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Măsura 7a/6A EURI. Inițierea de afaceri non-agricole  

 

E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI -  tip de sprijin Sumă Forfetară 

 

Fișa de evaluare  generală a proiectului 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (i), art. 19,  alin. 

(1), lit. (a) pct. (ii) și art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (iii)  din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

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

  *se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L 

                        

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 

 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  

 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 
 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

 

I. VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 
 

1. Proiectul este depus în 2 exemplare, cu fiecare pagină numerotată, cusute și sigilate, 
însoțite de 2 CD-uri conținând scanarea proiectului? 

DA     NU  
 

2. Proiectul conține pagina de Opis, numerotată cu 0? 

DA     NU  
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3. Numerotarea paginilor corespunde cu paginația din opisul proiectului? 
DA     NU  

 
4. Solicitantul a prezentat exemplarul original al proiectului, care rămâne în 

proprietatea sa, după verificarea conformității documentelor?  

DA     NU  

 
5. Pe copiile documentelor incluse în dosarele depuse a fost aplicată ștampila „Conform 

cu originalul” și semnatura solicitantului? 

DA     NU  

 
6. Documentele emise de alte autorități, anexe la proiect, sunt în termen de valabilitate?  

DA     NU  
 

7. Solicitantul a utilizat varianta de Cerere de Finanțare în vigoare, preluată de pe site-ul 
GAL www.gal-movilaluiburcel.ro ? 

DA     NU  

 
8. Solicitantul a completat Planul de Afaceri? 

DA     NU  

 
9. Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie 

răspundere, anexă la Cererea de finanțare? 

DA     NU  
 

10.Solicitantul a prezentat toate documentele necesare proiectului evidențiate în anexa 
Lista documentelor anexate proiectului M7a EURI? 

DA     NU  

 
11.Cererea de finanțare și declarațiile incluse în proiect sunt semnate și ștampilate de 
solicitant? 

DA     NU  

12.Valoarea sprijinului solicitat corespunde valorii alocate din anexa codurilor CAEN 
eligibile pe obiectul de activitate finanțat? 

DA     NU  

Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este :             CONFORMĂ                                       NECONFORMĂ 
 

Observații:............................................................................................................................ .......... 
 

 

Întocmit,          Verificat,  

Evaluator 1: ...............................                         Evaluator 2: .................................. 

Data: ..................................                                                    Data:................................... 

 

Luat la cunoștință, 

Reprezentant legal solicitant 

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

http://www.gal-movilaluiburcel.ro/
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VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI – AFIR 
 

A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 
1. Verificarea eligibilităţii solicitantului Documente verificate 
 DA NU NU ESTE 

CAZUL 
1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 
Programul SAPARD cât și pentru FEADR?  

□ □  

1.2.1 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i. și în art. 19.1.a.iii:     

a) Solicitantul are contract de finanțare aflat în implementare și finanțat 
pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 “Instalarea 
tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau pentru 
submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau proiecte 
similare finantate prin submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?  

□ □ □ 

b) Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin a mai  beneficiat de 
sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/ 411.112 
“Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau prin 
intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 
proiecte similare finantate prin submăsura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din 
PNDR 2014-2020? 

□ □ □ 

c) Solicitantul are decizie de finanțare pentru proiect  aflat în implementare  
și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” 
din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau proiecte similare finantate 
prin submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

□ □ □ 

d) Exploatația/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin aparține 
unui proiect  aflat în implementare și finanțat prin intermediul măsurii 141 
„Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea 
fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, 
și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici” sau proiecte similare finantate prin submăsura 19.2 _ ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din 
PNDR 2014-2020? 

□ □ □ 

e) Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 "Investiţii în 
exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” 4.2 ”Investiții 
pentru procesarea/marketingul produselor agricole”, 4.2a ”Investiții în 
procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” sau proiecte 
similare finantate prin submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

□ □ □ 

1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii 
- Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în actionariatul 
altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau a mai beneficiat 
de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin 
submăsura 19.2? 

□ □ □ 

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe 
proprie raspundere secțiunea (F) din CF? 

□ □  

1.4 a) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i și 19.1.a.iii: În cadrul unei 
familii (soț și soție) doar unul dintre membri  beneficiază de sprijin? 

□ □ □ 
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1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul a propus prin 
Planul de afaceri activitati aferente unui/unor cod/coduri CAEN care este/a 
fost  sunt/au fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de depunerea cererii 
de finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin semnătură 
de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a 
desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ?  

□ □ □ 

1.4 c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul sau asociații/ 
acționarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care isi 
desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN 
autorizat/autorizate la ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ 
Planul de Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati 
complementare autorizate la ONRC? 

□ □ □ 

1.4 d) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Prin proiect solicitantul 
propune activitati complementare activitatii desfasurate? 

□ □ □ 

B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili? □ □  

EG2 Dimensiunea exploatației agricole se încadrează în dimensiunile 
admise? 

□ □ □ 

EG3 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin: 

(a) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.i și art.19.1.a.iii: 

(i) situația inițială a exploatației agricole; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea activităților exploatației 
agricole; 

(iii) detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea 
mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru 
dezvoltarea activităților exploatației agricole, cum ar fi investițiile, 
formarea sau consilierea. 

 

(b)  în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii: 

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a 
întreprinderii mici care solicită sprijinul; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale 
persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale 
întreprinderii mici;  
(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților 
persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau ale 
întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea. 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 

□ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 

EG4 în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i și iii: 

Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează îmbunătățirea 
performanței generale a exploatației agricole? 

□ □ □ 

EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o 
perioadă de maximum cinci ani. 

□ □  

 
 

Observaţii ......................................................................................................................................................  
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II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI - GAL 

Verificarea condițiilor de eligibilitate 

Verificare efectuată 

DA
  

NU Nu este 
cazul 

EG1- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria 
beneficiarilor eligibili 

   

Documente verificate: 
 Documente care atestă forma de organizare a solicitantului: 

 Certificat constatator și certificat de înregistrare 

ONRC 

 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. 

 Situaţiile financiare / Declaraţie de inactivitate / Declaraţie 

unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

datorate de persoanele fizice 

 Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-

întreprinderilor/ întreprinderilor mici (Anexa 6.1 din Ghidul 

solicitantului) 

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 

respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 

6.2 din Ghidul Solicitantului) 

 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 

neîncadrarea în categoria "firme în dificultate", semnată de 

persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform 

legii (Anexa 6.3 din Ghidul Solicitantului) 

 Secțiunea F a Cererii de Finanțare 
 

  

 

EG2 - Solicitantul trebuie să prezinte un Plan de afaceri viabil 

pentru desfăşurarea activităţilor neagricole 
   

Documente verificate: 
 Estimările din Planul de Afaceri dovedesc viabilitatea 

proiectului 
 

   

EG3 - Activitatea propusa prin proiect trebuie să se încadreze 

în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin 

Măsura 7.a 

   

Documente verificate: 
 Activitatea  propusă se regăsește în lista anexă a codurilor 

CAEN eligibile 

 Planul de afaceri 
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EG4 - Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie 
situate în spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va 
fi desfășurată în spațiul rural (teritoriul GAL  Movila lui 
Burcel Vaslui Nord) 

   

Documente verificate: 

 Documente care atestă forma de organizare a solicitantului: 

 Certificat constatator și certificat de înregistrare 

ONRC 

 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. 

 Planul de afaceri 

 Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru 

terenurile și clădirile aferente obiectivelor prevăzute în Planul 

de afaceri  

 Declarația F a cererii de finanțare  
 

   

EG5 - Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă 

în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 

sprijinului 

   

Documente verificate: 
 Programarea descrisă în Planul de afaceri 

 Declarația F a cererii de finanțare  

 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de 

comercializare  a producției/serviciilor realizate 
 

   

Alte angajamente: 

     Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul 
face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția 
comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 
30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 
momentul finalizării implementării planului de afaceri) 

   

Documente verificate: 
 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de 

comercializare  a producției/serviciilor realizate 
 

   

 

Observații: ........................................................................................................... 

 

 

 

 



ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD                      
comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui   

CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016                                     
   telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro 

 

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect: 

(a) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i: 

•Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 50.000 de euro. 

 

(b) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii: 

•Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 50.000 euro                                                                           

•Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 70.000 euro în 
cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare și de 
agroturism   

 

(c) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.iii: 

•Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult de 15.000 euro. 

 
□ 
 
 
 
 
 
 
□ 
 
□ 
 
 
 
□ 

 
□ 
 
 
 
 
 
 
□ 
 
□ 
 
 
 
□ 
 

 
□ 
 
 
 
 
 
 
□ 
 
□ 
 
 
 
□ 
 
 

D. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți 

(sprijin) și  a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
□ □  

 

Observații: ...........................................................................................................  

 
VERIFICAREA PE TEREN  Verificare efectuată 

DA NU  

Verificare la GAL   
 

 
 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 
 NEELIGIBIL 

 
 
Se detaliază: 
-pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este 
cazul 
-motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijinului, dacă este cazul 
-motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul. 
.............................................................................................................................................................................................................
.................................................................................... 
 
 
Întocmit,         Verificat,  

Evaluator 1: ...............................                         Evaluator 2: .................................. 

Data: .................................                                                    Data:...................................
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III. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Nr. 

crt. 
Criteriu de selecție 

 
Punctaj 

SE1 Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor 
gospodăriei agricole către activități neagricole – MAXIM 10 PUNCTE 
a) proiectele sunt inițiate de un fermier/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)………………..10 p 

b) proiectele sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal 
activitate în domeniul agricol  minimum 12 luni până la data depunerii cererii de 
finanțare și care intenționează să‐și diversifice activitatea în sectorul non‐agricol 
………………..8 p   

 

 

SE2 Număr de populație servită de investiție – MAXIM 10 PUNCTE 
a) număr de populație servită de investiție 1-100 persoane………………... 4 p 
b) număr de populație servită de investiție 101-200 persoane…………….  6 p 
c) număr de populație servită de investiție 201-500 persoane…………….  8 p 
d) număr de populație servită de investiție >501 persoane………………… 10 p 

 

SE3 Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere–MAXIM 10 PUNCTE 
a) proiecte din domeniile cu potențial de creștere - producție………10 p 
b) proiecte din domeniile cu potential de crestere - servicii….……… 8 p 
c) proiecte din domeniile meșteșugărești…………………………….………  6 p 

 

SE4 Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va 
fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în 
procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată – MAXIM 12 PUNCTE 
a) valoarea producției/serviciilor valorificate este >40% din valoarea tranșei 1 de 

plată …………..12 p 
b) valoarea producției/serviciilor valorificate este de 30-40% din valoarea tranșei 1 

de plată ……………………………..8 p 

 

 

SE5 Proiecte care promovează activităţi mesteşugăreşti, de artizanat propuse de 
un meșteșugar recunoscut – 8 PUNCTE 

 

SE6 Solicitantul este membru al comunității romă – 6 PUNCTE  

SE7 Număr de locuri de muncă create  – MAXIM 14 PUNCTE 
a)prin proiect se crează 1 loc de muncă (numai pentru activitati meșteșugărești, 
artizanat)  ……………..6 p  
b)prin proiect se creează min. 2 locuri de muncă …………..….14 p 

 

SE 8 Proiect realizat de un tânăr cu vârsta de până la 40 de ani – 5 PUNCTE  

SE9 Proiect realizat de o femeie cu vârsta de până la 60 ani – 3 PUNCTE  

SE10 Proiectul prevede acțiuni inovative (TIC, energie regenerabilă) – 6 PUNCTE 
În proiect sunt prevăzute acțiuni inovative de utilizare a TIC și/sau a energiei 
regenerabile  
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SE11 Proiectul promovează conservarea ariilor protejate și a biodiversității, 
promovarea comportamentului eco – 4 PUNCTE 
În proiect se vor realiza minim una din cele 2 acțiuni: 
 În proiect se vor preciza acțiunile prin care se vor conserva ariile protejate, în 

situația în care proiectul se derulează într-o astfel de zonă.  
 În proiect se vor preciza practica comportamentului eco al solicitantului și 

modalitățile de stimulare a comportamentului eco pentru clienții săi. 

 

SE12 Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale – 2 PUNCTE  

SE13 Valoarea finanțării nerambursabile solicitate (prioritate pentru proiecte de 
valoare mai mică) - MAXIM 10 PUNCTE 

a) valoarea finanțării nerambursabile este de 10.000-30.000 euro………….10 p 
b) valoarea finanțării nerambursabile este de>30.000 euro…………………….  8 p 

 

 TOTAL – 100 PUNCTE  

Punctajul minim pentru această măsură este de 43 de puncte. 
 

 
Notă:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL: …..... puncte 
 
Concluzia verificării: 
 
Cererea de finanţare este :  SELECTATĂ                                       NESELECTATĂ 
 
Observații: 

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

 
Întocmit,          Verificat,  

Evaluator 1: ...............................                          Evaluator 2: .................................. 

Data: .................................                                                     Data:................................... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ASOCIAŢIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ MOVILA LUI BURCEL VASLUI NORD                      
comuna Ştefan cel Mare, sat Ştefan cel Mare, judeţul Vaslui   

CIF: 27267213/2010, decizia de autorizare GAL nr : 035/ 01.09.2016                                     
   telefon: 0235 342 528, e-mail:gal.burcel@yahoo.ro, web: gal-movilaluiburcel.ro 

 

METODOLOGIE VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 

SE1: Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole 

către activități neagricole 

Documente justificative:  

 Documente care atestă forma de organizare a solicitantului: 

 Certificat constatator și certificat de înregistrare ONRC 

 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. 

 Extras din Registrul agricol - în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" 

pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole, care desfășoară activitate agricolă 

pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha 

 Declarație de suprafață APIA / adeverință medic veterinar ANSVSA pentru animale 

 Declarație întocmită și asumată prin semnătură de un expert contabil pentru întreprinderile care 

au autorizat/ autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse prin proiect. Din Declarație 

trebuie să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/ activitățile pentru 

care a solicitat finanțare. 

 Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de Finanțare 

solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole reprezentând cel 

puțin 50% din acestea (dacă este cazul). 

 Situaţiile financiare / Declaraţie de inactivitate / Declaraţie unică privind impozitul pe venit și 

contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 

 Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și nici un alt membru al gospodăriei nu a mai 

solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 6.2. 
 

SE2: Număr de populație servită de investiție 

Documente justificative:  

 Planul de afaceri 
 

SE3: Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere  

Documente justificative:  

 Planul de afaceri 

 Anexa cu  activitățile eligibile  conform codurilor CAEN  

 Cererea de finanțare 
 

SE4: Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în 

funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din 

valoarea primei tranșe de plată 

Documente justificative:  

 Planul de Afaceri  

 Partea F a cererii de finanțare 

 Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de comercializare  a producției/serviciilor 

realizate 
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SE5: Proiecte care promovează activităţi mesteşugăreşti, de artizanat propuse de un meșteșugar 

recunoscut 

Documente justificative:  

 Dovada (adeverință) recunoașterii calității de meșteșugar/artizan, emisă de o autoritate 

locală/națională în domeniul cultură tradiționala/primăria de reședință 
 

SE6: Solicitantul este membru al comunității romă 

Documente justificative:  

 Adeverința emisă de Primăria comunei și vizată de consilierul Instituției Prefectului pentru 

solicitanți din minoritatea romă 
 

SE7: Număr de locuri de muncă create  

 Documente justificative:  

 Planul de afaceri 

 Cererea de Finanțare – anexa Indicatori de monitorizare 
 

SE8: Proiect realizat de un tânăr cu vârsta de până la 40 de ani 

Documente justificative:  

 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF). 
 

SE9: Proiect realizat de o femeie cu vârsta de până la 60 ani 

Documente justificative:  

 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF). 
 

SE10: Proiectul prevede acțiuni inovative (TIC, energie regenerabilă) 

     În proiect sunt prevăzute acțiuni inovative de utilizare a TIC și/sau a energiei regenerabile 

Documente justificative:  

 Planul de afaceri 
 

SE11: Proiectul promovează conservarea ariilor protejate și a biodiversității, promovarea 

comportamentului eco 

  În proiect se vor realiza minim una din cele 2 acțiuni: 
 În proiect se vor preciza acțiunile prin care se vor conserva ariile protejate, în situația în care proiectul 

se derulează într-o astfel de zonă. 
 În proiect se vor preciza practica comportamentului eco al solicitantului și modalitățile de stimulare a 

comportamentului eco pentru clienții săi. 
Documente justificative:  

 Planul de afaceri 
 

SE12: Proiectul se încadrează în obiectivele strategiei locale 

Documente justificative:  
 Adresa de încadrare în obiectivele strategiei emisă de GAL și extrasul din SDL 
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SE13: Valoarea finanțării nerambursabile solicitate (prioritate pentru proiecte de valoare mai 

mică) 

Documente justificative:  

 Cererea de Finanțare 

 Planul de Afaceri  

 Anexa codurilor CAEN eligibile și valoarea sprijinului aferentă 

 

Dacă proiectul are un punctaj egal sau de peste 43 de puncte, proiectul este selectat. 

 


