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Formular E 1.2-SGAL.L / E 1.2 FISA DE EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECTIE 

M04/6A – "Noi activitati in domeniul non agricol pentru crearea de locuri de munca" 

(art. 19 (alin.1 lit. (a) PCT. (ii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

 

Informatii generale obligatorii cu privire la solicitant si aplicatie 

( 

 

  

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF) in Registrul de Intrari – Iesiri al GAL 

ECOLEG OLT DUNARE: 

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

... 

 

Numărul de înregistrare al Fisei de verificare - GAL ECOLEG OLT DUNARE: 

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

..... 

 
 

DENUMIRE SOLICITANT:  

TITLUL PROIECTULUI:  

DATA LANSARII APELULUI DE SELECTIE DE 

CATRE GAL: 
 

DATA INREGISTRARII PROIECTULUI LA GAL:  

OBIECTIVUL PROIECTULUI:  

AMPLASAREA PROIECTULUI (LOCALITATE):  

STATUT JURIDIC SOLICITANT:  

DATE PERSONALE REPREZENTANT LEGAL: 

NUME:  PRENUME:  

FUNCTIE REPREZENTANT LEGAL:  
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Verificarea corectitudinii informatiilor 

cu privire la solicitant prezentate in 

Cererea de Finantare  

Verificare efectuata 

DA NU  

  

 

Nr. 

crt. 
Principiu si criteriu de selectie Punctaj 

1. Principiul incurajarii start-up-urilor   5 

1.1 
Solicitantul are calitatea de start-up (de la infiintarea juridica 

pana la depunerea proiectului nu a desfasurat activitate) 
  5 

2.Principiul stimularilor ideilor inovative  15 

2.1. Proiectul include elemente inovative. 

Diversificarea activităţilor economice în zonele rurale va deschide 

noi oportunităţi şi posibilităţi pentru adoptarea de metode noi și 

utilizarea de tehnologii inovatoare, sporind astfel atractivitatea 

teritoriului GAL ECOLEG OLT DUNARE. 

15 

3. Principiul diversificarii activitatii agricole a fermierilor/membrilor 

gospodăriei agricole către activități non agricole  

35 

3.1 Solicitantul este fermier / membru al unei gospodarii agricole care 

diversifica activitatea accesand activitati din sectorul non – agricol; 

(minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare - fapt 

verificat în baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul 

Agricol/ documente financiar contabile).  

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe 

acesteia  

35 

4. Principiul indeplinirii obiectivelor transversale mediu si clima 10 

4.1 Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor 

transversale mediu si clima. 

Protectia mediului si atenuarea schimbarilor climatice si adaptarea 

la acestea: sprijinul acordat fermierilor, microîntreprinderilor și 

întreprinderilor mici pentru producția și utilizarea surselor 

regenerabile de energie, prin utilizarea biomasei contribuie la 

reducerea efectelor schimbărilor climatice. Activitățile de 

agroturism sprijinite vor viza practicarea unui turism responsabil 

care să evite contruibuie la promovarea acestora. contribuind la 

generarea de venituri pentru locuitorii mediului rural. 

10 

5. Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca 

(se considera loc de munca nou creat infiintarea unui PFA/II care nu a 

desfasurat activitate anterior solicitarii sprijinului de finantare sau angajarea 

si mentinearea pe perioada de implementare si monitorizare a proiectului a 

unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai multor persoane cu norma 

fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma intreaga)  

35 

5.1 1 loc de munca  20 

5.2 Cel putin 2 locuri de munca 35 

TOTAL 100p 
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Verificarea criteriilor de selectie 

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

Cererea de Finantare. 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selectie 

 

P1. Solicitantul are calitatea de start-up (de la infiintarea juridica pana la 

depunerea proiectului nu a desfasurat activitate).5 puncte 

 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

 Baza de date online RECOM  

 Anexa Lista coduri CAEN eligibile 

pentru finantare in cadrul M04/6A  

Plan de afaceri 

Cererea de Finantare (identificarea 

codului CAEN) 

 

1.1. 5 puncte 

 

Expertii GAL in colaborare cu expertii OJFIR  vor verifica 

informatiile necesare evaluarii la care GAL nu are acces. 

 

Se verifica daca solicitantul este inregistrat cu codul 

CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect 

conform Planului de afaceri, daca acest cod CAEN se 

regaseste in codurile CAEN conform Anexa Lista coduri 

CAEN eligibile pentru finantare in cadrul M04/6A si daca 

solicitantul a mai desfasurat aceasta activitate pana la 

momentul depunerii proiectului 

 

Expertul inscrie ”5 puncte” daca in urma verificarii sunt 

indeplinite conditiile. 

 

In caz contrar expertul inscrie 0 

 

S2. Principiul stimularilor ideilor inovative  

max 10 puncte. 
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2.1. Solicitantul propune in cadrul proiectului elemente inovative max 15 puncte 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Planul de afaceri / CF 

 

2.1 – max 15 puncte  

  

Expertul va verifica in Planul de afaceri descrierea 

elementelor inovative propuse de catre solicitant. 

 

Inovare - Diversificarea activitatilor economice in zonele 

rurale va deschide noi oportunitati si posibilitati pentru 

adoptarea de metode noi si utilizarea de tehnologii 

inovatoare, sporind astfel atractivitatea teritoriului GAL 

ECOLEG OLT DUNARE. 

 

Expertul inscrie ”15 puncte” daca in urma verificarii sunt 

indeplinite conditiile. 

 

In caz contrar expertul inscrie 0. 

 

3. Solicitantul este fermier / membru al unei gospodarii agricole care diversifica 

activitatea accesand activitati din sectorul non – agricol  - Max.35 puncte 

 

3.1. Proiecte care sunt initiate de un fermier (persoana neautorizata)/ membru al 

gospodariei agricole care a activat in agricultura minimum 12 luni pana la data 

depunerii cererii de finantare* (fapt verificat in baza de date APIA/ Registrul 

ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).  

* in UAT-ul in care va realiza proiectul sau in UAT-uri limitrofe acesteia  

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

7. Documente care atesta forma de 

organizare a solicitantului. 

7.1 Hotarare judecatoreasca definitiva 

pronuntata pe baza actului de 

constituire si a statutului propriu in 

cazul Societatilor agricole, insotita de 

Statutul Societatii agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea 

cooperativa agricola. 

Extras din Registrul Agricol  

Baza de date APIA/Registrul ANSVSA 

2.1Situatii financiare/ 2.2 Declaratie 

speciala 200/ 2.3 Declaratie privind 

veniturile din activitati agricole 221 

Declaratie intocmita si asumata prin 

semnatura de catre un expert contabil 

3.1 – 35 puncte 

 

Expertii GAL in colaborare cu expertii OJFIR  vor 

verifica informatiile necesare evaluarii la care GAL 

nu are acces. 

 

Se verifica Copie act de identitate al actionarului / 

asociatului care detine cel putin 50 % din actiuni 

/parti sociale etcin cadrul firmei solicitante  

 

Se verifica in Baza de date APIA sau in Registrul 

Exploatatiei ANSVSA sau in extrasul din Registrul 

Agricol daca exploatatia este inscrisa in aceste 

evidente cu cel putin 12 luni consecutive inainte de 

data depunerii Cererii de Finantare pe numele 

actionarului / asociatului care detine cel putin 50 % 
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Copie act de identitate 

Declaratie pe propria raspundere ca 

nici solicitantul si nici un alt membru 

al gospodariei nu a mai solicitat in 

aceeasi sesiune/beneficiat de sprijin 

financiar nerambursabil forfetar pe 

M04/6A SI SB6.2 

 

din actiuni, parti sociale etc in cadrul firmei 

solicitante /sau pe numele unuia dintre membrii 

gospodariei. 

In cazul in care exploatatia nu este inscrisa pe 

numele actionarului / asociatului care detine cel 

putin 50 % din actiuni, parti sociale etcin cadrul 

firmei solicitante, se verifica daca domiciliul inscris 

in Cartea de Identitate este acelasi cu cel al 

detinatorului exploatatiei - membru al gospodariei. 

Este necesara inregistrarea cu terenuri in Baza de 

date APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA. 

 

Se verifica daca solicitantul a declarat ca un alt 

membru al gospodariei nu a mai depus/beneficiat de 

sprijin pe M04/6A si SB 6.2. 

Expertul verifica adresa asociatilor/actionarilor in 

Registrul electronic al Cererilor de Finantare. Daca 

aceeasi adresa se regaseste la un alt 

asociat/actionar al unui solicitant din aceeasi 

sesiune de depunere sau beneficiar al sub-masurii 

M04/6A sau 6.2 se va verifica in fisa E 1.2 a 

proiectului respectiv daca solicitantul/beneficiarul a 

obtinut punctaj pentru calitatea de membru de 

gospodarie agricola (cu mai mult de 12 luni 

consecutive inainte de depunerea Cererii de 

Finantare). 

In situatia in care un alt membru al aceleiasi 

gospodarii agricole a obtinut punctaj la Principiul nr. 

1 de selectie expertul va inscrie ”0” in coloana Scor. 

Pentru persoane juridice se verifica documentul 

insusit de catre un expert contabil din care sa 

rezulte ca solicitantul in anul precent depunerii 

cererii de finantare a obtinut venituri din exploatare 

si veniturile din activitati agricole reprezinta cel 

putin 50% din totalul veniturilor din exploatare ale 

solicitantului.  

Pentru persoane fizice autorizate (PFA, II, IF) se 

verifica 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 

activitati agricole reprezinta cel putin 50% din total 

venit brut ale solicitantului. 

In cazul in care solicitantul a depus exclusiv 
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formularul 221, conform legislatiei in vigoare, 

rezulta ca acestia desfasoara numai activitati 

agricole. 

In situatia in care la depunerea documentelor 

financiar-contabile nu a fost depus si documentul 

insusit de un expert contabil, acesta va fi solicitat 

prin intermediul formularului E3.4 de catre expertul 

OJFIR. 

 

Expertul inscrie ”35 puncte” daca in urma verificarii 

sunt indeplinite cumulativ conditiile: 

-exploatatia este inregistrata in Baza de date APIA 

sau in Registrul Exploatatiei ANSVSA sau in Registrul 

Agricol, cu minimum 12 luni inainte de data 

depunerii CF si 

- actionarul / asociatul care detine cel putin 50 % 

din actiuni /parti sociale etc in cadrul firmei 

solicitante, detine exploatatia sau are calitatea de 

membru al gospodariei apartinatoare.  

- intreprinderea a obtinut venit brut si veniturile din 

activitati agricole reprezinta cel putin 50% din total 

venit brut ale solicitantului. 

In caz contrar, expertul va inscrie ”0”  

 

 

 

S4 Principiul indeplinirii obiectivelor transversale mediu si clima Max. 10 puncte 

 

4.1. Proiectul include actiuni care conduc la indeplinirea obiectivelor transversale 

mediu si clima 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELORP 

REZENTATE 

De verificat: 

Plan de afaceri 

4.1. Expertul va verifica in Planul de afaceri 

descrierea elementelor propuse de catre solicitant ce 

conduc la indeplinirea obiectivelor transversale de 

mediu sic lima. 

 

Protectia mediului si atenuarea schimbarilor 

climatice si adaptarea la acestea: sprijinul acordat 

fermierilor, microintreprinderilor si intreprinderilor 

mici pentru productia si utilizarea surselor 

regenerabile de energie, prin utilizarea biomasei 

contribuie la reducerea efectelor schimbarilor 

climatice. Activitatile de agroturism sprijinite vor 

viza practicarea unui turism responsabil care sa evite 



                        ASOCIATIA GRUP DE ACTIUNE LOCALA  
                                                                   ECOLEG OLT DUNARE                                

                     Jud Olt, Loc. Corabia, str. Portului, nr. 1A, et. 1, Ap. 1-2-3 
                           Registrul Special 4/15.05.2015 | CIF: 34522610  

gal_ecolegoltdunare@yahoo.com | +40 769 611 635 
http://www.gal_ecolegoltdunare.org.ro 

 

Proiect finanțat in cadrul Sub-masurii 19.4 – 

PNDR | 

C19401057011643011984/09.12.2016 

contruibuie la promovarea acestora. contribuind la 

generarea de venituri pentru locuitorii mediului 

rural. 

 

Expertul inscrie ”10 puncte” daca in urma verificarii 

sunt indeplinite conditiile. 

 

In caz contrar expertul inscrie 0. 

 

S5 Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca (se considera loc de munca nou 

creat infiintarea unui PFA/II care nu a desfasurat activitate anterior solicitarii 

sprijinului de finantare sau angajarea si mentinearea pe perioada de implementare si 

monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma intreaga sau angajarea mai 

multor persoane cu norma fractionara de lucru, care cumulate genereaza o norma 

intreaga)- Max. 35 puncte 

 

5.1.1 loc de munca; - 20 pct 

5.2. Cel putin 2 locuri de munca. -35 pct. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Cerere de finantare / Plan de afaceri 

5.1. max. 20 puncte 

Se verifica daca proiectul include crearea unui loc de 

munca in cadrul sectiunii indicatori de monitorizare 

din CF si a Planului de afaceri – locuri de munca 

create. 

 

5.2. max. 35 puncte 

Se verifica daca proiectul include crearea a cel putin 

2 locuri de munca in cadrul sectiunii indicatori de 

monitorizare din CF si a Planului de afaceri - locuri 

de munca create. 

 

Expertul inscrie ”20 puncte” daca in urma verificarii 

solicitantul propune crearea unui loc de munca. 

 

Expertul inscrie ”35 puncte” daca in urma verificarii 

solicitantul propune crearea a cel putin doua locuri 

de munca. 

Total punctaj: 100 p. 

PUNCTAJ MINIM de selectie a proiectului: 15 pct. 
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Expertul completeaza, semneaza si dateaza Fisa de evaluare a criteriilor de selectie si 

inscrie punctajul total acordat.  

 

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea 

unei bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Expertul care verifică munca 

expertului care intocmeste fisa certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) 

de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului. Dacă expertii mai sus 

mentionati nu se pun de acord asupra unui punct(de exemplu, expertul care intocmeste 

fisa inscrie bifa sa în casuta „Da”, iar verificatorul înscrie bifa sa în casuta „Nu”) 

constatarea finala va fi cea a unui alt expert, salariat GAL. 

 

Verificat de: Expert 2  

Nume și prenume:………………………………………… 

Semnătura: 

Data ………..……….. 

 

Întocmit de: Expert 1  

Nume și prenume:………………………………………… 

Semnătura: 

Data ………..……….. 

 

 


