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CRITERII DE SELECŢIE 

 

PUNCTAJ  

 

CS1. Proiectul propune diversificarea activității agricole a fermelor existente către 

activități non-agricole                                                                                                      

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se va acorda punctaj proiectelor care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a 

desfășurat în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice 

activitatea în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe o 

perioadă continuă de cel puțin 12 luni înainte de data depunerii cererii de finanțare 

Documente:  

Hotărâre judecătorească / 6.2 Act consitutiv pentru Societatea cooperativa agricolă 

Extras din Registrul agricol/APIA/ANSVSA 

Situații financiare/ Declarație specială 200/ Declarație privind veniturile din activități 

agricole 221. 

Clarificări privind verificarea documentelor: 

Se verifică prin Serviciul online RECOM  dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN 01 

Agricultură, vânătoare și servicii anexe, aferent unei activități agricole, forma de 

organizare și documentele financiar-contabile din care să reiasă că solicitantul a obținut 

venituri în principal din activitatea agricolă.  

Se verifică în Baza de date APIA/Registrul Exploatației ANSVSA/Registrul Agricol dacă 

solicitantul  este înscris cu minimum 12 luni consecutive înainte de data depunerii Cererii 

de Finanțare.  

Este necesară înregistrarea cu terenuri în 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 

obținut 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 

în Declarația privind veniturile realizate în Romania (formularul 200) însoțită de Anexele 

la formular, dacă solicitantul a obținut venit,  din care venitul din activitățile agricole 

reprezintă cel puțin 50% din total venit brut din anul precedent depunerii cererii de 

finanțare, 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 două condiții trebuie îndeplinite cumulat pentru a obține punctajul aferent acestui 

criteriu de selecție. 

CS2. Proiectul vizează prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producție, 

meșteșuguri, agroturism, activități recreaționale)                                                     

  (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Documente: 
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Cererea de finanțare  

Anexă - Lista coduri CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul Măsurii M2/6A 

Studiul de fezabilitate 

CS3. Domiciliul administratorului/asociatului majoritar al solicitantului se află în 

teritoriul GAL Podișul Mediașului.                                                   

(5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Criteriul va fi punctat în cazul în care domiciliul permanent al administratorului/asociatului 

majoritar al solicitantului se află în teritoriul Podișul Mediașului, in momentul depunerii 

Cererii de Finanțare. 

Nu va fi luată  în considerare reședința temporară (viză de flotant). 

Documente :  

C.I. a administratorului/asociatului majoritar al solicitantului 

CS4. Derularea activităților anterioare ca activitate generală de management a firmei, 

pentru o mai bună gestionare a activității economice                            

 (maximum 15 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)                        

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)          

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)                      

 (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU)       

Documente: 

Studiul de Fezabilitate 

Serviciul online RECOM  

Situațiile financiare pentru anii, n-2, n-1 si n/Declarație specială privind veniturile realizate 

în anii n-2, n-1, n(formular 200)   

CS5. Reprezentantul legal al solicitantului deține calificare și/sau experiență profesională 

în domeniul investiției realizate prin proiect.               

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Pentru a beneficia de punctaj reprezentantul legal al solicitantului trebuie să demonstreze 

că deține: 

1. Calificare în domeniul proiectului dobândită prin absolvirea de studii liceale, 

universitare, cursuri de calificare, alte forme de învățământ. 

sau 

2. Experiența profesională în domeniul proiectului dobândită la locul de muncă sau prin 

activități independente de minim 1 an. 

Documente:  

Diplomă de absolvire a învățământului liceal/universitar, diplomă de absolvire a unui curs 

de calificare ANC, contracte de muncă, extras din REVISAL,  

În cazul în care solicitantul a dobândit experiență profesională ca titular al unei Persoane 
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Fizice Autorizate sau Administrator în cazul unui SRL, se vor atașa documentele de 

înființare ale PFA-ului/SRL-ului respectiv. 

CS6. Valoarea nerambursabilă a proiectului nu depășește 50.000 EURO 

                                                                                                           (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Acest criteriu va fi punctat în cazul în care valoarea nerambursabilă solicitată prin proiect 

este mai mică sau egala cu 50.000 de EURO. 

Documente: 

Cerere de finanțare  

CS7.  Proiectul contribuie la crearea de noi locuri de muncă                   

 (maximum 20 puncte) 

 

 

7.1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă/50.000 euro 

nerambursabili                    

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

7.2 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă/50.000 euro 

nerambursabili                

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Punctarea acestui criteriu se va face prin crearea a cel puțin unui loc de muncă raportat la 

valoarea de 50.000 euro.  

Formula:  

Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create <= 50.000 

Euro, proiectul primeşte punctaj,  

Dacă valoarea ajutorului nerambursabil/ număr locuri de muncă nou create > 50.000 Euro, 

proiectul nu primeşte punctaj  

Persoana Fizică Autorizată şi Întreprinderea Individuală înființată cu cel mult 3 luni înainte 

de depunerea Cererii de Finanțare va primi punctaj pentru crearea unui loc de muncă cu 

normă intreagă , dacă valoarea nerambursabilă a proiectului nu depaşeşte 50.000 euro. 

Locurile de muncă nou create trebuie menținute pe toată perioada de monitorizare a 

proiectului. 

Documente: 

Cerere de finanțare 

Declarație pe propria răspundere 

CS8. Persoane angajate din teritoriul GAL Podișul Mediașului 

                                                                                                           (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Criteriul va fi punctat în cazul în care locurile de muncă înființate prin proiect vor fi 

ocupate de persoane care au domiciliul sau reședința în teritoriul GAL Podișul Mediașului. 

Teritoriul GALPM cuprinde orașul Dumbrăveni și comunele:  Alma, Ațel, Axente Sever, 

Bazna, Blăjel, Brateiu, Dîrlos, Hoghilag, Micăsasa, Moșna, Șeica Mică, Tîrnava, Valea Viilor, 

Viișoara, Zagăr 

Documente: 

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al beneficiarului, din care să 
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Pentru această submăsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanțare.  

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 

pentru departajare : 

1. Numărul locurilor de muncă nou create 

2. Proiectele inovative 

3. Valoarea totală nerambrsabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai mica 

vor avea prioritate.  

 

reiasă că în perioada de monitorizare a proiectului, locurile de muncă prevăzut a fi 

înființate prin proiect vor fi ocupate exclusiv de persoane cu domiciliul sau reședința în 

teritoriul Podișul Mediașului. 

C.I. persoane angajate – verificarea acestor documente va fi făcută la depunerea ultimei 

cereri de plată. 

CS9. Investiții în activități inovative – proiecte care sprijină dezvoltarea unor 

servicii/produse/tehnologii care nu există în teritoriul GAL Podișul Mediașului. 

                                                                                                         (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Criteriul va fi puncat în cazul în care proiectul sprijină dezvoltarea unor 

servicii/produse/tehnologii care nu există în teritoriul GAL Podișul Mediașului. 

Solicitantul va primi punctaj la acest criteriu de selecție dacă dovedeşte că nu exista nicio 

societate comercială cu sediul social/punct de lucru în teritoriul GAL Podişul Mediaşului 

care  furnizează servicii/produse/tehnologii similare cu cele prevăzute în proiect. 

Documente:  

CS10. Proiecte care prevăd investiții în protecția mediului                              

                                                                                                         (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Acest criteriu va fi punctat în cazul în care proiectul prevede investiții care își aduc aportul 

la protecția solului și a apelor subterane, protecția biodiversității, producerea energiei din 

surse regenerabile.  Inviestitiile privind protectia mediului trebuie sa reprezinte minim 5% 

din valoarea eligibila al proiectului. 

Documente: 

Cerere de finanțare 

Studiu de fezabilitate 

TOTAL punctaj 100 p 


