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FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

Măsura 3.1/6A – Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL
Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală”

Denumire solicitant: ....................................................................................................................................
Statutul juridic: …………………………………………………………………………………….. ………………
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………..............................................................
Prenume:……………...……………………………………………………............................................................
Funcţie:…………………………...................................................................................................................................

Titlul proiectului: ………………………………………………………………………………………………….…
Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL:  .........................................................................
Număr și data înregistrării proiectului la GAL: ..................................................................................
Obiectivul proiectului: ...................................................................................................................
Amplasarea proiectului* ................................................................................  (localitate/localități)

CRITERII DE SELECȚIE MĂSURA M 3.1/6A

Criterii de selecție Punctaj
Punctaj
acordat
de GAL

CS1. Principiul valorificării caracterului inovator al investițiilor
propuse, prin proiecte ce vizează inovare/diversificare de
produs/serviciu/proces.
Criteriul se punctează în situația în care investiția vizează un
produs/serviciu/proces inovativ/diversificat pentru teritoriul GAL Valea
Clăniței prezentat și descris în Studiul de Fezabilitate.
Documente verificate: Studiul de fezabilitate; Cererea de finanțare.

10 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS1

.........

0 puncte dacă
criteriul CS1 nu
este îndeplinit

CS2. Principiul creării de noi locuri de muncă, prin proiecte ce vizează
crearea de noi locuri de muncă
Locul de muncă nou creat prin proiect va fi cu normă întreagă. Criteriul va
fi punctat, dacă este creat cel puțin un loc de muncă.
Documente verificate: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate,
Anexa_15_Angajamentul beneficiarului  privind locurile de muncă create.

40 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS2

.........0 puncte dacă
criteriul CS2 nu
este îndeplinit

CS3. Principiul stimulării dezvoltării durabile, prin proiecte ce vizează
măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător și de creștere a
eficienței energetice, prin: utilizarea surselor regenerabile de energii;
retehnologizarea și/sau înlocuirea echipamentelor cu unele mai eficiente
energetic; colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și reciclare
a deșeurilor.
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul prezintă în Studiul de fezabilitate
măsuri sau investiții pentru îmbunătățirea calității mediului
înconjurător/creșterea eficienței energetice.
Documente verificate: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate

10 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS3

.........

0 puncte dacă
criteriul CS3 nu
este îndeplinit
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CS4. Principiul privind egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea,
prin proiecte ce vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse și
tratament, prin: angajarea de persoane din categorii defavorizate.
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă
prin activitatea propusă în proiect prin angajarea de persoane din categorii
defavorizate.
Documente verificate: Studiul de fezabilitate; Cererea de finanțare,
Anexa_15_Angajamentul beneficiarului  privind locurile de muncă create

20 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS4

.........
0 puncte dacă
criteriul CS4 nu
este îndeplinit

CS5.Principiul favorizării utilizării noilor tehnologii, prin proiecte ce
vizează investiții în echipamente tehnologice și echipamente IT, inclusiv
software-ul aferent.
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va investi minim 50% din valoarea
sprijinului nerambursabil în echipamente tehnologice/ echipamente IT,
inclusiv software-ul aferent.
Documente verificate: Studiul de fezabilitate; Cererea de finanțare.

20 puncte dacă
este îndeplinit
criteriul CS5 .........0 puncte dacă
criteriul CS5 nu
este îndeplinit

Total: ………. puncte
.........

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 40 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 pentru
departajare (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile):

- CS2. Principiul creării de noi locuri de muncă; dacă proiectele supuse departajării au același
punctaj la CS2 atunci se trece la departajare conform criteriului 2:

- CS5.Principiul favorizării utilizării noilor tehnologii; dacă proiectele supuse departajării au
același punctaj și la CS5, atunci se trece la departajare conform criteriului 3:

- CS1. Principiul valorificării caracterului inovator al investițiilor propuse;
În situația în care după departajarea conform criteriilor menționate mai sus, vor exista proiecte

cu punctaj egal, departajarea finală se va face în funcție de valoarea eligibilă totală a
proiectului, astfel:

Valoarea totală eligibilă a proiectului în ordine crescătoare, proiectele cu o valoare mai mică vor
avea prioritate.

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 Valea Clăniței):
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________

Aprobat,
Manager GAL/Președinte GAL Valea Clăniței
Nume/Prenume____________________
Semnătura
Data / /

Întocmit: Expert 1 GAL Valea Clăniței
Nume/Prenume _____________________
Semnătura _______________
Data / /

Verificat: Expert 2 GAL Valea Clăniței
Nume/Prenume ______________________
Semnătura _______________
Data / /

Ștampila
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Metodologia pentru verificarea criteriilor de selecție
Măsura 3.1/6A - Dezvoltarea activităților non-agricole în teritoriul GAL

Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL Valea Clăniței, doar pentru
proiectele care au fost verificate până în această etapă și au fost declarate eligibile.

Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume
Prenume
Funcţie
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data limită pentru depunerea
proiectelor.
Număr și data înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL Valea Clăniței
Obiectivul proiectului
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă localizarea
proiectului vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul GAL Valea Clăniței

CS1. Principiul valorificării caracterului inovator al investițiilor propuse, prin proiecte ce vizează
inovare/diversificare de produs/serviciu/proces.
Criteriul se punctează în situația în care investiția vizează un produs/serviciu/proces
inovativ/diversificat pentru teritoriul GAL Valea Clăniței prezentat și descris în Studiul de Fezabilitate.
Inovarea este o activitate din care rezultă un produs (bun sau serviciu) nou sau semnificativ îmbunătăţit
lansat pe piaţă, sau reprezintă introducerea în propria întreprindere a unui proces nou sau semnificativ
îmbunătăţit. Se vor considera componente inovative pentru teritoriul GAL Valea Clăniței,
servicii/produse/procese care sunt inovative (noi) pentru teritoriul Valea Clăniței.
Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă solicitantul a prezentat şi demonstrat în Studiul de
fezabilitate (descrierea proiectului) îndeplinirea criteriului de selecție.
Documente verificate: Studiul de fezabilitate; Cererea de finanțare
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz
contrar expertul va înscrie 0 puncte.

CS2. Principiul creării de noi locuri de muncă, prin proiecte ce vizează crearea de noi locuri de muncă.
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va crea locuri noi de muncă prin proiect cu normă întreagă.
Documente verificate: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, Anexa_15_Angajamentul
beneficiarului  privind locurile de muncă create.
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Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie în coloana Punctaj acordat de GAL 40 puncte pentru
cel puțin un loc de muncă nou creat cu normă întreagă. Dacă criteriul nu este îndeplinit, expertul va înscrie
0 puncte.

CS3. Principiul stimulării dezvoltării durabile, prin proiecte ce vizează măsuri de îmbunătățire a
calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței energetice, prin: utilizarea surselor regenerabile
de energii; retehnologizarea și/sau înlocuirea echipamentelor cu unele mai eficiente energetic; colectarea
selectivă și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor.
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul prezintă în Studiul de fezabilitate măsuri sau investiții pentru
îmbunătățirea calității mediului înconjurător/creșterea eficienței energetice.
Documente verificate: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz
contrar expertul va înscrie 0 puncte.

CS4. Principiul privind egalitatea de șanse, de gen și nediscriminarea, prin proiecte ce vizează
măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament, prin: angajarea de persoane din categorii
defavorizate.
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va crea cel puțin un loc de muncă prin activitatea propusă în proiect
prin angajarea de persoane din categorii defavorizate.
Documente verificate: Studiul de fezabilitate; Cererea de finanțare, Anexa_15_Angajamentul
beneficiarului  privind locurile de muncă create
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz
contrar expertul va înscrie 0 puncte.

CS5.Principiul favorizării utilizării noilor tehnologii, prin proiecte ce vizează investiții în echipamente
tehnologice și echipamente IT, inclusiv software-ul aferent.
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul va investi minim 50% din valoarea sprijinului nerambursabil în
echipamente tehnologice/ echipamente IT, inclusiv software-ul aferent.
Documente verificate: Studiul de fezabilitate; Cererea de finanțare
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz
contrar expertul va înscrie 0 puncte.

În cadrul măsurii M3.1/6A, punctajul minim este de 40 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect
nu poate intra la finanțare.
Pentru criteriile de selecție care nu au fost punctate sau punctajul acordat a fost mai mic decât punctajul
maxim, expertul GAL va indica motivele care au stat la bază în rubrica ”Observații”.

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru
departajare (proiecte care au obținut punctaj pentru criteriile):
1. CS2. Principiul creării de noi locuri de muncă; dacă proiectele supuse departajării au același

punctaj la CS2 atunci se trece la departajare conform criteriului 2:
2. CS5.Principiul favorizării utilizării noilor tehnologii; dacă proiectele supuse departajării au

același punctaj și la CS5, atunci se trece la departajare conform criteriului 3:
3. CS1. Principiul valorificării caracterului inovator al investițiilor propuse;

În situația în care după departajarea conform criteriilor menționate mai sus, vor exista proiecte
cu punctaj egal, departajarea finală se va face în funcție de valoarea eligibilă totală a proiectului,
astfel:
Valoarea totală eligibilă a proiectului în ordine crescătoare, proiectele cu o valoare mai mică vor avea
prioritate


