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GAL Asociația “ Consorțiul pentru Dezvoltarea Microregiunii Valea Cîlnăului-Buzău” 
 

 

Formular GE 3.2L: Fișa Criteriilor de Selecție 

 

MASURA – M2/6A – DEZVOLTAREA / MODERNIZAREA                                                                 

SI DIVERSIFICAREA ACTIVITATILOR ECONOMICE NON-AGRICOLE                                          

IN SPATIUL RURAL 
 

Nr. 
Crt. 

 
CRITERII  DE  SELECTIE  MASURA  M2/6A 

 

Punctaj 
GAL 

   1. 1.      Principiul prioritizarii sectoarele in care activeaza solicitantul: 
- a). Solicitantul isi desfasoara activitatea in domeniul productiei (conform codului 

CAEN) 20 puncte; 
- b). Solicitantul isi desfasoara activitatea in domeniul serviciilor (conform codului 

CAEN): 15 puncte 
- c). Solicitantul isi desfasoara activitatea in alte domenii de activitate (conform 

codului CAEN): 10 puncte 

Total 20 
20 
 

15 
 

10 

2. Principiul calificarii administratorului/reprezentantului legal al solicitantului: 
a).Studii superioare absolvite sau in curs de absolvire: 20 puncte 
b).Studii medii sau postliceale: 10 puncte 
c). Alte forme de invatamant: 5 puncte 

Total 20 
20 
10 

      5 

3. Principiul numarului de locuri de munca nou create: 
a). Investitia conduce la crearea a mai mult de 2 locuri de munca: 20 puncte 
b). Investitia conduce la crearea a intre 1si 2(inclusiv) locuri de munca: 10 puncte 
c). Investitia conduce la crearea unui loc de munca: 5 puncte 

Total 20 
20 
10 
 5 

4. Principiul utilizarii de resurse regenerabile in cadrul proiectului de investitii 
propus:20 
a). Proiectul propune utilizarea de resurse de energie regenerabila: 20 puncte 
b). Proiectul nu propune utilizarea de resurse de energie regenerabila:0 puncte 

Total 20 
 

20 
0 

5. Principiul resedintei de domiciliu a  administratorului/reprezentantului legal: 
10 puncte 
a). Administratorul/Reprezentantul legal are domiciliul stabil in localitatea de 
implementare a proiectului:10 puncte; 
b). Administratorul/Reprezentantul legal nu are domiciliul in localitatea de 
implementare a proiectului:0 puncte; 

Total 10 
 
 

10 
 

 0 

6. Proiecte depuse de tineri cu varsta pana in 40 de ani/femei:10 puncte   

 Proiecte depuse de tineri cu varsta pana in 40 de ani  = 5 puncte 

 Proiecte depuse de femei = 5 puncte 

Total 10 
5 
5 

TOTAL PUNCTAJ PROIECT 100 

Criterii de Departajare a Proiectelor cu  Punctaj Egal 

1. • Numarul mai mare de locuri de munca nou create – Observatii................ 

2.  Competente antreprenoriale,dovedite prin documente - Observatii…………………… 

         Pentru aceasta masura  punctaj minim este de 5 puncte! 
 

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal* - sunt necesare pentru 
ordinea in Raportul de Selectie a proiectelor cu punctaj egal.  
 


