
F 6.4. FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE  

 

Măsura 6 – Start-up în domeniul non-agricol 

 

 

Titlul proiectului  

 

........................................................................................................................................ 

 

........................................................................................................................................ 

 

Numărul de înregistrare al cererii de finanţare: 

 

................................................................................ 

 

Denumirea solicitantului : 

………………………………………………………………........................................... 

Amplasament: ...................................................................................................................  

........................................................................................................................................... 

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

Date personale (reprezentant legal) 

Nume:…………………………………………………………………………………….. 

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

Funcţia  reprezentantului  legal:  ………………………….............................................. 

CNP: ……............................................... 

Funcția reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat majoritar/administrator)..... 
....................................................................................................................................................... 

 

 

Nr. 

crt. 

Principii și criterii de selecție Punctaj Punctaj obţinut 

1. Tinerii absolvenți care au terminat 

studiile cu maxim 5 ani înainte de 

depunerea cererii de finanțare 

punctaj max. 50 

50  

1.1. - tineri care au terminat studiile între 4 

- 5 ani înaintea depunerii cererii de 

finanțare 

50  

1.2. - tineri care au terminat studiile între 3 

- 4 ani înaintea depunerii cererii de 

finanțare 

45  

1.3. - tineri care au terminat studiile între 2 

- 3 ani înaintea depunerii cererii de 

finanțare 

40  

1.4. - tineri care au terminat studiile între 1 

- 2 ani înaintea depunerii cererii de 

finanțare 

35  

1.5. - tineri care au terminat studiile cu 

max. 1 an înaintea depunerii cererii de 

finanțare 

30  

2. Proiecte în care sunt incluse 40  



utilizarea de energie produsă din 

surse regenerabile*– max. 40 puncte 

2.1. - proiecte care prevăd investiţii în 

utilizarea energiei produsă din surse 

regenerabile în procent de max. 30 %  

40  

2.2. - proiecte care prevăd investiţii în 

utilizarea energiei produsă din surse 

regenerabile în procent de max. 20 %  

30  

2.3. - proiecte care prevăd investiţii în 

utilizarea energiei produsă din surse 

regenerabile în procent de max. 10 %  

20  

2.4. - proiecte care prevăd investiţii în 

utilizarea energiei produsă din surse 

regenerabile în procent de max. 5 %  

10  

3. Proiecte turistice amplasate în zone 

cu potențial turistic ridicat 

10  

Total 100  

* Pentru proiecte care prevăd investiții în folosirea sursei de energie regenerabilă, se verifică dacă 

între investițiile de realizat sunt prevăzute acțiuni de achiziționarea unor echipamente pentru 

producerea/folosirea energiei din surse regenerabile prezentată în Planul de Afacere.  

 

Punctajul maxim obținut este de 100. 

Punctajul minim este de 30 puncte. 

În cazul punctajului egal delimitarea se va face conform: 

1. Punctajului acordat de Comisia de avizare a Planurilor de afaceri. 

2. Durata mai scurta de realizare a planului de afacere 

3. Firme din domeniul de producție și de artizanat 

4. Solicitanți aparținând grupurilor defavorizate/minorități (în speță cele de etnie romă) 

 

Concluzia verificării criteriilor de selecție 

 

 

Observații................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

Aprobat, 

 

 

Întocmit,  

Expert verificator 1  

Nume și prenume..................................... 

Semnătura ............................................. DATA....../....../201.. 

 

Expert verificator 1  

Nume și prenume..................................... 

Semnătura ............................................. DATA....../....../201.. 

 

Director Executiv  



Nume și prenume..................................... 

Semnătura ............................................. DATA....../....../201.. 

 

Am luat la cunoștința. 

Numele reprezentantului legal al proiectului………………. 

Semnătura și/sau stampila  ……………… ........................ 

DATA……./…./201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecție 

 

 

II/ Verificarea documentelor anexate 

 

 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

DOCUMENTE 

Plan de afaceri 

Diploma  

Copie carte de identitate 

Verificarea se face în baza actului de identitate 

la depunerea CF  pentru: 

Persoana fizica autorizata (PFA) cu vârsta sub 

40 de ani la data depunerii cererii de finanţare a 

proiectului; 

Societate cu răspundere limitată, cu asociat unic 

persoană fizică cu vârsta sub 40ani la data 

depunerii cererii de finanţare a proiectului; 

Întreprindere individuală, întreprinzător 

persoană fizică cu vârsta sub 40 ani la data 

depunerii cererii de finanţare a proiectului. 

Medic titular care își exercita profesia in cadrul 

unui cabinet medical individual, cu vârsta sub 

40 ani la data depunerii cererii de finanțare a 

proiectului 

Medic veterinar cu drept de libera practica  

organizat ca PFA si care funcționează in cadrul 

unui cabinet medical veterinar individual,cu 

vârsta sub 40 ani la data depunerii cererii de 

finanțare a proiectului.  

 

Expertul verifica data terminării studiilor 

conform ultimei diploma eliberata de o instituție 

de învățământ acreditata în România. 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

DOCUMENTE 
Anexa7 - Lista coduri CAEN eligibile pentru 

finanțare în cadrul M 6  

Doc.1- Plan de afaceri 

Cererea de Finanțare (identificarea codului 

CAEN) 

 

Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul 

CAEN al activității care se finanțează prin proiect 

conform Planului de afacere și dacă acest cod CAEN 

se regăsește în codurile CAEN din domeniile de 

activitate conform Anexa 7 - Lista coduri CAEN 

eligibile pentru finanțare in cadrul M 6. 

 

Pentru proiecte care prevăd investiții în folosirea 

sursei de energie regenerabilă, se verifică dacă între 

investițiile de realizat sunt prevăzute acțiuni de 

achiziționarea unor echipamente pentru 

producerea/folosirea energiei din surse regenerabile 

prezentată în Planul de Afacere.  



  

 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

DOCUMENTE 
Doc. 1. Planul de afaceri 

Anexa 7 Lista coduri CAEN eligibile pentru 

finanțare in cadrul M 6  

Anexa 9 - Lista zonelor cu potenţial turistic 

ridicat  

Anexa 10 - Lista zonelor cu destinaţii eco-

turistice 

Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifică in doc. 1 dacă proiectul vizează activități 

conform codului CAEN/activității prevăzute în 

statutul de funcționare al solicitantului, aferent 

activităților turistice 

Se verifica in doc. 1 daca tipul de activitate  propus 

prin proiect vizează activități de  turism (pensiuni 

turistice și/sau servicii de agrement) in zonele cu 

potențial de creștere ridicat  

 

Se verifică daca prin proiect se propun activități 

conform codului CAEN aferent activităților turistice 

de agrement. 

Se verifică dacă locația activităților turistice de 

agrement propuse prin proiect și/sau locația care 

rezultă din Doc. 3 se regăsesc în Anexa 10 - Lista 

zonelor cu destinaţii eco-turistice  
Dacă proiectul îndeplinește condiția, expertul va 

înscrie  punctele în coloana punctaj. 

In caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte în 

coloana punctaj. 

Pentru a se puncta acest criteriu, activitățile 

turistice de agrement propuse prin proiect trebuie 

să se desfășoare în interiorul ariilor protejate 

prevăzute in Anexa 11 - Lista ariilor naturale 

protejate  
Se verifică dacă activităților turistice de agrement 

propuse prin proiect se desfășoară în zonele (doar 

comunele) cuprinse Anexa 11 - Lista ariilor naturale 

protejate  

Se verifică existența documentelor care să ateste 

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 Planul de Afacere, ex.: custodele ariei 

protejate, proprietar /administrator pădure, pășune, 

luciu de apă etc.). 

 

Se verifică totodată dacă punctul ce urmează a fi 

autorizat în vederea desfășurării activităților de 

agrement așa cum este menționat in Planul de 

Afacere și/sau în doc. 3 este situat în aria protejată 

sau în localitățile (sate) limitrofe acesteia . 

De asemenea, se verifică dacă în proiect se propun 

activități turistice de agrement și dacă sunt 

prezentate în Planul de afacere activitățile turistice 

de agrement care se vor desfășura în zone cu arii 

naturale protejate. Ex.: bird-watching, echitație, etc.  

Dacă proiectul îndeplinește condiția, expertul va 



înscrie  punctajul in coloana punctaj. 

In caz contrar, expertul va înscrie ”0” în coloana 

punctaj. 

 

 

 

Punctajul maxim obținut este de 100. 

Punctajul minim este de 30 puncte. 

În cazul punctajului egal delimitarea se va face conform: 

1. Punctajului acordat de Comisia de avizare a Planurilor de afaceri. 

2. Durata mai scurta de realizare a planului de afacere 

3. Firme din domeniul de producție și de artizanat 

4. Solicitanți aparținând grupurilor defavorizate/minorități (în speță cele de etnie romă). 

 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat.  

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 

mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură 

 


