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 Anexa 9                  
Anexa 5 la Hotararea AGA nr. 16/ 28.09.2017 

 

Criterii de selectie 
Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECȚIE Punctaj  

Metodologia de verificare si 

punctare 

1 

Cooperativele meșteșugărești, IMM-

urile şi microîntreprinderile înfiinţate 

de reprezentanţi ai comunităţii rome 

şi/sau maghiare care angajează cel puțin 

o persoană de etnie romă; 

 

50 pct 

Se   verifică: 

- documentele care atestă forma 

de organizare a solicitantului 

- activitățile din planul de  

afaceri vizează servicii presatate sau 

activități conform codurilor CAEN 

scorate (CAEN 9001-9003 şi 1411-

1419) 

- se verifică în planul de afaceri 

numărul de locuri de muncă 

create prin proiect  

 

- se verifică CF: declarație de 

apartență la comunitatea roma 

și sau maghiară  

 

- se verifică CF : declarație de 

angajament privind angajarea 

a cel puțin o persoană de etnie 

romă 
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2 

Cooperativele meșteșugărești, IMM-urile şi 

microîntreprinderile ai căror  

asociați/membri au participat, vor participa 

sau participă la cursuri de formare în cadrul 

măsurii 1–M1.1.a/1A “Ţărani lideri” și/sau 

1-M1.2.A/1A ”Activități demonstrative”. 

 

30 pct 

Se acorda punctaj daca  persoana sau 

persoanele desemnate  de forma 

asociativă legal constituităvor 

participa/participă/au participat la una 

din măsurile: 1–M1.1.a/1A “Ţărani 

lideri”, 1–M1.2.a/1A “Activităţi 

demonstrative  

-daca  asociații  , IMM-urilor şi 

microîntreprinderil0 

participa/participă/au participat la una 

din măsurile: 1–M1.1.a/1A “Ţărani 

lideri”, 1–M1.2.a/1A “Activităţi 

demonstrative 

 

 

Se verifică: Adeverință din partea 

furnizorului de instruire privind 

participarea la măsura 1-

M1.1a/1A”Țărani lideri” și/sau la 

măsura 1-M1.2.a/1A ”Activități 

demonstrative” 

sau  

-angajament privind participarea la la 

măsura 1-M1.1a/1A”Țărani lideri” 

și/sau la măsura 1-M1.2.a/1A 

”Activități demonstrative” 
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3. 

 

Proiectele cu nivel ridicat de calitate a 

planului de afaceri care va fi stabilit în 

funcție de producția comercializată sau 

activitățile prestate în procent de peste 5% 

din valoarea primei tranșe de plată. 

 

20 pct 

Se verifică în planul de afaceri 

valoarea procentuală a prognozei 

privind producția comercializată sau 

activități prestate din valoarea primei 

tranșe de plată. 

 Total  100 pct  

 
 Punctajul minim pentru această sub‐măsură este de  60  puncte. 

 Proiectele sub acest punctaj nu se finanțează. 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj departajarea acestora se face în ordinea puctajelor de la 

criteriul 1, criteriu 2. 

 


