FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE – FORMULAR F3 GAL
Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală”
Măsura M3/ 6A - „ SPRIJIN PENTRU SERVICII SUPORT ADRESATE POPULAȚIEI ȘI
AGENȚILOR ECONOMICI ȘI ACTIVITĂȚI INOVATIVE”

Număr de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):_____din_____/_____/2022
Denumirea solicitantului

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

Titlul proiectului ..............................................................................................................................
Amplasare..........................................................................................................................................
(localitate)..........................................................................................................................................
Statutul juridic ..................................................................................................................................
Date personale (reprezentant legal)
Nume:……………………………………………………………………….....................................
Prenume:……………...…………………………………………………….....................................
CNP: ……................................................
Funcția reprezentantului legal al proiectului .....................................................................................
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.(UE) nr.1305/2013, art. ..........................
Obiectivul proiectului .......................................................................................................................
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ...............................................................................
Numărul, data și ora înregistrării proiectului la GAL: ………………...........................................
Tipul proiectului
 cu sprijin forfetar
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II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE
Criteriu de selecție

Nr.crt

Punctaj obținut

CS 1 Pincipiul inovării , acordându-se prioritate activităților noi de pe raza GAL
RTF.
CS 2 Principiul creării locurilor de muncă

Max.30
Max. 20

2.1 Pentru 1 loc de muncă creat

10

2.2 Pentru 2 locuri de muncă create

15

2.3 Pentru 3 locuri de muncă create

20

CS 3 Principiul promovării femeilor și tinerilor în mediul de afaceri Max. 30
3.1 Femei cu vârsta de până la 40 ani sau femei de orice vârstă care nu
au mai avut înregistrată firmă

30

3.2 Bărbați cu vârsta de până la 40 ani și care nu au mai avut
înregistrată firmă.

30

CS 4 Principiul interesului solicitanților, reflectat în operativitatea depunerii
cererilor de finanțare

Max. 20

4.1 Proiectele depuse în perioada ziua 1 - ziua 8 de la data lansării
apelului de selecție

20

4.2 Proiectele depuse în perioada ziua 9 - ziua 15 de la data lansării
apelului de selecție

10

4.3 Proiectele depuse în perioada ziua 16 - ziua 22 de la data lansării
apelului de selecție

5

4.4 Proiectele depuse în perioada ziua 23 - ziua 30 de la data lansării
apelului de selecție
TOTAL

0
100 puncte

Punctajul minim admis la finanţare: pentru această măsură este de 20 puncte și reprezintă
punctajul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.
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Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul
alocării disponibile.
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de :
1. CS 1 Pincipiul inovării
2. CS 4 Principiul interesului solicitanților
3. CS 2 Principiul creării locurilor de muncă.

Întocmit: Expert 1 GAL Răsăritul Țării Făgărașului
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
Verificat: Expert 2 GAL Răsăritul Țării Făgărașului
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________

Observații:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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III. METODOLOGIE DE PUNCTARE, MODALITATE DE ACORDARE A PUNCTAJULUI
Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționată în Cererea de Finanțare.
Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează teritoriul GAL Răsăritul Țării
Făgărașului
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului
Nume , Prenume, CNP
Funcţie reprezentant legal întreprindere
Funcţie reprezentant legal al proiectului
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Data lansării apelului de selecție de către GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către
GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a
eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.
Data și ora înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.
Tipul proiectului
Se stabilește tipul proiectului:


cu sprijin forfetar
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE
CS 1 Pincipiul inovării, acordându-se prioritate activităților noi de pe raza GAL RTF.
Activitatea propusă prin proiect să nu fi fost finanțată prin SDL GAL RTF.
Pentru a primi punctaj solicitantul face o solicitare către GAL RTF prin care descrie ce activitate
propune prin Planul de afaceri, pentru a primi răspuns dacă s-a mai finanțat o astfel de afacere.
Catalogarea de inovativ nu ține neaparat de codul CAEN al proiectului, se evaluează mai ales
inovativitatea aplicării codului CAEN prin descrierea din Planul de afaceri. Solicitantul trebuie să
descrie amănunțit în PA argumentele pentru care proiectul poate fi evaluat ca inovativ.
Punctajul se acordă numai în cazul unui răspuns afirmativ al GAL RTF cu privire la caracterul de
inovativ.
CS 2 Principiul creării locurilor de muncă.
Punctajul se acordă pentru fiecare loc de muncă nou creat, fapt reflectat în Planul de afaceri.
Punctajul se acordă dacă în descrierea facută în planul de afaceri, respectiv unul din obiectivele
specifice este crearea de locuri de muncă. Numărul de locuri de muncă create trebuie să fie justificat
și sustenabil în raport cu activitatea propusă. Dacă în Planul de afaceri nu sunt descrise clar aceste
aspecte, expertul evaluator GAL poate solicita clarificări, iar dacă răspunsul la acestea nu este clar
expertul evaluator poate depuncta. Punctajul nu este cumulativ.
CS 3 Principiul promovării femeilor și tinerilor în mediul de afaceri.
3.1 Femei cu vârsta de până la 40 ani care nu au mai avut înregistrată firmă.
Solicitantul (reprezentantul legal) este femeie și nu a împlinit vârsta de 40 ani la momentul depunerii
Cererii de Finanțare și demonstrează prin document (adeverință) de la ONRC că nu a fost acționar în
nici o formă juridică cu activitate.
Dacă o persoană a fost asociat într-o formă juridică care nu a avut activitate deloc acest fapt trebuie să
reiasă din documente financiar contabile înregistrate la ANAF sau sub semnătură expert contabil.
Dacă este cazul de radiere, se depune documentul care face dovada radierii.
Punctajul se acordă în funcție de documentele depuse. Maximul de puncte obținut este 30.
3.2 Bărbați cu vârsta de până la 40 ani.
Solicitantul (reprezentantul legal) este bărbat care nu a împlinit vârsta de 40 ani la momentul
depunerii Cererii de Finanțare .
Punctajul se acordă în funcție de documentele depuse. Maximul de puncte obținut este 30.
Dacă un solicitant îndeplinește ambele situații (criteriile 3.1 și 3.2), respectiv o societate care are în
acționariat ambele cazuri cu părți sociale/acțiuni egale, se punctează numai criteriul la care se
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încadrează reprezentantul legal de proiect. În situația în care părțile sociale/acțiunile sunt diferite, se
punctează condițiile îndeplinite de acționarul majoritar.
Dacă acționariatul solicitantului nu îndeplinește niciunul dintre criteriile de selecție 3.1 și 3.2 nu se
acordă nici un punct, chiar dacă reprezentantul legal este o persoană angajată în societate care
îndeplinește una din situații.
Acest criteriu este luat în calcul la momentul depunerii Cererii de Finanțare. Condiția nu trebuie
menținută și după momentul semnării Contractului de Fianțare.
CS 4 Principiul interesului solicitanților, reflectat în operativitatea depunerii cererilor de finanțare.
4.1 Proiectele depuse în perioada ziua 1 - ziua 8 de la data lansării apelului de selecție
Punctajul, 20 puncte, se acordă tuturor proiectelor depuse în perioada menționată. Dacă proiectul
este declarat neconform se punctează data depunerii ulterioare, dacă este cazul.
4.2 Proiectele depuse în perioada ziua 9 - ziua 15 de la data lansării apelului de selecție
Punctajul, 10 puncte, se acordă tuturor proiectelor depuse în perioada menționată. Dacă proiectul
este declarat neconform se punctează data depunerii ulterioare, dacă este cazul.
4.3 Proiectele depuse în perioada ziua 16 - ziua 22 de la data lansării apelului de selecție
Punctajul, 5 puncte, se acordă tuturor proiectelor depuse în perioada menționată. Dacă proiectul
este declarat neconform se punctează data depunerii ulterioare, dacă este cazul.
4.4 Proiectele depuse în perioada ziua 23 - ziua 30 de la data lansării apelului de selecție
Punctajul, 0 puncte, se acordă tuturor proiectelor depuse în perioada menționată.
Punctajul minim admis la finanţare: pentru această măsură este de 20 puncte și reprezintă
punctajul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul
alocării disponibile.
Departajarea se va face în funcție de :
1. CS 1 Pincipiul inovării -vor fi prioritizate proiectele care au obținut punctaj la acest criteriu.
2. CS 4 Principiul interesului solicitanților - vor fi prioritizate proiectele cu cel mai mare punctaj
acordat la acest criteriu. Pentru proiecte cu același punctaj se vor prioritiza în ordinea datei depunerii
(ex. pt perioada 9-15 zile vor avea prioritate proiectele depuse în ziua a 9-a).
3. CS 2 Principiul creării locurilor de muncă - vor fi prioritizate proiectele cu cel mai mare punctaj
acordat la acest criteriu.
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