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FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
M5.6A – DIVERSIFICAREA ECONOMIEI RURALE PRIN SUSȚINEREA ÎNTREPRINDERILOR DIN SECTORUL 

NON-AGRICOL 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

corespondență SM 6.2 – ,,Sprijin pentru înființarea  de activități  neagricole în zonele rurale” 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

 
Denumire solicitant…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Statut juridic solicitant ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Date personale reprezentant legal al solicitantului 

Nume: ………………………………………………………………… Prenume: ………………………………………………………………………………… 

CNP………………………………………………………………………………… 

Funcţie reprezentant legal: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titlu proiect: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Amplasare proiect (localitate): ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: …………………………………………………………………………………………………………. 

Data și numărul înregistrării proiectului la GAL: ………………………………………………………………………………………………………… 

Obiectivul proiectului: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 

CRITERII DE SELECȚIE M 5.6A 
Diversificarea economiei rurale prin susținerea intreprinderilor din sectorul non-agricol 

Criterii de selecție Punctaj 

CS1  Orientarea fermierilor către activități non agricole 
 
Proiecte care sunt inițiate de către o întreprindere existentă (cel puțin PFA), care a desfășurat în 
principal activitate în domeniul agricol, în UAT-ul din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri, 
în care va realiza investiția 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. 

20 puncte  

Documente de verificat: 
Planul de afaceri, Cererea de finanțare, documentele de înființare ale persoanei juridice. 

CS2  Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere la nivel local 
 
Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere. 
Proiectul vizează prestarea de activități conform codului CAEN aferent activității de producție 
scorate. 

25 puncte  

Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere. 
Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat. 

20 puncte  

Proiecte ce vizează activități de agroturism 15 puncte  
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. 
Evaluarea criteriilor de selecție se face doar în baza documentelor depuse odată cu Dosarul Cererii de finanțare. 
 

Observații (se va completa de către experții GAL Microregiunea Belcești-Focuri): 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

Documente de verificat: Planul de afacere, Cererea de finanțare, anexa la ghidul solicitantului cu codurile 
CAEN 

CS3  Încurajarea start-up-urilor 
 
Proiecte care sunt inițiate de către o întreprindere nou înființată (cel puțin PFA), care vor să 
înceapă o afacere în mediul neagricol, în UAT-ul din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri. 

 
 

20 puncte  
 

 Documente de verificat:   
Planul de afaceri, Cererea de finanțare, documentele de înființare ale întreprinderii. 

CS4  Încurajarea reducerii șomajului la nivel local prin crearea de noi locuri de muncă  
 
Criteriul este punctat astfel: 
- dacă se creează cel puțin 2 locuri de muncă- 35 puncte 

35 puncte  

- dacă se creează cel puțin un loc de muncă - 30 puncte 30 puncte 

- dacă nu se creează nici un loc de muncă – 0 puncte 0 puncte 

Documente de verificat:  
Planul de afaceri, Cererea de finanțare 

Total: 100 puncte 

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 25 puncte 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii de selecție 
pentru departajare (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile): 

1. CS4 Încurajarea reducerii șomajului la nivel local prin crearea de noi locuri de muncă. Dacă proiectele 
supuse departajării au același punctaj la CS4, atunci se trece la departajare conform criteriului de 
selecție 3: 

2. CS3 Încurajarea start-up-urilor. Dacă proiectele supuse departajării au același punctaj la CS3, atunci se 
trece la departajare conform criteriului de selecție 1: 

3. CS1 Orientarea fermierilor către activități non agricole. 
În situația în care după departajarea conform criteriilor de selecție menționate mai sus, vor exista 
proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se va face în funcție de numărul de locuri de muncă create. 
Proiectele cu cel mai mare număr de locuri de muncă create vor avea prioritate. 
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......................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

Aprobat, 
Manager GAL/Presedinte GAL Microregiunea Belcești-Focuri 
Nume/Prenume ..................................................................... 
Semnătura ............................................................................. 
Data .................. /................./............................. 
 
 
 
 
Întocmit: Expert 1 GAL Microregiunea Belcești-Focuri 
Nume/Prenume ..................................................................... 
Semnătura ............................................................................. 
Data .................. /................./............................. 

 
 
 

Verificat: Expert 2 GAL Microregiunea Belcești-Focuri 
Nume/Prenume ..................................................................... 
Semnătura ............................................................................. 
Data .................. /................./............................. 
 

Ștampila 


