
FIȘA DE EVALUARE A CRITERILOR DE SELECTIE 
MĂSURA M1/6A – SPRIJINIREA MICRO-ÎNTREPRINDERILOR START-UP 

 
Denumire solicitant:____________________________________________________________________ 

Titlu proiect: __________________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _______________________________________________________ 

Obiectivul proiectului: __________________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:__________________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _________________________________________Prenume:______________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________________ 

CRITERII DE SELECȚIE 

 

Punctaj Stabilit 

de GALPM 

  

 

CS1. Proiectul prevede diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor 

gospodăriei agricole către activități non-agricole                                  

 (maximum 15 puncte) 

 

1.1. Proiectul este inițiat de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei 

agricole care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de 

finanțare (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol)                                                  

 (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

1.2. Proiecte 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 perioada  a cel puțin 

12 luni de la data înființării și până la data depunerii cererii de finanțare.                                               

  (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Documente: 

Documente care atestă forma de organizare a solicitantului 

Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole 

Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

Document expert contabil 

 Serviciul online RECOM  

Registrul Agricol  

Baza de date APIA/Registrul ANSVSA 

Situatii financiare/ Doc2.2 Declaraţie specială 200/ Doc 2.3 Declaraţie privind veniturile 

din activităţi agricole 221 



Copie act de identitate   

Declarație pe propria răspundere că nici solicitantul şi nici un alt membru al gospodăriei 

nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil 

forfetar pe SM 6.2 si sau M1/6A 

CS2. Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producție, meșteșuguri, 

agroturism, activități recreaționale)                                                       

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Proiectul prevede investiții în cel puțin 1 sector prioritar, după cum urmează: producție, 

meșteșuguri, agroturism, activități recreaționale 

Documente: 

Planul de afaceri 

Lista detaliată a acţiunilor conform codurilor CAEN M1/6A cu sectoare prioritare 

Baza de date online RECOM  

Cerere de finanţare 

CS3. Domiciliul administratorului/asociatului majoritar al solicitantului în teritoriul 

GAL Podişul Mediaşului  

                                                                                                       (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 Cereri de Finantare. 

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

Documente: 

C.I. administrator/asociat majoritar al solicitantului 

CS4. 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 sa 

demonstreze că deţine: 

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

universitare, cursuri de calificare, alte forme de invăţământ acreditate. 

sau 

2. Experienţă profesională în domeniul proiectului dobândită la locul de muncă de 

minim 1 an. 

Documente:  

diplomă de absolvire a invăţământului liceal/universitar, diplomă de absolvire a unui 

curs de calificare ANC, contracte de muncă, extras din REVISAL, CV, fisa de post. 

 

CS5. Includerea în planul de afaceri a activităților de marketing 

                                                                                                     (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Includerea în planul de afaceri a cel puțin unei activități de marketing: 

Organizarea campaniilor de promovare, realizarea materialelor de promovare, 



branding, identitate vizuală, strategie on-line, magazin on-line etc. 

Documente: 

Planul de afaceri 

CS6. Proiectul contribuie la crearea de noi locuri de muncă                   

 (maximum 20 puncte) 

 

6.1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă                    

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

6.2 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă                

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

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. Locurile de muncă nou create trebuie menţinute pe toată 

perioada de monitorizare a proiectului. 

Documente: 

Cerere de finanțare 

Plan de afaceri 

CS7. 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 prevăzute în proiect sunt 

ocupate de persoane care au domiciliul permanent sau reședința temporară în teritoriul 

GALPM. 

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: 

Cerere de finanțare 

Declarație a solicitantului, prin care se asumă angajarea perosanelor cu domiciliul 

permanent sau reședința în teritoriul GALPM 

CS8. Investiții privind 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, a apelor subterane, protecția biodiversității, producerea 

energiei din surse regenerabile, si sunt in stransa corelare cu domeniul de activitate 

finantat prin proiect. Inviestitiile privind protectia mediului trebuie sa reprezinte minim 

5% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Documente:  

Cerere de finanțare 

Plan de afaceri 

CS9. Investiții în activități inovative 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Criteriul va fi punctat 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 selecţie 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: 

Plan de afaceri 

TOTAL punctaj 100 p 

 
Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 
poate intra la finanţare.  

 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
In 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. Investiții în activități inovative 

3. Valoarea procentuală alocată investiţiilor privind protecţia mediului  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

MĂSURA M1/6A – SPRIJINIREA MICRO-ÎNTREPRINDERILOR START-UP 
 

B. Verificarea criteriilor de selectie 

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

Finantare. 

CS.1: Proiectul prevede diversificarea activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 

către activități non agricole        Max.15 puncte 

1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodariei agricole 

care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare                                                                                                                                                                                         

15 puncte 

1.2. Proiecte 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 perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării și până la data depunerii 
cererii de finanțare. (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/Registrul Agricol/documente 
financiar contabile).                                                                                                                                                                 
10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

7.   Documente care atestă forma de 

organizare a solicitantului. 

7.1 Hotărâre judecătorească definitivă 

pronunţată pe baza actului de constituire și a 

statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, 

însoțită de Statutul Societății agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea 

cooperativă agricolă. 

 

Serviciul online RECOM  

Doc. 4  Extras din Registrul Agricol  

Baza de date APIA/Registrul ANSVSA 

Doc.2.1Situatii financiare/ Doc. 2.2 Declaratie 

speciala 200/ Doc 2.3 Declaratie privind 

1.1 – 15 puncte 

a)Verificari in cazul in care punctajul se solicita pentru 

activitatea agricola a unor fermieri/membrii ai 

gospodariei agricole 

Se verifică Doc. 6. - Copie act de identitate al 

acționarului / asociatului care deține cel puțin 50 % din 

acțiuni /părți sociale etc  în cadrul firmei solicitante  

 

Se verifica in Baza de date APIA sau în Registrul 

Exploatatiei ANSVSA sau în extrasul din Registrul Agricol 

daca exploatația este înscrisă în aceste evidențe cu cel 

puțin 12 luni consecutive inainte de data depunerii 

Cererii de Finantare pe numele acționarului / asociatului 

care deține cel puțin 50 % din acțiuni, părți sociale etc în 

cadrul firmei solicitante /sau pe numele unuia dintre 



veniturile din activitati agricole 221 

Doc. 5 Declarație întocmită și asumată prin 

semnătură de către un expert contabil 

Doc.6 - Copie act de identitate 

Doc. 18 Declarație pe propria răspundere că 

nici solicitantul şi nici un alt membru al 

gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași 

sesiune/beneficiat de sprijin financiar 

nerambursabil forfetar pe SM 6.2. 

 

membrii gospodăriei. 

În cazul în care exploatația nu este înscrisă pe numele 

acționarului / asociatului care deține cel puțin 50 % din 

acțiuni, părți sociale etc  în cadrul firmei solicitante, se 

verifică dacă domiciliul înscris în Cartea de Identitate 

este același cu cel al deținătorului exploatației - membru 

al gospodăriei. 

Este necesara inregistrarea cu terenuri in Baza de date 

APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA. 

Se verifica daca solicitantul a declarat că un alt membru 

al gospodariei nu a mai depus/beneficiat de sprijin pe 

sM 6.2 si/sau M1/6A 

Expertul înscrie ”15 puncte” în coloana Scor daca in 

urma verificarii sunt îndeplinite cumulativ condițiile: 

-exploatația este înregistrată în Baza de date APIA sau în 

Registrul Exploatatiei ANSVSA sau în Registrul Agricol, cu 

minimum 12 luni înainte de data depunerii CF și 

- acționarul / asociatul care deține cel puțin 50 % din 

acțiuni /părți sociale etc în cadrul firmei solicitante, 

deține exploatația sau are calitatea de membru al 

gospodăriei aparținătoare.  

In caz contrar, expertul va inscrie ”0” in coloana Scor  

1.2-10 puncte 

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.  

Pentru persoane juridice se verifică documentul însușit 

de catre un expert contabil din care să rezulte că 

solicitantul in anul precent depunerii cererii de finanțare 

a obtinut venituri din exploatare si veniturile din 

activități agricole reprezintă cel puțin 50% din totalul 



veniturilor din exploatare ale solicitantului.  

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

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 

activități agricole reprezintă cel puțin 50% din total venit 

brut ale solicitantului. 

În cazul în care solicitantul a depus exclusiv formularul 

221, conform legislației în vigoare, rezultă că aceștia 

desfășoară numai activități agricole. 

Expertul înscrie ”10 puncte” în coloana Scor daca in 

urma verificarii este îndeplinită condiția ca solicitantul  

să fie inscris in Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei 

ANSVSA/Registrul Agricol cu minimum 12 luni 

consecutive inainte de data depunerii Cererii de 

Finantare; 

Pentru solicitantii care dovedesc indeplinirea conditiei 

prin inregistrarea la APIA, acestia trebuie sa fie 

inregistrați cu terenuri in Baza de date APIA, nu doar să 

aibă atribuire de cod RO APIA. 

 
 
CS.2: Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (producție, meșteșuguri, agroturism, activități 
recreaționale)                

10 puncte 
     ( 10 pct daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Baza de date online RECOM  

 Anexa7 - Lista coduri CAEN eligibile pentru 

finantare in cadrul măsurii  

Doc.1- Plan de afaceri 

Cererea de Finanțare (identificarea codului 

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 

Anexei - Lista coduri CAEN eligibile pentru finantare in cadrul 

măsurii 1 – GAL-PM 



CAEN) 

 

 

Daca proiectul vizează activități de producție meșteșuguri, 

agroturism sau activități recreaționale, expertul va inscrie 10 

puncte in coloana Punctaj. 

Daca proiectul vizeaza activitati aferente mai multor coduri 

CAEN, se va lua in conisderare, activitatea principala 

specificata in Cererea de Finantare pozitia 1, corelat cu Planul 

de Afaceri. 

 
 
CS.3: Domiciliul administratorului/asociatului majoritar al solicitantului este în teritoriul GAL-PM 
           5 puncte. 

( 5 pct daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1. Planul de afaceri 

 

C.I. administrator/asociat majoritar al 

solicitantului 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifică in doc. 1 dacă domiciliul permanent al administratorului / 

asociatului majoritar al solicitantului, se află în teritoriul GAL-PM. 

 

Se verifică, conform informatiilor din cartea de identitate, dacă 

domiciliul administratorului / asociatului majoritar al solicitantului, 

se află în teritoriul GAL-PM. 

 

Nu se punctează reședința temporară (viză de flotant) 

 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 5 puncte în coloana 

Punctaj. 

In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 

 
CS.4: Reprezentantul legal al solicitantului deține calificare și/sau experiență profesională în domeniul 
investiției realizate prin proiect         

10 puncte 
( 10 pct daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 



Doc 1- Plan de afaceri 

 

Doc 19 – alte documente justificative 

(diplome de absolvire, certificate ANC, 

contracte de muncă, extrase revisal, etc.) 

Verificarea se realizează în baza informațiilor din Planul de afaceri 

și din documentele anexate 

 

Astfel, expertul verifica daca prin documentele anexate se 

demonstrează calificarea / experiența în domeniul investiției 

realizate prin proiect. 

 

Pentru a beneficia de punctaj reprezentantul legal al solicitantului 
trebuie sa demonstreze că deține:  
1. Calificare în domeniul proiectului dobândită prin absolvirea de 
studii liceale, universitare, cursuri de calificare, alte forme de 
invățământ acreditate.  
sau  
2. Experiență profesională în domeniul proiectului dobândită la 

locul de muncă de minim 1 an, demonstrata prin CV, fisa de post, 

contract de munca, extras revisal. 

 

Domeniul proiectului = activitatea aferenta codului CAEN 
principal specificat in Cererea de Finantare pozitia 1, corelat cu 
Planul de Afaceri. 
 

CS.5: Includerea în planul de afaceri a activităților de marketing   
 

  10 puncte 
( 10 pct daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc 1- Plan de afaceri Verificarea se realizează în baza informațiilor din Planul de 

afaceri. 

 

Astfel, expertul verifica daca printre obiectivele planului de 

afaceri, se găsesește cel puțin un obiectiv care vizează activități 

de marketing 

 

Punctajul se acordă doar în  situaţia în care solicitatnul îşi 



propune prin planul de afaceri să întreprindă cel puțin o activitate 

concretă, cuantificabilă, în domeniul merketingului investiției și 

anume : 

 organizarea campaniilor de promovare, 

 realizarea materialelor de promovare,  

 branding,  

 identitate vizuală,  

 strategie on-line,  

 magazin on-line etc.  
CS.6: Proiectul contribuie la crearea de noi locuri de muncă      
          Max. 20 puncte 
 
6.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă  
          20 puncte. 
6.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă 

          10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc 1- Plan de afaceri 6.1 – 20 puncte  

Verificarea se realizează în baza informațiilor din Planul de 

afaceri. 

Astfel, expertul verifica daca prin planul de afaceri solicitantul 

prevede crearea unui loc de muncă cu normă întreagă. 

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

Doc 1- Plan de afaceri 6.2. – 10 puncte  

Verificarea se realizează în baza informațiilor din Planul de 

afaceri. 

Astfel, expertul verifica daca prin planul de afaceri solicitantul 

prevede crearea unui loc de muncă cu jumătate de normă.  

Pentru locurile de muncă cu normă parțială, sub 4h/zi, nu se 

acordă punctaj, decât dacă prin cumulul acestora rezultă o 

jumătate de normă (4h/zi) 



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

CS.7: Persoane angajate din teritoriul GAL-PM        
          5 puncte 

( 5 pct daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc 1- Plan de afaceri 

 

Declarație a solicitantului, prin care se 
asumă angajarea persoanelor cu 
domiciliul permanent sau reședința în 
teritoriul GALPM  
 

C.I. persoane angajate, contract de 
munca, extras  revisal – verificarea acestor 
documente va fi făcută la depunerea 
ultimei cereri de plată. 
 

Verificarea se realizează în baza informațiilor din Planul de 

afaceri. 

 

Astfel, expertul verifica daca prin planul de afaceri solicitantul 

prevede crearea unui loc de muncă pentru o persoană domiciliată 

în teritoriul GAL-PM 

 

Criteriul va fi punctat în cazul în care locurile de muncă prevăzute 
în proiect sunt ocupate de persoane care au domiciliul permanent 
sau reședința temporară în teritoriul GALPM.  
 
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  

Locurile de muncă prevăzute în proiect trebuie menținute pe 
toată perioada de monitorizare a proiectului.  
 
La ultima cerere de finantare se va verifica daca solicitantul a 
angajat cel putin o persoana din teritoriul GALPM 
Locurile de muncă prevăzute în proiect trebuie menținute pe 
toată perioada de monitorizare a proiectului.  
 

CS.8: Investiții privind protecția mediului        
          10 puncte 

( 10 pct daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc 1- Plan de afaceri 

 

 

Verificarea se realizează în baza informațiilor din Planul de 

afaceri. 

Astfel, expertul verifica daca prin planul de afaceri solicitantul 
prevede investiții care își aduc aportul la protecția solului și a 



apelor subterane, protecția biodiversității, producerea energiei 
din surse regenerabile, si investitiile sunt in stransa corelare cu 
domeniul de activitate finantat prin proiect. 
Criteriul va fi punctat doar în cazul în care investițiile privind 
protecția mediului reprezintă minim 5% din valoarea eligibilă a 
proiectului. 
 

CS.9: Investiții în activități inovative         
          15 puncte 

( 15 pct daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Doc 1- Plan de afaceri 

 

 

Verificarea se realizează în baza informațiilor din Planul de afaceri 

și a informatilor din baza de date ONRC. 

Astfel, expertul verifica daca, codul CAEN/codurile CEAN vizate 

prin proiect, mai sunt autorizat spre funcționare, în cadrul altor 

societăți care au sediul social/punct de lucru in teritoriul GAL-PM. 

Dacă există cel puțin încă o societate comercială cu sediul sau 

punctul de lucru în teritoriul GAL, care are autorizat, la Oficiul 

Registrului Comerțului, domeniul de activitate (cod CAEN), care 

face obiectul proiectul verificat, nu se acordă punctaj pentru 

acest criteriu de selecție, pentru că  în acest caz proiectul nu 

sprijină dezvoltarea unor servicii/produse/tehnologii care nu 

există în teritoriul GAL Podișul Mediașului.  

 

Pentru această măsură, 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: In 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. Investiții în activități inovative. 

3.Valoarea procentuală alocată investițiilor privind protecția mediului.  

 


