FORMULAR CS06
FIȘA DE VERIFICARE / EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):
....................................................................................
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:____________________________

Nr.
crt.

Criteriu de selectie

Documente verificate

CS.1

Proiecte
depuse
de
fermieri sau membrii unei
gospodarii agricole care
isi diversifica activitatea
prin
infiintarea
unei
activitati
non-agricole
pentru prima data in
spatiul
rural,
inclusiv
beneficiari ai masurilor
GAL M3/2A, M4/2B

CS.2

Proiecte care creeaza
locuri de munca
Minim 1 loc de munca - 5 p
2 sau mai mult de 2 locuri
de munca - 10 p

7. Documente care atestă forma de
organizare a solicitantului.
7.1
Hotărâre
judecătorească
definitivă pronunţată pe baza
actului de constituire și a statutului
propriu
în
cazul
Societăţilor
agricole,
însoțită
de
Statutul
Societății agricole;
7.2 Act constitutiv pentru Societatea
cooperativă agricolă.
Document expert contabil
Doc. 4 Extras din Registrul Agricol
Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc2.2
Declaratie speciala 200/ Doc 2.3
Declaratie privind veniturile din
activitati agricole 221
Doc.6 - Copie act de identitate
Sectiunea F - Declarația pe propria
răspundere
Doc. 1 Planul de afaceri
Cererea de finantare

Punctaj selectie
Conform
Punctaj
Ghidului
selectie
solicitantului
GAL
10
…

Maxim 10

…
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CS.3

Proiecte care dovedesc
printr-un
document/
studiu/
analiza
ca
activitatea propusa este
necesara la nivel de
teritoriu Muntii Macinului
- Dunarea Veche

Doc. 1 Planul de afaceri
Cererea de finantare
Alte documente

Maxim 30

…

CS.4

Proiecte
care
prevad
activitati productive si
folosesc ca materie prima
resurse locale furnizate
de ceilalti membri ai
comunitatii
Proiecte
care
prevad
utilizarea
energiilor
regenerabile
Proiecte
ale
caror
reprezentanti
legali
dovedesc
ca
au
experienta
si/sau
expertiza in domeniul in
care
doresc
sa
investeasca
Experienta > 1 an in
domeniul in care doreste
sa investeasca - 5 p
Experienta intre 3 luni si 1
an in domeniul in care
doreste sa investeasca - 3p

Doc. 1 Planul de afaceri
Cererea de finantare
Alte documente

10

…

Doc. 1 Planul de afaceri
Cererea de finantare
Alte documente
Doc. 1 Planul de afaceri
Alte documente

10

…

Maxim 10

…

Expertiza dobandita
specifica domeniului
investitiei, dovedita la
momentul depunerii cererii
de finantare - 5 p
Expertiza specifica in
domeniului investitiei in
curs de dobandire la
momentul depunerii cererii
de finantare - 3 p

- Diplome / Certificate emise in
cadrul
sistemului
național
de
educație și formare profesională
(diplome de absolvire invatamant
profesional, invatamant liceal, scoli
postliceale, invatamant superior etc
sau Certificate calificare/absolvire
programe de formare profesionala
ANC)
- Adeverinte emise de institutia de
invatamant / Furnizorul de formare
profesionala care sa certifice
inscrierea Reprezentantului legal al
Solitantului intr-un program de
formare
profesionala
specific
domeniului investitiei.
Doc.1 Planul de afaceri.
Doc. 19 Declaraţie pe propria
răspundere a reprezentantulul legal
prin care isi asuma implementarea
Planului de Afaceri in maxim 2 (doi)
ani de la semnarea deciziei de
finantare (anexa 11).
TOTAL

20

…

100

…

CS.5
CS.6

CS.7

Proiecte care isi propun
implementarea Planului
de Afaceri in maxim 2 de
la semnarea deciziei de
finantare

- Adeverinta salariat sau alt
document relevant emis de catre
enititatea angajatoare
Sau
- Extras Carte de munca
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Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu
Cererea de Finanțare.

CONCLUZIA VERIFICARII ESTE:
 PROIECT EVALUAT

 FINANTABIL (PUNCTAJ MINIM INDEPLINIT - 30 PCT)
 NEFINANTABIL (PUNCTAJ MINIM NEINDEPLINIT- 30 PCT)

PUNCTAJ OBTINUT
Observaţii:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Aprobat: Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE
Nume/Prenume …………………….......
Semnătura şi ştampila ...................
Data………......................................
Verificat: Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……........................................
Întocmit: Expert 1 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……......................................
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METODOLOGIA DE PUNCTARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE
CS.1. Proiecte depuse de fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica
activitatea prin infiintarea unei activitati non-agricole pentru prima data in spatiul rural,
inclusiv beneficiari ai masurilor GAL M3/2A, M4/2B
DOCUMENTE PREZENTATE
7.
Documente care atestă forma de
organizare a solicitantului.
7.1 Hotărâre judecătorească definitivă
pronunţată
pe
baza
actului
de
constituire și a statutului propriu în
cazul Societăţilor agricole, însoțită de
Statutul Societății agricole;
7.2 Act constitutiv pentru Societatea
cooperativă agricolă.
Document expert contabil
Doc. 4 Extras din Registrul Agricol
Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc2.2
Declaratie speciala 200/ Doc 2.3
Declaratie
privind
veniturile
din
activitati agricole 221
Doc.6 - Copie act de identitate
Sectiunea F - Declarația pe propria
răspundere

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Se verifică Doc. 6. - Copie act de identitate al acționarului /
asociatului care deține cel puțin 50 % din acțiuni /părți
sociale etc în cadrul firmei solicitante
Se verifica in Baza de date APIA sau în Registrul Exploatatiei
ANSVSA sau în extrasul din Registrul Agricol daca
exploatația este înscrisă în aceste evidențe cu cel puțin 12
luni consecutive inainte de data depunerii Cererii de
Finantare pe numele acționarului / asociatului care deține
cel puțin 50 % din acțiuni, părți sociale etc în cadrul firmei
solicitante /sau pe numele unuia dintre membrii
gospodăriei.
În cazul în care exploatația nu este înscrisă pe numele
acționarului / asociatului care deține cel puțin 50 % din
acțiuni, părți sociale etc în cadrul firmei solicitante, se
verifică dacă domiciliul înscris în Cartea de Identitate este
același cu cel al deținătorului exploatației - membru al
gospodăriei.
Este necesara inregistrarea cu terenuri in Baza de date
APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA.
Se verifica daca solicitantul a declarat că un alt membru al
gospodariei nu a mai depus/beneficiat de sprijin pe sM 6.2.
In situatia in care un alt membru al aceleiasi gospodarii
agricole a beneficiat de sprijin pe SM 6.2, SM 6.2 ITI sau
tipuri de masuri similare finantate prin SM 19.2
“Implementarea strategiilor de dezvoltare locala”, cererea
de finantare va deveni neeligibila.
Expertul înscrie ”10 puncte” în coloana Scor daca in urma
verificarii sunt îndeplinite cumulativ condițiile:
-exploatația este înregistrată în Baza de date APIA sau în
Registrul Exploatatiei ANSVSA sau în Registrul Agricol, cu
minimum 12 luni înainte de data depunerii CF și
- acționarul / asociatul care deține cel puțin 50 % din
acțiuni /părți sociale etc în cadrul firmei solicitante, deține
exploatația sau are calitatea de membru al gospodăriei
aparținătoare.
-exploatatia se gaseste in UAT-ul in care se va realiza
investitia sau in UAT-uri limitrofe acesteia
In caz contrar, expertul va inscrie ”0” in coloana Scor
b) Verificari in cazul in care punctajul se solicita pentru
activitatea agricola a unei intreprinderi existente (cel putin
PFA)
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Se verifica in Certificatul Constatator 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.
Pentru persoane juridice se verifică documentul însușit de
catre un expert contabil din care să rezulte că solicitantul
in anul precent depunerii cererii de finanțare a obtinut
venituri din exploatare si veniturile din activități agricole
reprezintă cel puțin 50% din totalul veniturilor din
exploatare ale solicitantului.
Pentru persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) se verifică in
Declaratia privind veniturile realizate in Romania
(formularul 200) insotita de Anexele la formular, in cazul in
care in formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de
venituri, daca solicitantul in anul precent depunerii cererii
de finanare a obtinut venit brut si veniturile din activități
agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit brut ale
solicitantului.
În cazul în care solicitantul a depus exclusiv formularul 221,
conform legislației în vigoare, rezultă că aceștia desfășoară
numai activități agricole.
În situația în care la depunerea documentelor financiarcontabile nu a fost depus și documentul însușit de un expert
contabil, acesta va fi solicitat prin intermediul formularului
IS4 de către expertul GAL.
Expertul înscrie ”10 puncte” în coloana Scor daca in urma
verificarii este îndeplinită condiția ca solicitantul să fie
inscris in Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei
ANSVSA/Registrul Agricol cu minimum 12 luni consecutive
inainte de data depunerii Cererii de Finantare;
Pentru solicitantii care dovedesc indeplinirea conditiei prin
inregistrarea la APIA, acestia trebuie sa fie inregistrați cu
terenuri in Baza de date APIA, nu doar să aibă atribuire de
cod RO APIA.
CS.2 Proiecte care creeaza locuri de munca
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc. 1 Planul de afaceri
Cererea de finantare

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj
daca locurile de munca sunt incluse in Planul de afaceri,
daca criteriul este scorat in Cererea de finatare, dupa
cum urmeaza:
Minim 1 loc de munca - 5 p
2 sau mai mult de 2 locuri de munca - 10 p
Locurile de munca nou create trebuie sa fie prevazute pe
perioada nedeterminata, cu norma de lucru intreaga (8
ore/zi)
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CS.3. Proiecte care dovedesc printr-un document/ studiu/ analiza ca activitatea propusa este
necesara la nivel de teritoriu Muntii Macinului - Dunarea Veche
DOCUMENTE PREZENTATE
Doc. 1 Planul de afaceri
Cererea de finantare
Alte documente

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Expertul verifica documentele prezentate si acorda
punctaj in functie de evaluarea acestora, dupa cum
urmeaza:
- este clar prezentata/justificata relevanţa investitiei in
raport cu priorităţile de finanţare ale SDL Muntii Macinului
- Dunarea Veche, in Planul de afaceri sau in alte
documente atasate Cererii de finantare pentru
justificarea scorarii criteriului - maxim 10 pct
- este clar prezentata/justificata relevanţa investitiei în
raport cu nevoile si numarul beneficiarilor potentiali
identificati, in Planul de afaceri sau in alte documente
atasate Cererii de finantare pentru justificarea scorarii
criteriului - maxim 10 pct
- sunt atasate surse, date statistice, alte documente
oficiale, juridice etc care sa certifice ca Nevoile si
numarul beneficiarilor potentiali identificati - maxim 10
pct

CS.4 Proiecte care prevad activitati productive si folosesc ca materie prima resurse locale
furnizate de ceilalti membri ai comunitatii:
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Doc. 1 Planul de afaceri
Cererea de finantare
Alte documente

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj
doar daca materiilor prime resurse locale este descrisa in
Planul de afaceri si daca materia primă utilizata - resursa
locala este materialul de bază din care sunt produse sau
fabricate mărfurile, produsele finite.
Expertul va puncta cu criteriul cu 10 puncte dacă se
demonstraza acest lucru prin documente justificative.

CS.5 Proiecte care prevad utilizarea energiilor regenerabile
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Doc. 1 Planul de afaceri
Cererea de finantare
Alte documente

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj
doar daca proiectul prevede in cadrul Planului de afaceri
achizitii de echipamente/ sisteme care demonstreaza
utilizarea energiilor regenerabile. Expertul va puncta
criteriul cu 10 de puncte dacă se demonstraza in Planul de
afaceri si in alte documente justificative cum sunt
integrate energiile regenerabile in implementarea/
existenta afacerii.
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CS.6 Proiecte ale caror reprezentanti legali dovedesc ca au experienta si/sau expertiza in
domeniul in care doresc sa investeasca
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Doc. 1 Planul de afaceri
Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj
Alte documente:
dupa cum urmeaza:
- Adeverinta salariat sau alt document - Experienta > 1 an in domeniul in care doreste sa
relevant emis de catre enititatea investeasca, dovedita prin adeverinte salariat sau extras
angajatoare
carte de munca - 5 p
Sau
Experienta intre 3 luni si 1 an in domeniul in care doreste
- Extras Carte de munca
sa investeasca, dovedita prin adeverinte salariat sau extras
- Diplome / Certificate emise in cadrul carte de munca - 3p
sistemului național de educație și
formare profesională (diplome de - Expertiza dobandita specifica domeniului investitiei,
absolvire
invatamant
profesional, dovedita la momentul depunerii cererii de finantare, prin
invatamant liceal, scoli postliceale, Diplome / Certificate emise in cadrul sistemului național de
invatamant superior etc sau Certificate educație și formare profesională (diplome de absolvire
calificare/absolvire
programe
de invatamant
profesional,
invatamant
liceal,
scoli
formare profesionala ANC)
postliceale, invatamant superior etc sau Certificate
- Adeverinte emise de institutia de calificare/absolvire programe de formare profesionala ANC)
invatamant / Furnizorul de formare - 5 p
profesionala care sa certifice inscrierea Expertiza specifica in domeniului investitiei in curs de
Reprezentantului legal al Solitantului dobandire (nefinalizata) la momentul depunerii cererii de
intr-un program de formare profesionala finantare, dovedita prin Adeverinte emise de institutia de
specific domeniului investitiei.
invatamant / Furnizorul de formare profesionala care sa
certifice inscrierea Reprezentantului legal al Solitantului
intr-un program de formare profesionala specific
domeniului investitiei - 3 p
CS.7 Proiecte care isi propun implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 de la semnarea
deciziei de finantare
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE
Doc.1 Planul de afaceri.
Doc.
19
Declaraţie
pe
propria
răspundere a reprezentantulul legal prin
care isi asuma implementarea Planului
de Afaceri in maxim 2 (doi) ani de la
semnarea deciziei de finantare (anexa
11).

Expertul verifica existenta doc. 19, Declaraţie pe propria
răspundere a reprezentantulul legal prin care isi asuma
implementarea Planului de Afaceri in maxim 2 (doi) ani de
la semnarea deciziei de finantare (anexa 11), daca aceasta
este datata, semnata si stampilata.
Expertul acorda punctajul (20 puncte) doar daca
implementarea planului de afaceri in 24 de luni este
reflectata si in Doc. 1 - Planul de afaceri.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de punctare a criteriilor de selecţie si înscrie
punctajul total acordat.
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