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FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE 
Măsura 05 – Diversificarea activităților non-agricole în mediu rural 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

corespondență SM 6.4 ––,, Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” 

 

Metodologia de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție- M 05 

1.Verificarea criteriilor de selecție  
 

DOCUMENTE   DE   VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

C.S.1 Proiecte care prin activitatea propusă 

creează mai mult de un loc de muncă. 

1 loc de muncă- 20 puncte; 

2 locuri de muncă- 40 puncte 

Respectarea acestui criteriu se va verifica în Studiul de 

Fezabilitate. Expertul verifică dacă prin Studiul de 

Fezabilitate și din declarațiile anexate, solicitantul 

prevede crearea unui loc de muncă pentru o persoană, 

două sau mai multe, cu reședința în teriroriul GAL- 

Siret Moldova. Expertul va acorda 20 de puncte pentru 

un loc de muncă nou creat, și 40 de puncte pentru 

două locuri sau mai multe.  

 

C.S.2 Proiecte care includ acțiuni de protecție a 

mediului   și folosire a resurselor regenerabile. 

Respectarea acestui criteriu se va verifica în Studiul de 

Fezabilitate și în bugetele din Cererea de finanțare. 

Astfel, expertul verifică dacă prin Studiul de 

Fezabilitate solicitantul prevede investiții care își aduc 

aportul la protecția solului, a apelor subterane, 

protecția biodiversității, producerea energiei din surse 

regenerabile, și investițiile sunt în strânsă corelare cu 

domeniul de activitate finanțat prin proiect. Expertul 

va acorda 5 puncte dacă acest criteriu este respectat. 

 

C.S.3 Proiecte care promovează activități 

meșteșugărești și de artizanat. 

Respectarea acestui criteriu se va verifica în Studiul de 

Fezabilitate și a anexei 7 – Lista codurilor CAEN 

eligibile. Expertul va verifica în Studiul de fezabilitate 

tipul activităților propuse prin proiect și încadrarea 

acestora în categoria activităților meșteșugărești de 

artizanat, conform listei codurilor CAEN. Expertul va 

acorda 20 de puncta pentru îndeplinirea acestui 

criteriu. 
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C.S.4 Proiecte derulate de tineri cu vârsta până în 

40 de ani la data depunerii proiectelor. 

Respectarea acestui criteriu se va verifica în Cererea de 

finanțare și prezentarea unei copii a cărții de 

identitate. Expertul va verifica datele din Cererea de 

finanțare și din copia actului de identitate, urmărind 

dacă acest criteriu este îndeplinit. Dacă aplicanutul are 

vârsta de până în 40 de ani la data depunerii 

proiectului, expertul va acorda 10 puncte.  

 

C.S.5 Proiecte derulate de femei. Respectarea acestui criteriu se va verifica în Cererea de 

finanțare și prezentarea unei copii a cărții de 

identitate. Pentru îndeplinirea acestui criteriu, expertul 

va acorda 25 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.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


