

 



DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Anexa7 - Lista coduri CAEN eligibile pentru 
finantare in cadrul M4/6A. 
Doc.1- Plan de afaceri 
Cererea de Finanțare  
(identificarea codului CAEN) 
 

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 in cadrul 
M4/6A. 
Pentru desfășurarea activităților meșteșugărești/industrie 
creativă, se verifică dacă activitatea prezentată în Planul de 
Afaceri corespunde activitățiilor meșteșugărești/industriilor 
creative astfel cum sunt definite în Ghidul Solicitantului 
M4/6A.  
3.1 - 35 puncte 
Daca proiectul vizează  servicii (cu exceptia serviciilor 
medicale, sanitar veterinare si de agroturism), expertul va 
inscrie 35 puncte in coloana Scor. 
3.2 – 20 puncte 
Daca proiectul vizează activitati de productie servicii medicale  
sau servicii sanitar vererinare expertul va inscrie 25 puncte in 
coloana Scor.” 
 
3.3 – 15 puncte 
Se verifica in doc. 1 daca tipul de activitate  propus prin 
proiect vizează activități de  agroturism sau mestesuguri . Daca 
proiectul vizeaza investitii in activitati de agroturism sau 
mestesuguri, expertul va inscrie 15 puncte in coloana „Scor”. 

 
 
 
4 . Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al profesionalizării 
4.1 1 Minim  3 locuri de munca nou create (din cele 3 noi locuri de munca minim 1 loc de munca 
trebuie sa fie destinat persoanelor dezavantajate - someri, femei, minoritati, etc.) 20 puncte 
 4.2 Minim 2 locuri de munca nou create (din cele 2 noi locuri de munca minim 1 loc de munca trebuie 
sa fie destinat persoanelor dezavantajate - someri, femei, minoritati, etc.) 10 puncte 
4.3 Minim 1 loc de munca nou creat – 5 puncte 
4.4 Minim 1 loc de munca nou creat pentru o persoana cu studii superioare sau calificare in domeniul 
proiectului 
 5 puncte 
 Noile locuri de munca trebuie sa fie cu norma intreaga, pe perioada nedeterminata. – se verifica la 
ultima cerere de plata.  
Se va acorda punctajul de la SCS 4.4 suplimentar fata de punctajele acordate la SCS 4.1-4.3 

 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.1 - Plan de afaceri 
 

Se verifica in cuprinsul Planului de afaceri numarul de locuri de 
munca si calificarea noilor angajati. 
Daca prin Planul de afaceri se propune angajarea unui numar 
de minim   3 locuri de munca nou create (din cele 3 noi locuri 
de munca minim 1 loc de munca trebuie sa fie destinat 
persoanelor dezavantajate - someri, femei, minoritati, etc.) 
(someri, femei, minoritati, etc.) se acorda 20 pucte. 
Daca prin Planul de afaceri se propune angajarea unui numar 



Minim 2 locuri de munca nou create (din cele 2 noi locuri de 
munca minim 1 loc de munca trebuie sa fie destinat 
persoanelor dezavantajate - someri, femei, minoritati, etc.)se 
acorda  10 puncte. 
Daca prin Planul de afaceri se propune  1 loc de munca nou 

creat 5 puncte. 
Daca prin Planul de afaceri se propune 1 loc de munca nou 
creat pentru o persoana cu studii superioare sau calificare in 
domeniul proiectului – 5 puncte 
 
* Noile locuri de munca trebuie sa fie cu norma intreaga, pe 
perioada nedeterminata.  
Verificarea se reia la ultima cerere de plata. 
Se va acorda punctajul de la SCS 4.4 suplimentar fata de 
punctajele acordate la SCS 4.1-4.3 
 
 

 
 5. Criteriul sprijinirii activităților pentru tineri, femei sau minorități, în special cei/cele care 
participă la activităţile centrelor finanţate prin M7/6B. 
Maxim 5 puncte 
  5.1 Activități pentru tineri, femei sau minorități ce participă la activităţile centrelor finanţate 
prin M7/6B. 
5 puncte 
  5.2 Activități pentru tineri, femei sau minorități 
3 puncte 
 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc. 1. Planul de afaceri 
 
 
 
 
 
 

Se verifica in cuprinsul Planului de afaceri daca activitatea 
propusa prin proiect este destinata direct sau indirect tinerilor, 
femeilor sau minoritatilor. 
Daca activitatea intreprinsa este destinata tinerilor, femeior sau 
minorităților ce participă la activităţile centrelor finanţate prin 
M6/6B se acorda 5 puncte. 
Daca activitatea intreprinsa este destinata tinerilor, femeior sau 
minorităților se acorda 3 puncte. 
 

Verificarea acestui criteriu se reia la ultima cerere de plata 
cand se verifica existenta documentelor  ce dovedesc 
indeplinirea acestui criteriu. Referitor la centrele finantate prin 
M6/6B verificarea se face raportat la fisa masurii M6/6B si nu 
obligatoriu la investitiile efectiv realizate prin aceasta masura. 

 
 
Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife 
(„√”) în casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest 
lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa 
expertului.  
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 


