
S M3.6A - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie-V04 

ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR 

 

S M3.6A - Fișa de evaluare a criteriilor de selectie a  proiectului  pe masura M3/6A – „ Investitii in 
activitati economice neagricole pentru diversificarea economiei teritoriului GAL ”-V04 

 
 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 
corespondență SM 6.4 din PNDR - ,, Investiţii în crearea şi dezvoltarea de activităţi neagricole” 

 
Titlul proiectului: _______________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________ 
Denumirea solicitantului:________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _________________________________Prenume:_______________________________ 
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 

EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECTIE 
 

NR. CRT. CRITERIUL PUNCTAJ 
Conform Ghid Evaluare GAL 

Cs1 Investitia propusa vizeaza o activitate neagricola deficitara 
la nivelul teritoriului GAL si cu potential de crestere  

 
Maxim  15 puncte 

  Cs1.1: Proiectele vizează activități neagricole de producție, 
deficitare in teritoriul GAL/ activitati din sectoare cu potential de 
crestere, conform codului CAEN al activitatii propuse prin 
proiect. 
(15 puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 
 

15 puncte  

 Cs1.2: Proiectele vizează activități neagricole de furnizare de 
servicii deficitare in teritoriul GAL/ din sectoare cu potential de 
crestere, conform codului CAEN aferent serviciului propus prin 
proiect.  
(10  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 
 

10 puncte  

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Document care atesta ca activitatea 
propusa prin proiect este deficitara pe teritoriul UAT/GAL; Anexa 7 - Lista codurilor CAEN aferente 
activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul sub-măsurii 6.4 din PNDR; Anexa 8 (Lista codurilor CAEN 
aferente activităților pentru care sunt permise doar cheltuieli de dotare);  

Cs2  Investitia vizeaza servicii agroturistice sau de agrement 
in zone din teritoriul GAL cu potential turistic ridicat. 

Maxim 15 puncte 

 Cs2.1 ‐ Proiecte de investitii ce vizează servicii agroturistice  
sau servicii de agrement în localități cu concentrare  mare 
sau foarte mare de resurse turistice.  

a) amplasamentul investitiei  este intr-un UAT din teritoriul 
GAL cu concentrare foarte mare de resurse turistice 
(cfmrt) – max. 10 puncte; 

 
 
Maxim 
10 puncte 
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Cfmrt*10/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final 
b) amplasamentul investitiei  este intr-un UAT din teritoriul 

GAL cu concentrare  mare de resurse turistice (cmrt) – 
max. 5 puncte; 

 
Cmrt*5/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final 

 

 
Maxim 
5 puncte 

 Cs2.2: Proiecte d e  investitii ce vizează servicii agroturistice  
sau servicii de agrement în zonele cu arii naturale protejate. 
(5  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 
 

 
 
5 puncte 

 

Documente verificate: 
 Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Anexa 7-Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt 
eligibile la finanţare în cadrul sub-măsurii 6.4; Anexa 8 (Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care 
sunt permise doar cheltuieli de dotare); Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat; Anexa 9.a- Lista 
UAT-urilor din teritoriul GAL cu potential turistic ridicat; Anexa 11 -Lista ariilor naturale protejate; Documente 
care atestă dreptul de folosință al acestor arii pentru activitățile propuse (documente de proprietate, 
închiriere, concesiune, acordul proprietarului sau custodelui suprafețelor pe care se vor desfășura activitățile 
propuse prin proiect); Document care atesta faptul ca solicitantul/ beneficiarul desfăşoara o activitate 
agricolă, in cadrul unei exploatații agricole amplasate pe raza aceleiași unități administrativ – teritoriale cu 
amplasamentul pe care se va realiza și investiția aferentă agropensiunii, în conformitate   cu   prevederile   
Ordinului   ANT  nr   65/2013,   cu   modificările   și   completările ulterioare 
 

Cs3 Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri 
comunitare nerambursabile pentru o investitie similara. 
(5  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

 

5 puncte  

Documente verificate:  
Cererea de Finantare - Sectiunea C “Finantari nerambursabile obtinute sau solicitate”; Raportul asupra utilizării 
programelor de finanţare nerambursabilă pentru aceleaşi tipuri de investiţii întocmit de solicitant (va cuprinde 
obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul proiectului, perioada derulării 
contractului), pentru solicitantii care au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, 
aflate in perioada de monitorizare.  

Cs4 Investitia creaza locuri de munca in activitati neagricole. Fiecare 
loc de muncă creat va fi finantat cu max. 40.000 Euro; 
- Proiectul va fi punctat cu 50 de puncte daca valoarea ajutorului 
neramburasabil raportata la numarul locurilor de munca nou 
create este mai mica sau egala cu 40.000 euro; 
- Proiectul va fi punctat cu 0 puncte daca valoarea ajutorului 
neramburasabil raportata la numarul locurilor de munca nou 
create este mai mare de 40.000 euro; 
Nota: Se considera loc de munca nou creat daca este cu norma 
intreaga. Un loc de munca cu jumatate de norma reprezinta 0,5 
dintr-un loc de munca nou creat. Locul de munca nou creat cu 
jumatate de norma se ia in considerare si se monitorizeaza sub 
forma: 2 locuri de munca cu jumatate de norma se echivaleaza 
cu un loc de munca cu norma intreaga. 

Max 50 
puncte 
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Documente verificate:  
Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; Angajamentul pentru crearea locurilor de munca. 

Cs5 Investitia vizeaza utilizarea energiei din surse 
regenerabile; 
(5  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

5 puncte  

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate  

Cs6  Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un 
management corespunzator al deseurilor; 
(5  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 

 

5 puncte  

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate;  

Cs7 Investitia utilizeaza tehnologii/metode/procese inovative; 
(5  puncte daca DA si 0 puncte daca NU) 
 

5 puncte  

Documente verificate: Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate;  

TOTAL: 100 puncte 
 
 

 
Pentru această submăsură punctajul minim este de 60 puncte si reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare.  
 
Concluzia verificării: 
  Scorul total obtinut de proiect dupa evaluarea criteriilor de selecţie este de _______puncte din  
(max.100) stabilit de GAL. 
 
Observaţiile GAL:  
(se detaliaza, pentru fiecare criteriu de selectie in situatia in care nu s-a obtinut punctajul maxim) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aprobat de: Manager GAL – ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR 
Nume si Prenume:      
Semnătura şi ştampila................................           
DATA……….................................................. 
 
Verificat: Expert 2 GAL - ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR  
Nume si Prenume ……………………...................  
Semnătura...................................................   
DATA……….................................................... 
 
Întocmit de: Expert 1 GAL - ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR 
Nume si Prenume ……………………....................  
Semnătura.....................................................   
DATA………...................................................... 
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Metodologie pentru evaluarea criteriilor de selectie a proiectului pe masura M3/6A – „Investitii 

pentru diversificarea economiei teritoriului GAL prin investitii in activitati economice neagricole”-
V04 

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

corespondență SM 6.4 din PNDR 
 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
Finantare. 
 

Cs1: Investitia propusa vizeaza o activitate neagricola deficitara la nivelul teritoriului GAL si cu 
potential de crestere 
 
Cs1.1: Proiectele vizează activități neagricole de producție, deficitare in teritoriul GAL/ activitati 
din sectoare cu potential de crestere, conform codului CAEN al activitatii propuse prin proiect  
             15 
puncte 
 
Cs1.2: Proiectele vizează activități neagricole de furnizare de servicii deficitare in teritoriul GAL/ 
din sectoare cu potential de crestere, conform codului CAEN aferent serviciului propus prin 
proiect.  

                                                                                                                                      10 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; 
RECOM online; Anexa 7 - Lista codurilor CAEN 
aferente activităţilor care sunt eligibile la 
finanţare în cadrul sub-măsurii 6.4 din PNDR; 
Anexa 8 (Lista codurilor CAEN aferente 
activităților pentru care sunt permise doar 
cheltuieli de dotare); Document care atesta 
ca activitatea propusa prin proiect este 
deficitara pe teritoriul UAT/GAL, dupa caz. 

Se verifica  daca solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al 
activitatii care se finanteaza prin proiect conform Studiului 
de fezabilitate si daca acest cod CAEN se regaseste in 
codurile CAEN din domeniile de activitate cu potential de 
crestere conform Anexa 7/Anexa 8 sau corespunde unei 
activitati neagricole deficitare la nivelul teritoriului GAL. 
Cs1.1: 15 puncte daca DA si 0 puncte daca NU 

-Se vor acorda 15 puncte proiectelor care propun activitati 
neagricole de productie care indeplinesc cel putin una din 
conditiile: sunt activitati deficitare in teritoriul GAL; sunt 
activitati din sectoare cu potential de crestere, conform 
incadrarii din Anexa 7 ( Lista codurilor CAEN aferente 
activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul sub-
măsurii 6.4 din PNDR) sau Anexa 8 (Lista codurilor CAEN 
aferente activităților pentru care sunt permise doar 
cheltuieli de dotare);  
Cs1.1: 10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU 
-Se vor acorda 10 puncte proiectelor care propun activitati 
neagricole de furnizare de servicii care indeplinesc cel putin 
una din conditiile: sunt deficitare in teritoriul GAL; au 
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potential de crestere, conform incadrarii din Anexa 7( Lista 
codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la 
finanţare în cadrul sub-măsurii 6.4 din PNDR) sau Anexa 8 
(Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru care sunt 
permise doar cheltuieli de dotare); 
-Se vor acorda 0 (zero) puncte proiectelor care propun 
activitati neagricole de productie sau furnizare de servicii 
care nu sunt deficitare in teritoriul GAL si nici nu vizeaza 
domenii cu potential de crestere (conform incadrarii din 
Anexa 7- Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt 
eligibile la finanţare în cadrul sub-măsurii 6.4 din PNDR) sau 
Anexa 8 (Lista codurilor CAEN aferente activităților pentru 
care sunt permise doar cheltuieli de dotare). 

 
Cs2. Investitia vizeaza servicii agroturistice sau de agrement in zone din teritoriul GAL cu potential 
turistic ridicat.          
 
Cs2.1 ‐ Proiecte de investitii ce vizează servicii agroturistice  sau servicii de agrement în 
localități cu concentrare  mare sau foarte mare de resurse turistice.    Max. 10 
puncte 
 
Cs2.2: Proiecte de investitii ce vizează servicii agroturistice  sau servicii de agrement în zonele cu 
arii naturale protejate.         5 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; 
RECOM online; Anexa 7-Lista codurilor CAEN 
aferente activităţilor care sunt eligibile la 
finanţare în cadrul sub-măsurii 6.4; Anexa 8 
(Lista codurilor CAEN aferente activităților 
pentru care sunt permise doar cheltuieli de 
dotare); Anexa 9 - Lista zonelor cu potential 
turistic ridicat; Anexa 9.a- Lista UAT-urilor din 
teritoriul GAL cu potential turistic ridicat; 
Anexa 11 -Lista ariilor naturale protejate; 
Documente care atestă dreptul de folosință 
al acestor arii pentru activitățile propuse 
(documente de proprietate, închiriere, 
concesiune, acordul proprietarului sau 
custodelui suprafețelor pe care se vor 
desfășura activitățile propuse prin proiect); 
Document care atesta faptul ca solicitantul/ 
beneficiarul desfăşoara o activitate 
agricolă, in cadrul unei exploatații agricole 
amplasate pe raza aceleiași unități 
administrativ – teritoriale cu amplasamentul 
pe care se va realiza și investiția aferentă 

Cs2.1 : max. 10 puncte daca DA si 0 puncte daca NU 
 
-Se verifică in Studiul de fezabilitate dacă proiectul vizează 
activități conform codului CAEN/activității prevăzute în 
statutul de funcționare al solicitantului, aferent activităților 
agroturistice. 
-Se verifica in Studiul de fezabilitate daca tipul de activitate  
propus prin proiect vizează investiţii în agroturism (pensiuni 
agroturistice și/sau servicii de agrement) in zonele cu 
potential turistic ridicat.  
Vor fi punctate  proiectele de investitii in agroturism care se 
dezvoltă în zone cu potential turistic ridicat dar insuficient 
dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 2008  privind aprobarea 
Planului de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII - 
a - zone cu resurse turistice, aprobată cu modificările prin 
Legea 190/2009, precum și a metodologiei de acordare a 
punctajului total aferent potențialului de dezvoltare turistică 
(evaluare finală). 
Se verifică, conform informatiilor/documentelor din cererea 
de finanțare, amplasarea investitiei/activitatii în localitățile 
cuprinse în Lista cu zonele cu potential turistic ridicat, dar 
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agropensiunii, în conformitate   cu   
prevederile   Ordinului   ANT  nr   65/2013,   
cu   modificările   și   completările ulterioare. 

insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic cf. OUG 
142/2008 – Anexa 9 si Lista UAT-urilor din teritoriul GAL cu 
potential turistic ridicat – Anexa 9.a. 
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de 
amplasamentul investitiei în localități cu concentrare foarte 
mare de resurse și în localități cu concentrare mare de 
resurse. 
Astfel se verifica in anexa 9/9.a Lista zonelor cu potential 
turistic ridicat: 
a) In cazul in care amplasamentul investitiei este intr-un 
UAT din teritoriul GAL cu concentrare foarte mare de 
resurse turistice punctajul maxim care poate fi atribuit 
unui proiect va fi de 10 puncte. 
Conform OUG 142/2008 – privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional (PATN) - Secţiunea a VIII - a - 
zone cu resurse turistice – UAT-urile cu concentrare foarte 
mare de resurse turistice (Cfmrt) sunt acele UAT-uri care au 
obţinut peste 25,00 de puncte din maximul de 50 de puncte 
atribuite resurselor turistice (naturale si antropice), conform 
metodologiei de calcul;  
- Punctajul   maxim al Cfmrt conform Listei  zonelor cu 
potențial turistic ridicat (Anexa  9- Lista zonelor cu potential 
turistic ridicat ) este de 56,40 de puncte. 
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul  aferent  
aplicându‐se  următoarea formulă de calcul:               

Cfmrt*10/Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două 
zecimale).  
b) In cazul in care amplasamentul investitiei  este intr-un 
UAT din teritoriul GAL cu concentrare mare de resurse 
turistice punctajul va fi de max. 5 puncte. 

- Conform OUG 142/2008 – privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional (PATN) - Secţiunea a VIII - a - 
zone cu resurse turistice – UAT-urile cu concentrare mare de 
resurse turistice (Cmrt) sunt acele UAT-uri care au obţinut 
între 14,00 şi 24,99 de puncte din maximul de 50 de puncte 
atribuite resurselor turistice (naturale si antropice), conform 
metodologiei de calcul; 
- Punctajul   maxim  al  Cmrt  conform  Listei  zonelor cu 
potențial turistic ridicat (Anexa  9- Lista zonelor cu potential 
turistic ridicat ) este de 45 de puncte.  
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul  aferent  
aplicându‐se  următoarea formulă de calcul:  

Cmrt*5/ Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două 
zecimale) 
Lista zonelor cu potențial turistic ridicat  care este întocmită  
în  conformitate  cu Ordonanța de Urgență nr. 142/2008 
privind aprobarea Planului de amenajare a  teritoriului   
național   Sectiunea   a  VIII  a ‐  zone   cu  resurse   
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turistice,   cu modificările și completările  ulterioare, 
precum și a metodologiei  de acordare a punctajului total 
aferent potențialului de dezvoltare turistică (evaluare 
finală): http://www.mdrap.ro/studii-de-fundamentare-
privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice/  

Daca investitia nu se realizeaza intr-un UAT din lista zonelor 
cu potential turistic ridicat, expertul va acorda 0(zero) 
puncte. 
 
CS2.2: 5 puncte daca DA 0 puncte daca NU 
 
-Vor primi punctaj numai acele activități dependente de o 
structura de cazare agroturistică dar care nu fac parte din 
criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform 
Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc) 
Se verifică daca in Studiul de Fezabilitate sunt prezentate 
date privind locatia activitătilor turistice de agrement și daca 
locatia  se regăsește în Anexa 11 - Lista ariilor naturale 
protejate. 
-Se verifica daca din documente de proprietate/folosinta 
rezulta ca localitatea in care este amplasata investitia se 
regaseste in Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate. 
Se verifica daca prin proiect se propun activitati conform 
codului CAEN aferent activitatilor turistice sau de agrement. 
Dacă prin proiect se propun echipamente de agrement 
autopropulsate in ariile naturale protejate se verifică 
existenţa acordului administratorului/custodelui ariei 
naturale respective. 
Se vor puncta proiectele care includ activități turistice de 
agrement ce vor fi desfășurate în arii naturale protejate care 
prezinta la depunerea Cererii de finantare acordul 
administratorului/custodelui ariei/zonei respective. 
Daca proiectul indeplineste conditia, expertul va acorda 5 
puncte. In caz contrar, expertul va acorda 0 puncte. 
Punctajul total obtinut la Cs2 este suma punctajelor 
obtinute la Cs2.1 si Cs2.2. 

 
Cs3: Solicitantul nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile pentru 
o investitie similara.          5 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare - Sectiunea C “Finantari 
nerambursabile obtinute sau solicitate”;  
Raportul asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă pentru aceleaşi 
tipuri de investiţii întocmit de solicitant (va 
cuprinde obiective, tip de investiție, lista 

Cs3: 5 puncte daca DA si 0 puncte daca NU 
 
Se vor verifica Cererea de finantare- Sectiunea C, Raportul  
intocmit de solicitant, daca e cazul. Vor fi facute verificari in 
bazele de date pentru proiecte finantate din fonduri FEADR. 
Vor fi punctate cu 5 puncte proiectele de investitii al caror 

http://www.mdrap.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice/
http://www.mdrap.ro/studii-de-fundamentare-privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-resurse-turistice/


S M3.6A - Fisa de evaluare a criteriilor de selectie-V04 

ASOCIATIA TINUTUL RAZESILOR 

 

cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul 
proiectului, perioada derulării contractului), 
pentru solicitantii care au mai beneficiat de 
finanțare nerambursabilă din fonduri 
comunitare in ultimii trei ani  

solicitant nu a mai beneficiat in ultimii 3 ani de fonduri 
comunitare nerambursabile pentru o investitie similara si cu 
0 (zero) puncte cele al caror solicitant a mai beneficiat in 
ultimii 3 ani de fonduri comunitare nerambursabile pentru o 
investitie similara.  

 
Cs4: Investitia creaza locuri de munca in activitati neagricole. Fiecare loc de muncă creat va fi 
finantat cu max. 40.000 Euro;        50 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate; 
Angajamentul solicitantului pentru crearea 
locurilor de munca. 

 

- Proiectul va fi punctat cu 50 de puncte la acest criteriu daca 
valoarea sprijinului neramburasabil raportata la numarul 
locurilor de munca nou create este mai mica sau egala cu 
40.000 euro; 

- Proiectul va fi punctat cu 0 puncte la acest criteru daca 
valoarea sprijinului neramburasabil raportata la numarul 
locurilor de munca nou create este mai mare de 40.000 
euro; 
- Se considera loc de munca nou creat daca este cu norma 
intreaga. Un loc de munca cu jumatate de norma reprezinta 
0,5 dintr-un loc de munca nou creat. Locul de munca nou 
creat cu jumatate de norma se ia in considerare si se 
monitorizeaza sub forma: 2 locuri de munca cu jumatate de 
norma se echivaleaza cu un loc de munca cu norma 
intreaga. 

 

 
Cs5: Investitia vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile;    5 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate Se va verifica in Cererea de finantare si in Studiul de 
fezabilitate daca sunt descrise si bugetate investitii care 
vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile.  
Vor fi punctate cu 5 puncte proiectele de investitii care 
vizeaza utilizarea energiei din surse regenerabile si cu 0 
(zero) puncte cele care nu vizeaza utilizarea energiei din 
surse regenerabile. 

 
Cs6: Investitia utilizeaza tehnologii nepoluante si un management corespunzator al deseurilor; 

                                                                                                                                5 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate Se va verifica in Cererea de finantare si in Studiul de 
fezabilitate daca sunt descrise si bugetate tehnologii 
nepoluante si un management corespunzator al deseurilor. 
Vor fi punctate cu 5 puncte proiectele de investitii care 
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utilizeaza tehnologii nepoluante si un management 
corespunzator al deseurilor si cu 0 (zero) puncte cele care nu 
utilizeaza tehnologii nepoluante si un management 
corespunzator al deseurilor.  

 
Cs7: Investitia utilizeaza tehnologii/metode/procese inovative;    5 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de Finantare; Studiul de Fezabilitate Se va verifica in Cererea de finantare si in Studiul de 
fezabilitate daca sunt descrise si bugetate tehnologii/ 
metode/procese inovative. 
O investitie are caracteristici inovatoare, la nivel local sau la 
nivelul teritoriului GAL, dupa caz, daca propune 
implementarea unui produs şi/sau un echipament, serviciu 
ori proces nou sau substanţial îmbunătăţit sau a unor 
tehnologii/metode/tehnici noi sau îmbunătăţite, a unor 
sisteme de gestionare şi organizare noi sau îmbunătăţite, a 
unei metode de marketing noi sau imbunatatite, în 
activitățile intreprinderii, în organizarea locului de muncă 
ori a relaţiilor de colaborare cu terțe părți. Cerința minimă 
ca un proiect să fie încadrat ca proiect cu caracteristici 
inovatoare, este aceea ca produsul/  
serviciul/echipamentul/ procesul/ tehnica/tehnologia 
aplicata/ metoda de marketing /metoda de organizare - 
propuse a se finanța prin bugetul proiectului trebuie să 
fie noi sau semnificativ îmbunătățite pentru categoriile de 
beneficiari eligibili ai masurii din SDL,  la nivel local  sau  la 
nivelul teritoriului GAL. 

Vor fi punctate cu 5 puncte proiectele de investitii care 
utilizeaza tehnologii/metode/procese inovative si cu 0 (zero) 
puncte cele care nu utilizeaza tehnologii /metode/procese 
inovative. 
 

 
 
Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: Pentru această măsură punctajul minim pentru fiecare 
proiect, pentru a fi admis in etapa de selectie pentru finantare, este de 60 puncte.  

 


