
 

 
1 

 

 

 

 

 

 

FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE 
Măsura 04 – Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi 

cu obiective ce se încadrează în  prevederile art. 19 alin. (1) lit a) (ii) din Regulamentul (PE și 
C) nr. 1305/2013, cu modificărileși completările ulterioare șicontribuie la domeniul de 
intervenție: 6A – „Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, 
precum și crearea de locuri de muncă’’. 

 
 

 

Metodologia de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție- M 04 

1.Verificarea criteriilor de selecție  
 

DOCUMENTE   DE   VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

C.S.1 Experiența în domeniu a administratorului /  

asociatului majoritar/ asociatului unic; 

Respectarea acestui criteriu se va verifica în Planul de 

Afaceri. Expertul verifică dacă prin Planul de afaceri și 

din declarațiile anexate, CV-ul solicitantului, 

recomandari. Expertul va acorda maxim 30 de puncte 

pentru îndeplinirea acestui criteriu.  

 

 

C.S.2 Tineri/Femei întreprinzători până la 40 de 
ani care înființează pentru prima oară o afacere; 
 

Respectarea acestui criteriu se va verifica pe baza 

informațiilor de la pct. B1.1-Informatii privind 

solicitantul din Cererea de finanțare și pe baza CI 

reprezentant legal. Expertul va verifica datele din 

Cererea de finanțare și din copia actului de 

identitate. Dacă aplicanutul are vârsta de până în 

40 de ani la data depunerii proiectului și/sau este 

de sex feminin, iar întreprinderea nu a desfășurat 
niciodată activitatea/activitățile pentru care solicită 

finanțare, expertul va acorda 35 de puncte 

. 

 

C.S.3 Proiectul conține componente inovative sau 
de protecția mediului și climă 

 

Respectarea acestui criteriu se va verifica pe baza 
Declarației solicitantului privind elementele inovative 
sau de protecția mediului și climă și a Planului de 
afaceri. Expertul va verifica în declarațiile solicitantului 
și în planul de afaceri, dacă activitățile propuse prin 
proiect conțin componente inovative sau au ca scop, 
protecția mediului și a climei. 
 Expertul va acorda 5 puncte pentru îndeplinirea 
acestui criteriu. 
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C.S.4 Tipul investiției Acest criteriu se verifică în Planul de Afaceri. Expertul 
va urmări în descrierea proiectului, dacă solicitantul va 
desfășura una din cele patru activități. 
 Pentru activități de producție se vor acorda 30 de 
puncte;  
Pentru proiecte ce vizezază servicii se vor acorda 20 de 
puncte; 
Pentru proiecte ce vizează activități meșteșugărești se 
vor acorda 10 puncte; 
Pentru proiecte ce vizează investiții în agroturism se 
vor acorda 20 de puncte.  
 

 

a)Proiecte ce vizează activități de producție  

30 de puncte 

b)Proiecte ce vizează servicii (cu excepția 
serviciilor de Agroturism)  
20 de puncte 

c)Proiecte ce vizează activități meșteșugărești  
10 puncte 

d)Proiecte ce vizează investiții în agroturism 
(pensiuni agroturistice și/ sau servicii de 
agrement).  
20 de puncte 

   

2. Decizia referitoare la criteriile de selecție 
  

Expertul care întocmeste Fisa de verificare va acorda punctajul conform criteriilor de selecție, 

suma puntelor acordate, reprezentând punctajul obținut de proiect.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


