
 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI  

M2/6A SPRIJIN PENTRU CREAREA SAU MODERNIZAREA ACTIVITĂȚILOR NON-

AGRICOLE 

 

Numărul de înregistrare a Cererii de Finanţare (CF) la GAL: _____________________ 
                        
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:___________________________________________________ 

 

Nr. 

crt. 
Criteriul de selecție Punctaj 

CS1 Diversificarea activității agricole a fermelor existente către 

activități non agricole 

10 p 

CS2 Crearea/diversificarea de activități  în agroturism, industrii 

creative și culturale, inclusiv meșteșuguri : 

a) investiții în agroturism 

 

b) industrii creative și culturale, inclusiv 

meșteșuguri 

 

 

10 p 

 

5 p 

CS3 Localizarea întregii activități a solicitantului în spațiul rural 

aferent regiunii Suceava Sud Est 

10 p 

CS4 Numărul de locuri de muncă nou create Max 45 p 

CS5 Întreprinderi solicitante care au ca asociați/administrator 

un membru al minorităților locale 

10 p 

CS6 Proiecte ce includ activități de protejare a mediului 

înconjurător 

15 p 

TOTAL 100 p 

 
 
Punctajul minim pentru selectarea proiectului este de 10 puncte. 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie 
în cadrul alocării disponibile. 



 
 
      CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

În cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea acestora se va face crescător, în 
funcție de valoarea eligibilă ! 

În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeasi valoare eligibilă, departajarea 
proiectelor depuse de solicitanți se realizează pe baza următorului criteriu de departajare 
(descrescător) : 

CD 1 (CS 4) : Numărul de locuri de muncă nou create 
Dacă și după acest criteriu proiectele rămân cu punctaj egal, departajarea se va face 

după: 
CD 2  (CS 6) : Proiecte ce includ activități de protejare a mediului înconjurător 
În situația în care și după această departajare există proiecte cu punctaj egal, 

departajarea finală se va realiza după criteriul următor : 
 
CD 3(CS 5): Întreprinderi solicitante care au ca asociați/administrator un membru 

al minorităților locale 
 
Observații:________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 
Verificat: Expert 2  GAL SUCEAVA SUD-EST 
 
Nume/Prenume ______________________          
 
Semnătura __________ 
 
Data_____/_____/________      
                                            
 
Întocmit: Expert 1 GAL SUCEAVA SUD-EST 
 
Nume/Prenume ______________________          
 
Semnătura __________ 
 
Data_____/_____/________            
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