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Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 
     Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
    „Europa investește în zonele rurale!” 
     Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
     Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
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     Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL TH ȚINUTUL HAIDUCILOR                     Anexa  9                       
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Criterii de selectie 
pentru accesarea  masurii 6-M6.2.a/6A “Investiții în activităţi neagricole” 

 

Nr. crt. CRITERII DE SELECȚIE Punctaj  Metodologia de verificare 

1 

Fermieri şi membri ai 

gospodăriilor agricole care 

implementează un plan de 

afaceri prevăzând acţiuni 

eligibile atât pentru înfiinţarea 

unei structuri turistice în cadrul 

fermei, cât şi pentru amenajarea 

unor ateliere mestesugărești 

(atelier meşteşugăresc) 

tradiţionale funcţionale și/sau a 

ferme pedagogice (fermă 

pedagogică) 

 

 

25 pct 

Se verifica: 
-- documentele care atestă forma de 
organizare a solicitantului; 
- Pentru acordarea punctajului 
aferent,fermierul /membrul unei 
gospodării agricole/intreprindere 
existenta (cel putin PFA), trebuie  ca    
Exploataţia agricolă trebuie să fie 
înregistrată obligatoriu în Registrul Unic 
de Identificare – APIA și /sau în Registrul 
agricol și/ sau în Registrul exploatațiilor – 
ANSVSA  și să desfășoare activitate 
agricolă. 
Se verifica documentele eliberate  de 
APIA /DSVSA privind explotațiile agricole 

- Nr. de activitatii din planul de  
afaceri. 
Se punctează cele 3 activitati 
finantabile  respectiv : structuri de 
cazare functionale in cadrul fermelor; 
ateliere/atelier mestesugaresc traditional, 
functional; ferme pedagogice/ferma 
pedagogică . 
-prevederile din ghidul 
solicitantului masurii: 6– M6.2.a/6A 
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2 

Fermieri şi membri ai 

gospodăriilor agricole deja 

atestaţi ca şi meşteri populari 

 

5 pct 
Se verifică: 
 -Atestatul  de mester popular  
 

3 

Fermieri şi membri ai 
gospodăriilor agricole care 
sunt membri şi ai unei  forme 
asociative  legal  constituite cu 
activitate pe  teritoriul GAL_ului 
– PARTENERIAT GAL TINUTUL 
HAIDUCILOR 

 5 pct 

- Se verifica statul  de membru al  
Socitantului in cadrul unei forme 
asociative cu activitate  in teritoriul 
Asociației Parteneriat GAL Tinutul  
Haiducilor   constituita conform 
prevederilor legale. 
Forme asociative :Cooperative agricole, 

Grupuri de producatori , Intreprinderi 
sociale de insertie , Asociatii agricole , 

Asociații profesionale, ONG-uri. 
- Se prezinta adeverinta din care  

sa rezulte calitatea de membru in cadrul 
formei asociative semnata de 
reprezentantul legal al formei asociative, 
sub asumarea faptului că in situatia in 
care se constată ca  cele declarate nu 
sunt reale, persoana semnatara este 
pasibilă de incalcarea prevederilor 
legislatiei penale privind falsul in 
declaratii. 
 

4 

Ţărani lideri care vor 

participa/participă/ au participat 

la una dintre măsurile: 

 1–M1.1.a/1A “Ţărani lideri”,      

  1–M1.2.a/1A “Activităţi 

demonstrative 

 

5 pct 

Documente verificate : 
Declaratie angajament sau   
adeverința  sau certificat   privind 
participarea la una din  masurile 1–
M1.1.a/1A “Ţărani lideri”,       1–
M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative 
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5 

Proiecte  cu nivel ridicat de 

calitate al planului de afaceri, 

care va fi stabilit în funcție de 

producția comercializată sau 

activitățile prestate, în procent 

de peste  10% din valoarea 

primei tranșe de plată 

 

15 pct 

Documente verificate : Planul de 
afaceri  

Verificarea se realizează în baza 
prognozelor din Planul de afaceri 

6 

 Proiectele care asigura  
eficienta 
utilizarii resurselor alocate  
raportat la numarul de locuri de 
munca create prin proiect 
 

Max 45  
pct 

Documente verificate – Planul de 
afaceri  

Verificarea se realizează în baza 
prognozelor  privind  numarul de locuri 

create  
din Planul de afaceri 

 
 

6.1 
3 locuri de munca si peste 3 locuri 
de munca create prin proiect 

45 pct 

6.2 
2 locuri de munca create  prin 
proiect 

30 pct 

6.3 1 loc de munca creat prin proiect 20 pct 

 Total  100 pct  

Pragul minim de selectie ( Punctajul minim ) – 40 puncte 

 Proiectele sub punctajul minim  nu se finantează. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj departajarea se face  in ordinea crescătoare a valorii 

sprijinului.  

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj și aceiași valoare a sprijinului  , departajarea acestora  

se face în ordinea punctajelor de la criteriul 5, criteriul 2, criteriul 1: 

 

 

 


