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Anexa 13  

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura 3/6A 

Dezvoltarea activităţilor non-agricole  în teritoriul  Banatul de Nord 

  

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 

 

Denumire solicitant: .......................................................................................................................... 

Statutul juridic: ……………………………………………………………………………………..  

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:………………………………………………………………………..................................... 

Prenume:……………...……………………………………………………..................................... 

Funcţie:…………………………............................................................................................................... 

 

Titlul proiectului: ………………………………………………………………………………..…  

Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL:  .............................................................................  

Număr și data înregistrării proiectului la GAL: ................................................................................ 

Obiectivul și tipul proiectului: .......................................................................................................... 

Amplasarea proiectului* ................................................................................  (localitate/localități) 

 

Criteriu 

Selectie 

(CS) 

 

Principii si criterii de selecție Punctaj  

Punctaj 

acordat  

1 
Proiecte ce vizează acoperirea a cel putin doua UAT din 

teritoriul GAL Banatul de Nord;
Max 10 p 

 

1.1.    

2 
Proiecte ce utilizeaza materiale si resurse locale din 

teritoriu 
10 p 

 

3 
Solicitantul propune în planul de afacere, investiții ce vizează 

inovare/diversificare de produs/serviciu/ proces; 
15 p 

 

4 Solicitantul propune în planul de afacere măsuri pentru Max 30 p  
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reducerea șomajului la nivel local și crearea de noi locuri de 

muncă; 

4.1 
Proiecte prin care se propune crearea de minim 2 locuri de 

muncă 
30 

 

4.2 Proiecte prin care se propune crearea de minim 1 loc de muncă 15  

4.3 Proiecte prin care se nu se propune crearea de locuri de muncă 0  

5 

Solicitantul propune în planul de afacere măsuri de îmbunătățire 

a calității mediului înconjurător și de creștere a eficienței 

energetice prin: utilizarea surselor regenerabile de energii; 

colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și 

reciclare a deșeurilor; 

5 p 

 

6 
Proiecte ce vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse și 

tratament prin angajarea de persoane din categorii defavorizate; 
25 p 

 

6.1 
Proiecte prin care se propune crearea de minim 2 locuri de 

muncă pentru persoane din categorii defavorizate 
25 

 

6.2 
Proiecte prin care se propune crearea de minim 1 loc de muncă 

pentru persoane din categorii defavorizate 
15 

 

6.3 
Proiecte prin care se nu se propune crearea de locuri de muncă 

pentru persoane din categorii defavorizate 
0 

 

    

 TOTAL 100 p  

  

Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 30 puncte 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele 

criterii pentru departajare: 

1. CS2. Proiecte ce utilizeaza materiale si resurse locale din teritoriu 

2. CS5. Solicitantul propune în planul de afacere măsuri de îmbunătățire a calității mediului 

înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin: utilizarea surselor regenerabile de 

energii; colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor; 

3. CS1 Proiecte ce vizează acoperirea a cel putin doua UAT din teritoriul GAL Banatul de 

Nord; 
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. 

 

Observații (se va completa de către experții GAL Banatul de Nord): 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Aprobat, 

Manager GAL/Presedinte GAL Banatul de Nord 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 

Verificat: Expert 2 GAL Banatul de Nord 

Nume/Prenume  _____________________    

Semnătura   _______________ 

Data  /  /   

 

Verificat: Expert 1 GAL Banatul de Nord 

Nume/Prenume ______________________ 

Semnătura   _______________ 

Data  /  /   

 

   

 

 

 

 

Ștampila 
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Metologia de verificare a criteriilor de selecție pentru Măsura 3/6A 

CS 1.  

Proiecte ce vizează acoperirea a cel putin doua UAT din teritoriul GAL Banatul de Nord;

Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă este amplasată într-o singură comună, iar prin 

obiective și rezultate demonstrează un impact pozitiv pentru populația mai multor comune din 

teritoriul GAL Banatul de Nord. 

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate  

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar 

expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS 2.  

Proiecte ce utilizeaza materiale si resurse locale din teritoriu 

Criteriul se va puncta pentru utilizarea resurselor specifice zonei furnizate de producatori locali. 

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate  

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar 

expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS 3.  

Solicitantul propune în planul de afacere, investiții ce vizează inovare/diversificare de 

produs/serviciu/ proces; 
Caracterul inovativ al investiției propuse: Inovarea este o activitate din care rezultă un produs,  bun sau 

serviciu, nou sau semnificativ îmbunătăţit sau un proces nou sau semnificativ            îmbunătăţit, o 

metodă nouă de marketing sau o metodă nouă organizaţională în practicile de afaceri, în organizarea 

locului de muncă sau în relaţiile externe. Inovarea este bazată pe rezultatele unor tehnologii noi, pe noi 

combinaţii ale tehnologiei existente sau pe utilizarea altor cunoştinţe obţinute de întreprindere. 

Inovarea de produs (bun sau serviciu) reprezintă introducerea unui bun sau a unui serviciu, nou sau 

semnificativ îmbunătăţit în privinţa caracteristicilor sau modului său de folosire (aceasta poate include 

îmbunătăţiri semnificative în privinţa specificaţiilor tehnice, componentelor şi materialelor, software-ului 

incorporat, uşurinţei de utilizare sau a altor caracteristici funcţionale) Produsele inovate pot fi noi 

pentru piaţă sau noi numai pentru întreprindere. O întreprindere poate avea inovare de produs chiar 

dacă acesta nu este nou pentru piaţă, dar este nou pentru întreprindere. 

Inovarea de proces reprezintă implementarea unei metode noi sau semnificativ îmbunătăţite de producţie 

sau livrare (acestea pot include schimbări semnificative de tehnici, echipamente şi/ sau software), cu 

scopul de reducere a costurilor unitare de producţiei şi distribuţiei, să îmbunătăţească calitatea, să 



                                                  

GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALA BANATUL DE NORD – TIMIS 
Cod 307125, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax. 0256 326500, 040731630605, E-mail banatuldenord@yahoo.com 

 
producă sau să distribuie produse noi sau îmbunătăţite semnificativ. De asemenea, o întreprindere poate 

avea inovare de proces, chiar dacă ea nu este prima care a introdus procesul pe piaţă. (Sursa: Guidelines 

for collecting and interpreting innovation data, ediţia a 3a - OSLO MANUAL, OECD, European Commission, 

Eurostat, 2005) 

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate, alte documente justificative in 

functie de specificul activitatii. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar 

expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS 4. 

Solicitantul propune în planul de afacere măsuri pentru reducerea șomajului la nivel local 

și crearea de noi locuri de muncă; 

Proiecte prin care se propune crearea de minim 2 locuri de muncă cu norma intreaga 

Proiecte prin care se propune crearea de minim 1 loc de muncă cu norma intreaga 

Proiecte prin care se nu se propune crearea de locuri de muncă 

Indeplinirea criteriului se va mentiona in Studiul de fezabilitate si se va verifica inaintea cererii 

de plata finale. 

Dacă se propune crearea a doua locuri de munca, expertul GAL va înscrie 30 puncte în coloana 

Punctaj, dacă se propune crearea unui loc de munca, expertul GAL va înscrie 15 puncte în coloana 

Punctaj . În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS 5.  

Solicitantul propune în planul de afacere măsuri de îmbunătățire a calității mediului 

înconjurător și de creștere a eficienței energetice prin: utilizarea surselor regenerabile de 

energii; colectarea selectivă și creșterea gradului de recuperare și reciclare a deșeurilor; 

Indeplinirea criteriului se va mentiona in Planul de afaceri si se va verifica inaintea cererii de 

plata finale. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar 

expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS 6.  

Proiecte ce vizează măsuri de asigurare a egalității de șanse și tratament prin angajarea de 

persoane din categorii defavorizate; 

Proiecte prin care se propune crearea de minim 2 locuri de muncă pentru persoane din categorii 

defavorizate. 
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Proiecte prin care se propune crearea de minim 1 loc de muncă pentru persoane din categorii 

defavorizate. 

Proiecte prin care se nu se propune crearea de locuri de muncă pentru persoane din categorii 

defavorizate 

"persoană din categorii defavorizate" reprezintă persoana care se încadrează în oricare din situațiile de 

mai jos:     

(a) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 6 luni;  

(b) are vârsta cuprinsă între 15 și 24 de ani;  

(c) nu a absolvit o formă de învățământ liceal sau nu deține o calificare profesională 

(Clasificarea Internațională Standard a Educației 3) sau se află în primii doi ani de la absolvirea 

unui ciclu de învățământ cu frecvență și nu a avut încă niciun loc de muncă stabil remunerat;  

(d) are vârsta de peste 50 de ani;  

(e) trăiește singur, având în întreținerea sa una sau mai multe persoane;  

(f) lucrează într-un sector sau profesie într-un stat membru în care dezechilibrul repartizării 

posturilor între bărbați și femei este cel puțin cu 25% mai mare decât media națională a 

dezechilibrului repartizării posturilor între bărbați și femei în toate sectoarele economice în 

statul membru respectiv și aparține sexului subreprezentat;  

(g) este membru al unei minorități etnice dintr-un stat membru și are nevoie să își dezvolte 

competențele lingvistice, formarea profesională sau experiența în muncă pentru a-și spori 

șansele de a obține un loc de muncă stabil;  

(h) nu a avut un loc de muncă stabil remunerat în ultimele 12 luni și aparține uneia dintre 

categoriile (b)(g) menționate  

(i) este recunoscută ca lucrător cu handicap conform legislației naționale  

(j) prezintă o incapacitate fizică, mentală, intelectuală sau senzorială de durată care, în 

interacțiune cu diferite bariere, poate împiedica participarea sa deplină și efectivă într-un mediu 

de lucru, în condiții de egalitate cu alți lucrători. 

Indeplinirea criteriului se va mentiona in Planul de afaceri si se va verifica inaintea cererii de 

plata finale. 

Dacă se propune crearea a doua locuri de munca pentru persoane din categorii defavorizate, expertul 

GAL va înscrie 25 puncte în coloana Punctaj, dacă se propune crearea unui loc de munca pentru 

persoane din categorii defavorizate, expertul GAL va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj . În caz 

contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

 


