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SG 6.1/6A– VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE  

 

Denumire solicitant:  ___________________________________________________________________  

Statutul juridic solicitant: ________________________________________________________________ 

Titlul proiectului: ______________________________________________________________________  

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ______________________________________________  

Data înregistrării proiectului la GAL: _______________________________________________________  

Obiectivul şi tipul proiectului: ____________________________________________________________  

Amplasarea proiectului (localitate/localități): _______________________________________________ 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului): 

Nume: ____________________________________Prenume:__________________________________  

Funcţie reprezentant legal: ______________________________________________________________ 

 

Nr. crt. Criterii de selecţie Punctaj Observaţii 

C.S. 1 

Proiectele care 

utilizează energia 

produsă din surse 

regenerabile 
5 pct. 

5 pct. 

Acest criteriu va fi punctat în cazul în care proiectul prevede 

investiții care își aduc aportul la protecția mediului, 

producerea energiei din surse regenerabile, şi sunt în 

strânsă corelare cu domeniul de activitate finanţat prin 

proiect. Cheltuielile trebuie să fie evidenţiate în PA. 

 

C.S. 2 

Investiții în 

diversificarea 

antreprenoriatului 

rural prin 

prioritizarea 

sectoarelor cu 

potențial de 

creștere 

Max. 40 

40 pct 

2.1 Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele 

cu potențial de creștere, servicii medicale, sanitar-

veterinare, meşteşuguri. 

Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent 

activității scorate. 

30 pct. 2.2 Proiecte ce vizează activități de agroturism 

25 pct. 

2.3 Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial 

de creștere (cu excepția serviciilor medicale, sanitar-

veterinare și de agroturism). 
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Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului 

CAEN aferent serviciului scorat. 

C.S. 3 

Stimularea 

activităților 

turistice în sensul 

prioritizării 

activităților 

agroturistice 
Max. 8 pct. 

5 pct 

 
3.1 Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni 

agroturistice și/ sau servicii de agrement) 
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 

amplasamentul investiției (comuna), în localități cu concentrare foarte 
mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.  

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) 

punctajul va fi de max. 3 puncte.  

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent aplicându-se 
următoarea formulă de calcul:  

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. 5 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.  

3 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 

C.S. 4 

 

Crearea de noi 

locuri de muncă 

Max. 47 pct. 

47 pct. 

 

4.1 Proiectul prevede înființarea a 

mai mult de 1 loc de muncă cu 

normă întreagă 

 

 

Locurile de muncă prevăzute în 

proiect vor fi ocupate de persoane 

care au domiciliul permanent în 

teritoriul GAL sau în cazul start -

up-urilor ((PFA,II,IF) atât sediul 

social cât și punctul/punctele de 

lucru să fie în teritoriul GAL. 

 

. 

 

 

25 pct. 

4.2 Proiectul prevede înființarea 

unui loc de muncă normă întreagă 

 

Pentru această măsură, pragul minim este de 25 puncte si reprezintă pragul sub care nici un proiect nu 

poate intra la finanţare. 
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Atentie! 

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

Observaţii 

 
 
 
 

 

Verificat de : Responsabil de evaluare GAL ,,Ţara Zarandului” 1 

Nume/Prenume :_______________________  

Semnătura:  

Data:_________________________________  

Întocmit de : Responsabil de evaluare GAL ,,Ţara Zarandului” 2 

Nume/Prenume :_______________________  

Semnătura:  

Data:_________________________________ 
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Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecţie Măsura 6.1/6A – 

Înfiinţare de activităţi neagricole 

C.S. 1 Proiectele care utilizează energia produsă din surse regenerabile 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

Doc.1- Plan de afaceri  

 
Pentru proiecte care prevăd investiții în folosirea 
sursei de energie regenerabilă, se verifică dacă 
între investițiile de realizat sunt prevăzute acțiuni 
de achiziționarea unor echipamente pentru 
producerea/folosirea energiei din surse 
regenerabile şi sunt în strânsă corelare cu 
domeniul de activitate finanţat prin proiect 
prezentată în Planul de Afacere. 
CS 1 – 5 pct 

C.S. 2 Investiții în diversificarea antreprenoriatului rural prin prioritizarea sectoarelor cu 

potențial de creștere 

Documente de verificat  Puncte de verificat în documente 

Doc. 1 Planul de afaceri 
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform 
codurilor CAEN M.  6.1/6A cu sectoare prioritare 
Certificat constatator  
Cerere de finantare 

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 M. 6.1/6A. 
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 M. 6.1/6A. 
CS 2 - Max. 40 pct 
2.1  - 40 pct. 
Proiecte ce vizează activități de producție din 

sectoarele cu potențial de creștere, servicii 

medicale, sanitar-veterinare, meşteşuguri. 

2.2 – 30 pct. 

Proiecte ce vizează activități de agroturism 

2.3 – 25 pct.  
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Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu 

potențial de creștere (cu excepția serviciilor 

medicale, sanitar-veterinare și de agroturism). 

 

 

C.S. 3 Stimularea activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice 

Documente de verificat   Puncte de verificat în documente 

Doc. 1. Planul de afaceri 
Certificat constatator 
Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru 
finantare in cadrul M. 6.1/6A  
Anexa 9 - Lista zonelor cu potenţial turistic ridicat  
Anexa 10 - Lista zonelor cu destinaţii eco-turistice 
Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate 

 

CS 3 Max. 8 pct. 
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 activități de  agroturism 
(pensiuni agroturistice și/sau servicii de agrement) 
in zonele cu potential de crestere ridicat  
 
Vor fi punctate proiectele prin care se propune 
desfășurarea activității de agroturism (pensiuni 
agroturistice și/sau servicii de agrement- 
obligatorii de realizat, conform clasificării 
agropensiunii) în zone cu potential turistic ridicat 
dar insuficient dezvoltate din punct de vedere 
turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 
nr. 142/ 2008 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII - 
a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificări 
prin Legea 190/2009, precum și cu metodologia de 
acordare a punctajului total aferent potențialului 
de dezvoltare turistică (evaluare finală). 
Se verifică, conform informatiilor/documentelor 
din cererea de finanțare, dacă activitățile propuse 
prin proiect (pensiuni agroturistice și/sau servicii 
de agrement) se vor desfășura 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 amplasarea pensiunii/desfășurarea 
activității de agrement în localități cu concentrare 
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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 scorda maxim  5 
puncte.  
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent 
aplicându-se următoarea formulă de calcul: 
Cmrt*5/ 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*10/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 3.2 - 3 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 dacă locatia activitătilor turistice de 
agrement propuse prin proiect și/sau locația care 
rezultă din Doc. 3 se regăsesc în Anexa 10 - Lista 
zonelor cu destinaţii eco-turistice  sau in Anexa 11 
- Lista ariilor naturale protejate  
Se verifică dacă activitătilor turistice de agrement 
propuse prin proiect se desfășoară în zonele (doar 
comunele) cuprinse Anexa 11 - Lista ariilor 
naturale protejatesau in  Anexa 10 - Lista zonelor 
cu destinaţii eco-turistice   
 

mailto:office@tara-zarandului.ro


                                                                                              
ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ  ,, ŢARA ZARANDULUI”  

LEADER GAL 
 

Asociaţia Intercomunitară Ţara Zarandului LEADER GAL 
CIF 28212496, Crişcior,Str. Monumentului, Nr. 18 tel/fax. 0254 616 917 

www.tara-zarandului.ro, e-mail: office@tara-zarandului.ro 
 

7 

Se verifică existența documentelor care să ateste 
dreptul de folosință al acestor arii pentru 
activitățile propuse (documente de proprietate, 
închiriere, concesiune, acordul proprietarului sau 
custodelui suprafețelor pe care se vor desfășura 
activitățile propuse prin Planul de Afaceri ex.: 
custodele ariei protejate, proprietar 
/administrator pădure, pășune, luciu de apă etc.). 
 
Se verifică totodată dacă punctul ce urmeaza a fi 
autorizat in vederea desfasurarii activitatilor de 
agrement asa cum este mentionat in Planul de 
Afaceri si/sau in doc 3 este situat in în aria 
protejată sau în localitățile (sate) limitrofe 
acesteia . 
De asemenea, se verifica daca in proiect se propun 
activitati turistice de agrement și daca sunt 
prezentate în Planul de afaceri activitățile turistice 
de agrement care se vor desfășura în zone cu arii 
naturale protejate. Ex: bird-watching, echitație, 
etc.  

Atentie! Punctajele CS 3.1 si CS 3.2 pot fi  cumulative 
Atentie!  În cazul în care prin proiect sunt propuse activități aferente mai multor coduri CAEN 
(maximum 5 coduri CAEN), cu valori diferite ale punctajelor de selecție, se va acorda punctajul cel 
mai mic.  

C.S. 4 Crearea de noi locuri de muncă 

Documente de verificat Puncte de verificat în documente 

Doc 1- Plan de afaceri  

Anexa 14 - Declarație pe proprie răspundere 

privind angajamentul solicitantului de a crea 

locuri de muncă prin proiect; 

Certificatul de înregistrare eliberat de ONRC în 

cazul reprezentatului  PFA, II, IF – start up; 

 

C.I. persoane angajate, contract de munca, extras 

revisal – verificarea acestor documente va fi 

făcută la depunerea ultimei cereri de plată; 

În cazul PFA, II, IF – start up- la depunerea ultimei 

cereri de plată se verifică - se vor atașa obligatoriu 

documentele financiar contabile  din care să reiasă 

Pentru a obţine punctajul aferent CS 4  solicitantul 

va trebui să prevadă în PA ca obiectiv specific 

Dezvoltarea activităţii prin creearea de noi locuri, 

respectiv să fie evidenţiate cheltuielile salariale. 

4.1 – 47 pct.  

Proiectul prevede înființarea a minim 2 locuri de 

muncă cu normă întreagă 

4.2 – 25 pct.  

Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă 

normă întreagă. 

Locurile de muncă prevăzute în proiect vor fi 

ocupate de persoane care au domiciliul 

permanent în teritoriul GAL – (Această condiţie va 
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plata contribuțiilor și  Certificat constatator emis 

de ONRC din care să reiasă Codul CAEN autorizat 

fi verificată la depunerea celei de a doua tranşă de 

plată prin copia C.I. a persoanei/persoanelor 

angajate,  precum şi contractul/contractele de 

munca, extrasul REVISAL)  

În cazul start -up-urilor ((PFA,II,IF) atât sediul social 

cât și punctul/punctele de lucru să fie în teritoriul 

GAL. 

 

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de : 

1. Numărul de locuri de muncă nou – create (vor fi selectate cu prioritate proiectele cu număr mai mare 

de locuri de muncă cu normă întreagă), - de ex. : în cazul în care într-un PA sunt prevăzute 2 locuri de 

muncă cu normă întreagă şi în alt PA 3 locuri de muncă cu normă întreagă, prioritate va avea PA care a 

prevăzut 3 locuri de muncă cu normă întreagă . 

Atenţie! Departajarea se va face doar la locurile de muncă cu normă întreagă. Nu se va ţine cont de 

locurile de muncă cu normă parţială. 

2. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de 

producția comercializată sau activitățile prestate ( în caz de egalitate în urma departajării de la pct. 1,  

departajarea se va face în funcţie de planul de afaceri respectiv, proiectele care prevăd în planul de afaceri 

producție comercializată sau activități prestate într-un procent mai mare de 30% din valoarea primei 

tranșe de plată, vor fi selectate cu prioritate). 
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