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MĂSURA 3/6A – „Crearea și dezvoltarea de activități neagricole în teritoriul GAL” 

GE 1.2 cL – FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

 

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: ______________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ______________________________ 

Structura responsabilă de verificarea proiectului: _____________________________________ 

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă ________________ 

 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. __________  

Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: ______________________________Prenume:________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________ 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 

PRINCIPIUL DE SELECŢIE 

PUNCTAJ 
(SCOR) 

OJFIR/CRFIR 
/AFIR 

P1.Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități 

neagricole                                                                                                                               max 20 p 

 

Doc 6.1 Hotarare judecatoreasca / 6.2 Act consitutiv pentru Societatea cooperativa agricolă 
Serviciul online RECOM  
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN M 3/6A cu sectoare prioritare 
Doc. 4 Copie extras din Registrul agricol cu stampila primariei si mentiunea ’’Conform cu 
originalul’’  
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala 200/ Declaratie privind veniturile din activitati 
agricole 221  
Doc. 19 Declaratie expert contabil din care sa reiasa ca solicitantul a obtinut venituri de 
exploatare iar minim 50% din acestea sunt din activitati agricole. 

 

1.1. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat 
în principal activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în 
sectorul neagricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni 
inainte de la data  infiintarii si pana la data depunerii cererii de finanțare 
 * în UAT-ul în care va realiza investiția sau în UAT-uri  limitrofe acestuia                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                           15 p 

 

1.2. Proiecte care promovează adoptarea de metode noi de lucru și utilizarea de 
tehnologii inovatoare pentru teritoriul GAL                                                                   5 p                               

 

P2. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii 
creative și culturale-inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, 
agroturism)                                                                
                                                                                                                                                 max.30 p 

 

Serviciul online RECOM  
Anexa 1 Cererea de finantare 
Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M3 
Doc.1- Studiul de fezabilitate 

 

2.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția 
agroturism, servicii medicale și sanitar-veterinare)  
Proiectul vizează servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.                                                                                                                                                                         

30 p 

 

2.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, 
servicii medicale, sanitar-veterinare.  
Proiectul vizează prestarea de activități conform codului CAEN aferent activității scorate.                                                                                                                                                         

20 p 

 

2.3. Proiecte ce vizează activități de agroturism.                                                              10 p  
P3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice 
desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/zonele cu arii 
naturale protejate 
                                                                                                                                                max. 10 p 

 

Doc. 1. Studiul de fezabilitate  
Serviciul online RECOM  
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN M 3 cu sectoare prioritare  
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Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic ridicat 
Anexa 10 Lista zonelor destinații ecoturistice  
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate  

3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de 
agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat                                                             max. 5 p 
-în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 
3 puncte.  
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi 
de max. 5 puncte.  

 

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu 
destinații ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate.                                                                                                                    
                                                                                                                                                            5 p 

 

P4. Principiul derulării activităților anterioare ca activitate generală de management a 
firmei, pentru o mai bună gestionare a activității economice 
                                                                                                                                                max.  10 p 

 

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate 
Serviciul online RECOM  
Doc.2- Situaţiile financiare pentru anii, n-2, n-1 si n/Declaraţie specială privind veniturile 
realizate în anii n-2, n-1, n(formular 200)   

 

4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 
ani (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)                                    10 p 

 

4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an 
- (pentru a se evidenția buna gestionare a activității economice)                                          5 p 

 

P5. Principiul prioritizării proiectelor care utilizează energiea produsă din surse 
regenerabile                                                                                                                                    10 p 

 

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate  
5.1 Proiectul prevede utilizarea de resurse de energie regenerabila                                   10 p  
P6. Principiul localizării întregii activități a solicitantului în teritoriul Asociatiei SARGETIA 
GAL 1                                                                                                                                                10 p 

 

6.1 Proiecte care sunt initiate de o intreprindere care are intreaga activitate localizata in 
teritoriul Asociatiei SARGETIA GAL 1                                                                                          10 p                                                                                                                                   

 

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate 
Serviciul online RECOM 

 

P7. Principiul derularii activitatilor de servicii in mai mult de doua UAT-uri din teriotriul 

GAL                                                                                                                                                    10 p 

 

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate 

Serviciul online RECOM  

 

7.1 Proiecte care sunt initiate de o intreprindere care desfasoara activitati de servicii, 

respectiv au puncte de lucru in mai mult de doua UAT-uri din teritoriul GAL                      10 p 

 

TOTAL punctaj 100 p 

 
Pentru această submăsură punctajul minim este de 10 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 
poate intra la finanţare.  
Atentie! 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de finantare.  
 
Observatii:  
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................ 
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Aprobat de ................................... 

Semnatura................................... 

Reprezentant legal  GAL 

Data.........../......../............. 

 

Verificat de ................................... 

Semnatura..................................... 

Expert 2 GAL  

Data........./......../ ............. 

 

Intocmit de ................................... 

Semnatura..................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expert 1 GAL 

Data........./......./............... 
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B. Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de Finantare. 
 
S1. Principiul diversificării activității agricole a fermelor existente către activități neagricole 

Max. 20 puncte 
1.1.  Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel putin PFA), care a desfășurat în principal 
activitate în domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul neagricol. Activitatea 
agricolă trebuie să fie realizată pe  perioada continua de cel puțin 12 luni inainte de data depunerii cererii 
de finanțare                      15 puncte 
 
1.2. Proiecte care promovează adoptarea de metode noi de lucru și utilizarea de tehnologii inovatoare 
pentru teritoriul GAL                                                                                                                         5 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc. 6.1 Document care atesta forma de 
organizare/6.2 Hotarare judecatoreasca  
Serviciul online RECOM  
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform 
codurilor CAEN M 3/6A cu sectoare 
prioritare 
Doc. 4 Copie extras din Registrul agricol cu 
stampila primariei si mentiunea ’’Conform 
cu originalul’’  
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala 
200/ Declaratie privind veniturile din 
activitati agricole 221  
Doc. 19 Declaratie expert contabil din care 
sa reiasa ca solicitantul a obtinut venituri de 
exploatare iar minim 50% din acestea sunt 
din activitati agricole. 

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 
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 
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Verificarea localităţilor limitrofe se va realiza prin accesarea 
link-ului: 
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/dow
nload.page 

 
 
S2: Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere (textile și pielărie, industrii creative și 
culturale-inclusiv meșteșuguri, activităţi de servicii în tehnologia informației, agroturism)            

     Max. 30 puncte 
 
2.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția agroturism, servicii 
medicale și sanitar-veterinare)                                                                                                                              30 pct.  
2.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, servicii medicale, 
sanitar-veterinare                                                                                                                                                    20 pct. 
2.3  Proiecte ce vizează activități de agroturism.                                                                                               10 pct. 
                                    

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Anexa 1 Cererea de finanţare  
Serviciul online RECOM  
Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru 
finantare in cadrul M3/6A 
Doc.1- Studiul de fezabilitate 

 

Se verifica bifa de intensitate a sprijinului din Cererea de 
finantare. 
Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul 
CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect 
conform Studiului de fezabilitate si daca acest cod CAEN 
se regaseste in codurile CAEN din domeniile de activitate 
cu potential de crestere conform Anexa 7. 
Pentru desfășurarea activităților 
meșteșugărești/industrie creativă, se verifică dacă 
activitatea prezentată în Studiul de fezabilitate 
corespunde activitățiilor meșteșugărești/industriilor 
creative astfel cum sunt definite în Ghidul Solicitantului 
M3/6A 
2.1-30 puncte 
Daca proiectul vizează servicii din sectoarele cu potențial 
de creștere, expertul va inscrie 30 puncte in coloana 
Scor. 
2.2-20 puncte 
Daca proiectul vizează activități de producție din 
sectoarele cu potențial de creștere, expertul va inscrie 20 
puncte in coloana Scor.  
Daca proiectul nu vizeaza activități de producție din 
sectoarele cu potențial de creștere sau servicii din 
sectoarele cu potențial de creștere, expertul va inscrie 0 
in coloana Scor. 
In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati 
complementare aferente mai multor coduri CAEN, care 
ar primi punctaje diferite la principiul de selectie 
numarul 2 (Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial 
de creștere (textile și pielărie, industrii creative și 
culturale – inclusiv meșteșuguri , activităţi de servicii în 
tehnologia informației, agroturism etc), proiectul va 
primi punctajul cel mai mic aferent acestui principiu. 
2.3-10 puncte 

http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/download.page
http://geoportal.ancpi.ro/geoportal/catalog/download/download.page
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Daca proiectul vizează activități de agroturism, expertul 
va inscrie 10 puncte in coloana Scor.  
Daca proiectul nu vizeaza activități de agroturism, 
expertul va inscrie 0 in coloana Scor.  

 
 
S3. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în 
zonele cu potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/zonele cu arii naturale protejate. 

                     max 10 puncte 
 
3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) în zonele 
cu potențial turistic ridicat                                                 max 5 pct.  
 
3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații 
ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate.                                          5 pct. 

             

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE   

Doc. 1. Studiul de fezabilitate  
Serviciul online RECOM  
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform 
codurilor CAEN M  3/6A cu sectoare prioritare  
Anexa 9 Lista zonelor cu potential turistic 
ridicat 
Anexa 10 Lista zonelor destinații ecoturistice  
Anexa 11 Lista ariilor naturale protejate 

 

3.1 –max 5 puncte 
Se verifică in doc. 1 dacă proiectul vizează activități 
conform codului CAEN/activității prevăzute în statutul de 
funcționare al solicitantului, aferent activităților 
agroturistice. 
Se verifica in doc. 1 daca tipul de activitate  propus prin 
proiect vizează investiţii în agroturism (pensiuni 
agroturistice și/sau servicii de agrement) in zonele cu 
potential de crestere ridicat.  
Vor fi punctate  proiectele de investitii in agroturism 
(pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement - 
obligatorii de realizat, conform clasificării agropensiunii) 
care se dezvoltă în zone cu potential turistic ridicat dar 
insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 
octombrie 2008  privind aprobarea Planului de amenajare 
a teritoriului national Secţiunea a VIII - a - zone cu resurse 
turistice, aprobată cu modificările prin Legea 190/2009, 
precum și a metodologiei de acordare a punctajului total 
aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare 
finală). 
Se verifică, conform informatiilor/documentelor din 
cererea de finanțare, amplasarea investitiei/activitatii în 
localitățile cuprinse în Lista cu zonele cu potential turistic 
ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere 
turistic cf. OUG 142/2008;  
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 
amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu 
concentrare foarte mare de resurse și în localități cu 
concentrare mare de resurse. 
Astfel se verifica in anexa 9 Lista zonelor cu potential 
turistic ridicat, daca UAT-ul respectiv  are Concentrare 
mare de resurse turistice (Cmrt) si se vor acorda maxim   5 
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puncte pentru fiecare UAT aplicand urmatoarea formula de 
calcul a punctajul aferent : 
Cmrt*3/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două 
zecimale).  
Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor cu 
potențial turistic este de 45 de puncte. 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse 
turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.  
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent 
aplicându-se următoarea formulă de calcul: 
Cfmrt*5/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două 
zecimale). 
Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei comunelor 
cu potențial turistic este de 56,40 de puncte. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 
3.2 - 5 puncte  
Vor primi punctaj numai acele activități dependente de o 
structura de cazare agroturistică dar care nu fac parte din 
criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform 
Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc) 
Se verifică daca in Studiul de Fezabilitate sunt prezentate 
date privind locatia activitătilor turistice de agrement și 
daca locatia  se regăsește în Anexa 10 - Lista zonelor cu 
destinaţii eco-turistice sau in Anexa 11 - Lista ariilor 
naturale protejate.. 
-se verifica daca din documente de proprietate/folosinta 
rezulta ca localitatea in care este amplasata investitia se 
regaseste in Anexa 10 - Lista zonelor cu destinaţii eco-
turistice sau in Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate... 
Se verifica daca prin proiect se propun activitati conform 
codului CAEN aferent activitatilor turistice sau de 
agrement. 
Dacă prin proiect se propun echipamente de agrement 
autopropulsate in ariile naturale protejate se verifică 
existenţa acordului administratorului/custodelui ariei 
naturale respective. 
Se vor puncta proiectele care includ activități turistice de 
agrement ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații 
ecoturistice sau in zone cu arii naturale protejate care 
prezinta la depunerea Cererii de finantare acordul 
administratorului/custodelui ariei/zonei respective. 
Daca proiectul indeplineste conditia, expertul va inscrie 5 
puncte in coloana Scor. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 

 
S4 Principiul derulării activităților  anterioare ca activitate generală de management a firmei, pentru o 
mai bună gestionare a activității economice                       max. 10 puncte 
 
4.1. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu profit operațional în ultimii 2 ani - (pentru a se 
evidenția buna gestionare a activității economice)                      10 pct. 
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4.2. Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 2 ani și cu profit operațional în ultimul an - (pentru a se 
evidenția buna gestionare a activității economice)                        5 pct. 
  
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 
Serviciul online RECOM  
Doc.2- Situaţiile financiare pentru anii n-1 si n Bilant, 
formular 10,  cont de profit şi pierderi formular 20 şi 
formularele  30 şi 40, inregistrate la Administratia 
Financiara, in care rezultatul operational (rezultatul 
de exploatare din bilant) pentru anii n-1, n, respectiv 
anul precedent sa fie pozitiv. 
sau   
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale: 
Declaraţie specială privind veniturile realizate în anii 
n-2, n-1, n  înregistrata la Administratia Financiară 
(formularul 200 însoţit de Anexele la Formular).  

 

Se verifica in doc. 1 ce tip de activitate se propune prin 
proiect si, in cazul diversificarii activitatii, ce activitate 
a desfasurat solicitantul anterior depunerii cererii de 
finantare.  
Doc.2-Se verifica daca solicitantul probeaza existenta 
experientei  de 3 respectiv 2 ani si existenta profitului 
din exploatare pe 2 respectiv 1 an. 
4.1- 10 puncte 
Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale care prezinta 
Declaraţie specială privind veniturile realizate 
(formularul 200) se verifica daca a inregistrat castig 
net anual pentru ultimii 2 ani, respectiv ultimul an. 
Daca din analiza documentelor financiar- contabile 
reiese ca intreprinderea a desfasurat activitate fara 
întrerupere cel puțin 3 ani și a inregistrat profit din 
exploatare/castig net în ultimii 2 ani, expertul va 
inscrie 20 in coloana Scor. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 
4.2 – 5 puncte 
Daca din analiza documentelor reiese ca 
intreprinderea a desfasurat activitate fara 
întrerupere cel puțin 2 ani și a inregistrat profit din 
exploatare/castig net în ultimul an, expertul va inscrie 
10 in coloana Scor. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in coloana Scor. 
În cazul în care solicitantul a depus exclusiv formularul 
221, care realizează, în mod individual, venituri 
impozabile din România, din activităţi agricole pentru 
care venitul net se determină pe bază de norme de 
venit nu se acorda punctaj. 

 
 

S5. Principiul prioritizării proiectelor care utilizează energia produsă din surse regenerabile pentru 
desfășurarea propriei activități                                                                                                       10 puncte 

 
5.1 Proiectul prevede utilizarea de resurse de energie regenerabila pentru desfasurarea propriei activitati  
                                                                                                                                                                                  10 pct. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 
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Doc.1- Studiul de fezabilitate 

 
Se acorda punctaj astfel: 
Se verifica in doc. 1 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. 

 
 
S6. Principiul localizarii intregii activitati a solicitantului in teritoriul Asociatiei SARGETIA GAL 1                                               

10 puncte 
 
6.1 Proiecte care sunt initiate de o intreprindere care are intreaga activitate localizata in teritoriul Asociatiei 
SARGETIA GAL 1. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 
Serviciul online RECOM  

 

Se acorda punctaj astfel: 
Pentru societatile care au sediul social și toate 
punctele de lucru in teritoriul Asociatiei SARGETIA 
GAL 1 la data depunerii Cererii de Finanțare.  
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. 
Se verifica in urma consultarii serviciul online RECOM. 

     
 

S7.  Principiul derularii activitatilor de servicii in mai mult de doua UAT-uri din teriotriul Asociatiei 
SARGETIA GAL 1                                                                                                                 10 puncte 

 

7.1 Proiecte care sunt initiate de o intreprindere care desfasoara activitati de servicii, respectiv au 
puncte de lucru in mai mult de doua UAT-uri din teritoriul Asociatiei SARGETIA GAL 1. 
 

 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc.1- Studiul de fezabilitate 
Serviciul online RECOM  

 

Se acorda punctaj astfel: 
Pentru societatile care desfasoara activitati de 
servicii, respectiv au puncte de lucru au sediul social 
și toate punctele de lucru in mai mult de doua UAT-
uri din teritoriul GAL la data depunerii Cererii de 
Finanțare.  
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. 
Se verifica in urma consultarii serviciul online RECOM. 
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Punctajul minim pentru această submăsură este de 10 puncte. 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul total 
acordat.  
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. 


