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F_05 
FIŞA DE  VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală” 

Măsura 3/6A  - ” Sprijinirea activitatilor non-agricole” 
 
Denumire solicitant: 
__________________________________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant: 
__________________________________________________________________________________ 
Reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:_____________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:____________________________________________________________ 
Titlu proiect: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Obiectivul proiectului: 
__________________________________________________________________________________ 
Amplasare proiect 
(localitate):_________________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: 
_______________________________________________ 
Numarul data si ora înregistrării proiectului la GAL: 
_______________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: 
_______________________________________________ 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 

 
Nr. 
crt 

Criteriu de selectie Punctaj 
Maxim 
100 
puncte 

1. 
 

Principiul prioritizării sectoarelor relevante sau cu potențial de creștere în 
conformitate cu Strategia Regională și Strategia de Dezvoltare a județelor 
Caraș-Severin respectiv Timiș sau a microregiunii GAL Caraș-Timiș. 
Turism – 15 puncte 
Productie – 10 puncte 
Alte sectoare relevante -  5 puncte 

Max 15 

2. Principiul prioritizării activităților care utilizează resurse specific 
zonei/microregiunii GAL Caraș-Timiș, furnizate de producători locali 
 

5 puncte 

 

3. Principiul prioritizării investiților cu caracter inovativ 
10 puncte 

 

4. Principiul prioritizării proiectelor care prevăd măsuri pentru reducerea 
șomajului la nivel local prin cearea de noi locuri de muncă 
 
CS4.1. MAI MULT SAU EGAL 2 LOCURI MUNCA=15puncte 
CS4.2 MAI PUTIN DE 2 LOCURI MUNCA =10 puncte 

Max15 
 
 
 

5. Principiul prioritizării proiectelor care prevăd măsuri de îmbunătățire a 
calității mediului înconjurător si de creștere a eficienței energetice prin 
utilizarea surselor regenerabile de energie, colectarea selective și creșterea 
gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor 

10 puncte 

 

6. Pricipiul prioritizării proiectelor care vizează măsuri de asigurare a egalității 
de șanse și tratament prin angajarea persoanelor din categorii defavorizate. 
 

10 puncte 

 

7. Principiul prioritizării proiectelor care vizează măsuri de asigurare a egalității 
de șanse si de tratament în localități cu probleme. 

5 puncte 

 

8. 
 

Principiul prioritizării proiectelor dezvoltate sau implementate in parteneriat, 
respectiv care vizează activități realizate in parteneriat  
 

5 puncte 

 

9. Principiul prioritizării proiectelor initiate de tineri (persoane cu vărsta sub 40 
de ani) sau care vizează nevoile tinerilor (persoane cu vărsta sub 40 de ani) 
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5 puncte 
10. 
 

Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților 
agroturistice/a turismului rural 
 

5 puncte 

 

11. 
 

Principiul prioritizării investițiilor în funcție de indicele IDU (Indicele de 
Dezvoltare Umană) al comunității în care se implementează proiectul. 
 
CS 11.1-Proiectele a căror activitate se desfășoară în localități cu IDUL-ul 
mai mic de 50 --10 puncte 
CS 11.2-Proiectele a căror activitate se desfășoară în localități cu IDUL-ul 
mai mare de 50  -5 puncte 

Max:10 

12.  
 

Principiul stimulării investițiilor care asigură un produs sau serviciu cu valoare 
adăugată mare 
 

5 puncte 

 

 TOTAL PUNCTAJ                                                                                        100 puncte  
 
Selectia proiectelor se face în ordine descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul 

alocării disponibile pe sesiune. 
 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 20 puncte. 

 
 
 
 
Criterii pentru departajarea proiectelor 

• Proiecte care implica numarul cel mai mare numar de locuri de munca nou create 
 
• Proiecte care implica valoarea  confinatari cat mai mare  cat mai mare 

 

• Proiectele a căror activitate se desfășoară în localități cu IDUL-ul mai mic 
 

 
 

Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului sub punctajul mimim stabilit pentru 
aceasta masura.                                         

 DA                                                              NU 
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Observații: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Întocmit: Expert 1 
Asociația GAL Caras-Timis 
Nume/Prenume …………………….................. 
Semnătura.......................................................... 
Data……....................................... 

Verificat: Expert 2 
Asociația GAL Caras-Timis 
Nume/Prenume ………………………………...... 
Semnătura......................................................... 
Data……....................................... 

 
 
Avizat, 
Reprezentant legal GAL Caras-Timis 
Nume/Prenume …………………….................. 
Semnătura.......................................................... 
Data……....................................... 
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METODOLOGIA  VERIFICĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 
Verificarea criteriilor de selecție se realizează pentru toate Cererile de Finanțare declarate eligibile, pe baza 
Fișei de Verificare a Criteriilor de Selectie (F_05) aferentă măsurii, elaborată de GAL Caras-Timis și publicată 
pe site-ul www.gal-caras-timis.ro. 
 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de Finanțare, 
documentelor atașate acesteia (inclusiv a informatiilor și/sau documentelor suplimentare admise in urma 
solicitarilor de informatii si/sau documente suplimentare) precum și în baza punctajelor aferente criteriilor 
de selecție stabilite în Ghidul fiecarei masuri de finantare. 
Fișa de Verificare a Criteriilor de Selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele declarate 
eligibile, de către 2 experti evaluatori ai GAL care participă la procesul de evaluare. 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se face conform criteriilor de departajare aferente 
fiecarei măsuri. 
 
1. Principiul prioritizării sectoarelor relevante sau cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia 
Regională și Strategia de Dezvoltare a județelor Caraș-Severin respectiv Timiș sau a microregiunii GAL 
Caraș-Timiș. 
Turism 15 p 
Productie10p 
Alte sectoare relevante 5p 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare  
Studiu de fezabilitate 
Certificatul Constatator 
emis de ONRC 
Anexa 4 Lista codurilor 
CAEN eligibile  
Sau dupa caz 
Anexa 5 Lista codurilor 
CAEN eligibile numai 
pentru dotarea cladirilor 
 
 

Se verifică in studiul de fezabilitate/certificatul constatator dacă proiectul 
vizează activități conform codului CAEN/activității prevăzute în statutul de 
funcționare al solicitantului. 

Proiecte ce vizează activitati de turism – 15 puncte 
Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potential de 
crestere conform codului CAEN aferent activitatii scorate-10 puncte 
Proiecte ce vizează activități din alte sectoare relevante cu potențial de 
creștere –5 puncte 

 

2. Principiul prioritizării activităților care utilizează resurse specific zonei/microregiunii GAL Caraș-Timiș, 
furnizate de producători locali 

Documente  prezentate Puncte de verificat 
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Cererea de finantare  

Studiu de fezabilitate 
Certificatul Constatator 
emis de ONRC 
 

Se verifică in studiul de fezabilitate/cererea de finantare dacă proiectul 
vizează activități care utilizeaza resurse specifice zonei, care sunt furnizate 
de producatorii locali.  

  

 

3. Principiul prioritizării investiților cu caracter inovativ 
 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiul de fezabilitate 

   

Caracterul inovativ al investiției propuse din care rezultă un produs, bun sau 
serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ 
îmbunătăţit, o metodă nouă de marketing sau o metodă nouă 
organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea locului de muncă sau 
în relaţiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, 
pe noi combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe 
obţinute de întreprindere. Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă 
introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit 
în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include 
îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor 
şi materialelor, software-ului incorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor 
caracteristici funcţionale) Produsele inovate pot fi noi pentru piaţă sau noi 
numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs 
chiar dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru 
întreprindere. Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode 
noi sau semnificativ îmbunătăţite de producţie sau livrare. 

Expertul verifica daca acest lucru a fost prezentat in Documentatia depusa 
pentru accesare. 

 

4. Principiul prioritizării proiectelor care prevăd măsuri pentru reducerea șomajului la nivel local prin 
cearea de noi locuri de muncă 
 
CS1. MAI MULT SAU EGAL 2 LOCURI MUNCA=15P 
CS2 MAI PUTIN 2 LOCURI MUNCA =10 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiu de fezabilitate  

Se va verifica In Cererea de finantare/Studiu de fezabilitate /Declaratia pe 
propria raspundere a beneficiarului privind crearea de noi locuri de munca 
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Anexa  11-Declaratie 
privind crearea de noi 
locuri de munca 

 

 

5. Principiul prioritizării proiectelor care prevăd măsuri de îmbunătățire a calității mediului înconjurător 
si de creștere a eficienței energetice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, colectarea selective 
și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiu de fezabilitate 

   

Se verifica daca proiectul prevede utilizarea de resurse de energie 
regenerabila pentru desfasurarea propriei activitati, in cadrul proiectului.  

 

6. Pricipiul prioritizării proiectelor care vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament prin 
angajarea persoanelor din categorii defavorizate. 
O persoana provine dintr-o categorie defavorizata daca implineste una din urmatoarele conditii: 
(a) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională (Clasificarea 
Internațională Standard a Educației 3) sau 
se află în primii doi ani de la absolvirea unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de 
muncă stabil remunerat; 
(b) are vârsta de peste 60 de ani; 
(c) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane; 
(d) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării posturilor între 
bărbați și femei este cel puțin cu 
25% mai mare decât media națională a dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate 
sectoarele economice în statul 
membru respectiv și aparține sexului subreprezentat; 
(e) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte competențele 
lingvistice, formarea profesională 
sau experiența în muncă pentru a-și spori șansele de a obține un loc de muncă stabil; 
(f) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale; 
(g) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în interacțiune cu 
diferite bariere, poate împiedicaparticiparea sa deplină și efectivă într-un mediu de lucru, în condiții de 
egalitate cu alți lucrători. 
 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiu de Fezabilitate 

Se verifica daca acest lucru a fost prezentat in Cererea de finantare /Studiu 
de Fezabilitate precum si in declaratia privind creearea de locuri de munca 
unde reiasa ca persoana angajata se incadreaza in aceasta categorie. 
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Anexa 11-Declaratie pe 
propria  raspundere 
privind crearea de noi 
locuri de munca 

   

 

 

7. Principiul prioritizării proiectelor care vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse si de tratament 
în localități cu probleme. 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiu de fezabilitate 

ANEXA 15 - Lista 
INDICELUI DE 
DEZVOLTARE UMANA 
(IDU) A MICROREGIUNII 
GAL CARAS-TIMIS 

 

Se va verifica daca proiectul respecta acest criteriu, daca proiectul vizeaza 
activitati de acest fel. 

Localitati cu probleme sunt localități cu IDUL-ul mai mic de 50. Se verifica 
daca localitatea in care se implementeaza proiectul propus se regaseste pe 
Lista indicelui de dezvoltare umana (IDU) a Microregiunii GAL Caras-Timis 
cu un indice mai mic de 50. 
 

 

8. Principiul prioritizării proiectelor dezvoltate sau implementate in parteneriat, respectiv care vizează 
activități realizate in parteneriat 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiu de fezabilitate  

   

 Expertul verifica daca acest lucru este prezentat explicitat si argumentat in 
Studiul de fezabilitate.  

 

9. Principiul prioritizării proiectelor initiate de tineri (persoane cu vărsta sub 40 de ani) sau care vizează 
nevoile tinerilor (persoane cu vărsta sub 40 de ani) 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

 

   

Se va verifica in Cererea de finantare daca beneficiarul are varsta sub 40 de 
ani , astfel va primi punctajul aferent acestui criteriu de selectie. 
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10. Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice/a turismului 
rural 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiu de fezabilitate  

Anexa 4 Lista codurilor 
CAEN eligibile  
Sau dupa caz 
Anexa 5 Lista codurilor 
CAEN eligibile numai 
pentru dotarea cladirilor 
 

   

Se va verifica in Cererea de finantare/Studiu de fezabilitate daca proiectul 
depus  are ca activitate construirea si/sau modernizarea  de pensiune 
agroturistica. 

 

 

11. Principiul prioritizării investițiilor în funcție de indicele IDU (Indicele de Dezvoltare Umană) al 
comunității în care se implementează proiectul. 

• Proiectele a căror activitate se desfășoară în localități cu IDUL-ul mai mic de 50 --: 10 p 
Proiectele a căror activitate se desfășoară în localități cu IDUL-ul mai mare de 50  :5 p 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiu de fezabilitate  

Anexa 15 Lista IDUL GAL 
Caras-Timis 

 

   

 Se verifica Cererea de finantare/Studiu de fezabilitate si Lista IDUL GAL 
Caras-Timis de unde reiese indicele de dezvoltare umana . 

 

12. Principiul stimulării investițiilor care asigură un produs sau serviciu cu valoare adăugată mare 

Documente  prezentate Puncte de verificat 

Cererea de finantare 

Studiu de fezabilitate 

   

Se va verifica priectele a caror investitie asigura o valoare adaugata mai mare. 

Indicatorul Valoare adăugată exprimă plusul de valoare care se obţine prin 
desfăşurarea unei activităţi economice de către o întreprindere. 
Metode de calcul a valorii adăugate - metoda sintetică, care tratează 
valoarea adăugată ca diferenţa între volumul producţiei exerciţiului (Qe) ca 
indicator global al activităţii de producţie şi comercializare desfăşurată de o 
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întreprindere şi valoarea consumurilor intermediare (M). Consumurile 
intermediare sau consumurile de la terţi reprezintă valoarea stocurilor şi a 
serviciilor achiziţionate de la terţi în scopul asigurării necesarului pentru 
activitatea de producţie. Relaţia de calcul corespunzătoare acestei metode 
este: Qa = Qe –M 
Metoda aditivă presupune însumarea tuturor elementelor constitutive ale 
valorii adăugate, şi anume: − cheltuielile efectuate cu remunerarea forţei de 
muncă (fondul de salarii şi cheltuielile cu asigurările sociale aferente fondului 
de salarii, conform reglementărilor în vigoare); − valoarea amortizărilor; − 
valoarea impozitelor şi taxelor; − valoarea profitului 
 
Valoarea adaugata trebuie sa fie >20%. 
 

 

 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect nu 
poate intra la finanţare. 

Proiectele al căror punctaj va fi stabilit, în urma evaluării, sub punctajul minim aferent aceste măsuri vor 
fi respinse și nu vor mai intra în procesul de selecție.  

                                                 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul total 
acordat.  
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