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Măsura 09/6A – Turism –Sector Privat 
 
FORMULARUL S09 - FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE PENTRU MĂSURA 09/6A 
 
 
Denumire solicitant: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Titlul proiectului:   ……………………………………………...................................................... 
 
Număr de înregistrare a cererii de finanțare la GAL DT: …………………………………………………………… 
 
 

Nr. 
crt. CRITERIU DE SELECŢIE 

PUNCTAJ 
(SCOR) 
GAL DT 

1 1 Diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități 

turistice    - 15 puncte 

Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat 

în principal activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice 

activitatea în sectorul turistic. Activitatea agricolă trebuie să fie realizată 

pe o perioada continuă de cel puțin 12 luni inainte de data depunerii 

cererii de finanțare  

 

Documente justificative:                                                                                                                                                    

Doc 6.1 Hotarâre judecatorească / 6.2 Act consitutiv pentru Societatea 
cooperativă agricolă 
Serviciul online RECOM  
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN Măsura 9  
Doc. 4 Copie extras din Registrul agricol cu stampila primariei si mentiunea 
’’Conform cu originalul’’  
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala 200/ Declaratie privind 
veniturile din activitati agricole 221  
Doc. 14 Declaratie expert contabil din care sa reiasă că solicitantul a 
obținut venituri de exploatare, iar minim 50% din acestea sunt din 
activități agricole. 

 
 
 

2 Proiectul include desfășurarea de activități turistice de agrement 

,,prietenoase” cu aria protejată în care se realizează;  - 10 puncte 

     

Documente justificative:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 
Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate. 

 
 

3 Proiectul prevede certificarea ecoturistică a investiției și introducerea 
ei în circuitul ecoturistic;     - 10 puncte 
                
Documente justificative:                                                                                                                                                                                                                                

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 
Declarație - angajament privind certificarea ecoturistică a investiției și 
introducerea ei în circuitul ecoturistic 
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4 Beneficiarul face parte dintr-un cluster/rețea de cooperare/asociație în 
domeniul turismului.      – 5 puncte 
 

Documente justificative:                                                                                                                                                                                                                                                             

Anexa 2 Studiul de fezabilitate  
Statutul/actul constitutiv a asociației din domeniul turismului, a 
clusterului, acordul de cooperare, etc. 

 
 

5  Proiectul prevede colaborarea cu fermierii din teritoriul GAL DT și/sau 
participarea într-un lanț alimentar scurt pentru produse agricole și/sau 
alimentare     - 15 puncte 
 
Documente justificative:                                                                                                                                                    

Anexa 2 Studiul de fezabilitate 
Precontracte cu furnizori de produse agricole și /sau alimentare din 
teritoriul GAL DT. 

 
 

6 Proiectul prevede dotarea cu echipamente de producere a energiei 
regenerabile și/sau pentru ameliorarea gestionării apelor în scopul 
desfășurării activității turistice;      - 10 puncte 
 
Documente justificative:                                                                                                                                                                                                                                           

Anexa 2 Studiul de fezabilitate 

 
 

7 Proiectul include acțiuni inovative. (ex. dotarea cu mijloace TIC, tehnici 
de construcție/materiale utilizate, metode de prezentare a informației, 
soluții tehnologice implementate, plan de comunicare și promovare a 
afacerii etc.)  - 5 puncte 
 
Documente justificative:                                                                                                                                                    

Anexa 2-  Studiul de fezabilitate 

 
 

8 Proiectul prevede crearea de locuri de muncă.     – 25 puncte 
 
Documente justificative:                                                                                                                                                                                                  

Cererea de finanțare – Anexa Indicatori de monitorizare – Număr locuri de 
muncă nou create 
Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 

 
 

9 Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bune 
practici)     - 5 puncte 
 
Documente justificative:                                                                                                                                                                                                                                                

Declarație- angajament privind posibilitatea ca investiția să fie vizitată la 
finalul implementări proiectului.                                 

 
 

 TOTAL  - 100 puncte  

  
Observatii:  
.................................................................................................................
.................................................................................................................
.................................................................................................................
................................................................................................... 
 
Întocmit de: Expert Tehnic  
Nume/Prenume …………………….........................  
Semnătura......................................................... 
DATA……….......................................................... 
 
 
Verificat: Expert Tehnic  
Nume/Prenume ……………………........................  
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Semnătura....................................................... 
DATA………........................................................ 
 
 
Aprobat de: Manager 
Nume/Prenume …………………….....................  
Semnătura şi ştampila ..................................  
DATA………..................................................... 
 
 
Contrasemnat de: Președinte Comitet de Selecție 
Nume/Prenume …………………….....................  
Semnătura ...................................................  
DATA………..................................................... 
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B. Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
B. Verificarea criteriilor de selectie 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu 
Cererea de Finantare. 
 
1. Diversificarea activității agricole a fermelor existente către activități turistice 
Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă, care a desfășurat în principal 
activitate în domeniul agricol și intenționează să-și diversifice activitatea în sectorul turistic. 
Activitatea agricolă trebuie să fie realizată pe  perioada continua de cel puțin 12 luni inainte 
de data depunerii cererii de finanțare  
  
   15 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 6 Document care atestă forma de 
organizare/6.2 Hotarare 
judecătorească  
Serviciul online RECOM  
Anexa 7 Lista detaliata a actiunilor 
conform codurilor CAEN Măsura 9 
Doc. 4 Copie extras din Registrul 
agricol cu ștampila primăriei și 
mențiunea ’’Conform cu originalul’’  
Doc.2 Situații financiare/ Declarație 
specială 200/ Declarație privind 
veniturile din activități agricole 221  
 
Doc. 14 Declarație expert contabil din 
care sa reiasă că solicitantul a obținut 
venituri de exploatare, iar minim 50% 
din acestea sunt din activități agricole. 

Se verifica prin Serviciul online RECOM  dacă 
solicitantul este înregistrat cu codul CAEN 01 
Agricultură, vânătoare și servicii anexe, aferent 
unei activități agricole, forma de organizare și 
documentele financiar-contabile din care să reiasă 
că solicitantul a obținut venituri în principal din 
activitatea agricolă.  
Se verifică în Baza de date APIA/Registrul 
Exploatației ANSVSA/Registrul Agricol dacă 
solicitantul  este înscris cu minimum 12 luni 
consecutive înainte de data depunerii Cererii de 
Finanțare.  
Este necesară înregistrarea cu terenuri în Baza de 
date APIA, nu doar atribuirea de cod RO APIA. 
Se verifică documentul însușit de un expert 
contabil din care să rezulte că solicitantul a 
obținut venituri din exploatare, din care 
veniturile din activități agricole reprezintă cel 
puțin 50% din veniturile de exploatare ale 
solicitantului sau în cazul PFA, II și IF, se verifică 
în Declarația privind veniturile realizate în 
Romania (formularul 200) însoțită de Anexele la 
formular, dacă solicitantul a obținut venit, din 
care venitul din activitățile agricole reprezintă cel 
puțin 50% din total venit brut din anul precedent 
depunerii cererii de finanțare, în cazul în care în 
formularul 200 s-au bifat mai multe categorii de 
venituri. 
 În cazul în care solicitantul a depus exclusiv 
formularul 221, conform legislației în vigoare, 
rezultă că aceștia desfășoară numai activități 
agricole. 
Cele doua conditii trebuie indeplinite cumulat 
pentru a obtine punctajul aferent acestui criteriu 
de selectie. 
15 pct daca DA si 0 daca NU 

http://www.tarnava-mare.ro/


GAL Dealurile Târnavelor – www.tarnava-mare.ro  

 

5 

 

2. Proiectul include desfășurarea de activități turistice de agrement ,,prietenoase” cu 
aria protejată în care se realizează;                                                                                               
 
          10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 
Anexa 11 - Lista ariilor naturale 
protejate. 

Pentru a se puncta acest criteriu, proiectul 
trebuie să fie localizat, în localitățile menționate 
în Anexa 11 - Lista ariilor naturale protejate.  
De asemenea, se verifică dacă în proiect se 
propun activități turistice de agrement și dacă 
sunt prezentate în Studiul de Fezabilitate 
activitățile turistice de agrement care se vor 
desfășura în zone cu arii naturale protejate. Ex: 
bird-watching, echitație, etc.  
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 proiect și prezentate în 
Studiu de Fezabilitate ex.: custodele ariei 
protejate, proprietar /administrator pădure, 
pășune, luciu de apă etc.). 
Dacă proiectul indeplineste condiția, expertul va 
inscrie 10 puncte în coloana scor, în caz contrar, 
expertul va inscrie 0 în coloana Scor. 

 
3. Proiectul prevede certificarea ecoturistică a investiției și introducerea ei în 

circuitul ecoturistic;                                                                                                                                 
10 puncte   
                                                                                                       

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Anexa 2 - Studiul de fezabilitate 
Doc. 19 - Declarație angajament privind 
certificarea ecoturistică a investiției și 
introducerea ei în circuitul ecoturistic 
 

Se verifică dacă prin proiect se propun activități 
conform codului CAEN aferent activităților 
turistice sau de agrement: 
Se verifică dacă în Studiul de Fezabilitate se 
propun activități conform codului 
CAEN/activității prevăzute în statutul de 
funcționare al solicitantului, aferent activităților 
turistice de agrement. Se verifică dacă în Studiul 
de Fezabilitate este prevăzută certificarea 
ecoturistică a investiției și introducerea ei în 
circuitul ecoturistic. 
Se verifică conținutul  Declarației angajament 
privind certificarea ecoturistică a investiției și 
introducerea ei în circuitul ecoturistic. Se verifică 
dacă Declarația este semnată și ștampilată de 
către solicitant. 
Daca proiectul îndeplineste conditia, expertul va 
înscrie 10 în coloana scor, în caz contrar, 
expertul va înscrie 0 în coloana Scor. 
Îndeplinirea condiției va fi verificată la 
depunerea ultimei cereri de plată. 
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4. Beneficiarul face parte dintr-un cluster/rețea de cooperare/asociație în domeniul 
turismului.      
                                                                                                                                                    
          5 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

-Anexa 2 Studiul de fezabilitate  
-Statutul/actul constitutiv a asociației 
din domeniul turismului, a clusterului, 
sau alte documente justificative, după 
caz. 
-Adeverință emisă de către 
asociația/clusterul din domeniul 
turismului care atestă faptul că 
solicitantul este membru al 
asociației/clusterului. 

Se verifică în Studiul de Fezabilitate dacă 
solicitantul a precizat faptul că face parte dintr-o 
asociație din domeniul turismului, cluster, acord 
de cooperare, etc. 
Se verifică existența documentelor justificative 
pentru apartenența la cluster/rețea de 
cooperare, asociație din domeniul turismului. Se 
verifică în cadrul documentelor justificative 
depuse apartenența solicitantului la cluster/rețea 
de cooperare/asociație. 
Se verifică adeverința emisă de către 
asociația/clusterul din domeniul turismului care 
atestă faptul că solicitantul este membru al 
asociației/clusterului. Adeverința trebuie să fie 
semnată și ștampilată. 
Daca proiectul îndeplineste conditia, expertul va 
înscrie 5 puncte în coloana scor, în caz contrar, 
expertul va înscrie 0 în coloana Scor. 
 

 
5. Proiectul prevede colaborarea cu fermierii din teritoriul GAL DT și/sau participarea 

într-un lanț alimentar scurt pentru produse agricole și/sau alimentare.  
           
          15 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 Anexa 2  Studiul de fezabilitate  
Precontracte cu furnizori de produse 
agricole și /sau alimentare din teritoriul 
GAL DT. 

Se verifică în Studiul de Fezabilitate dacă 
solicitantul a precizat faptul că va colabora cu 
fermierii din GAL DT și/sau participarea într-un 
lanț alimentar scurt pentru produse și/sau 
alimentare. Se verifică în Studiul de Fezabilitate 
dacă există indicați furnizori de produse agricole 
și/sau alimentare din teritoriul GAL DT. 
Se verifică existența precontractelor de furnizare 
de produse agricole și/sau alimentare cu furnizori 
de produse agricole și /sau alimentare din 
teritoriul GAL DT. Precontracte trebuie să fie cel 
puțin semnate de către furnizori. Dacă furnizorul 
este persoană juridică precontractul trebuie să 
fie semnat și ștampilat de către acesta. 
Se va acorda punctaj pentru existența a două sau 
mai multe precontracte de furnizare de produse 
agricole și/sau alimentare cu furnizori de produse 
agricole și /sau alimentare din teritoriul GAL DT. 
Daca proiectul îndeplineste conditia, expertul va 
înscrie 15 puncte în coloana scor, în caz contrar, 
expertul va înscrie 0 în coloana Scor. 
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6. Proiectul prevede dotarea cu echipamente de producere a energiei regenerabile 
și/sau pentru ameliorarea gestionării apelor în scopul desfășurării activității 
turistice;                     
 
           10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 Anexa 2.-  Studiul de fezabilitate  
 

Se verifică în Studiul de Fezabilitate dacă 
solicitantul a prevăzut dotarea cu echipamente 
de producere a energiei regenerabile și/sau 
pentru ameliorarea gestionării apelor în scopul 
desfășurării activității turistice. 
Daca proiectul îndeplineste conditia, expertul va 
înscrie 10 puncte în coloana scor, în caz contrar, 
expertul va înscrie 0 în coloana Scor. 
 

 
7. Proiectul include acțiuni inovative. (ex. dotarea cu mijloace TIC, tehnici de 

construcție/materiale utilizate, metode de prezentare a informației, soluții 
tehnologice implementate, plan de comunicare și promovare a afacerii etc.)                                                                                        
 
           5 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate  
 

Se verifică în Studiul de Fezabilitate dacă au fost 
incluse acțiuni inovative (ex. dotarea cu mijloace 
TIC, tehnici de construcție/materiale utilizate, 
metode de prezentare a informației, soluții 
tehnologice implementate, plan de comunicare și 
promovare a afacerii etc.) 
Daca proiectul îndeplineste conditia, expertul va 
înscrie 5 puncte în coloana scor, în caz contrar, 
expertul va înscrie 0 în coloana Scor. 
 

 
 

8. Proiectul prevede crearea de locuri de muncă.                                                         
 
          25 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 Cererea de finanțare – Anexa Indicatori 
de monitorizare – Număr locuri de 
muncă nou create 
Anexa 2. -Studiul de fezabilitate  
 

Se verifică în Cererea de finanțare –Anexa 
Indicatori de monitorizare – Număr de locuri de 
muncă nou create dacă solicitantul a prevăzut 
crearea a cel puțin un loc de muncă cu normă 
întreagă. 
Se verifică în Studiul de Fezabilitate- date privind 
forța de muncă - dacă solicitantul a prevăzut 
crearea a cel puțin un loc de muncă cu normă 
întreagă. 
Se vor acorda 25 de puncte dacă  este prevăzută 
crearea unui nou loc de muncă cu normă 
întreagă. Nu se vor acorda puncte suplimentare 
pentru crearea a două sau mai multe locuri de 
muncă.  
Dacă nu este prevăzută crearea de noi locuri de 
muncă expertul va acorda 0 puncte la acest 
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criteriu. 
 Dacă locul de muncă nou creat este cu normă 
parțială sau angajarea personalului este sezonieră 
nu se va acorda punctaj la acest criteriu. 
Nu se va acorda punctaj pentru păstrarea 
personalului existent, fără a fi creat însă cel 
puțin un loc de muncă. 

 
9. Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bune practici)          

5 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 Doc 18 – Declarația angajament privind 
posibilitatea ca investiția să fie vizitată 
la finalul implementări proiectului.                                 

Se verifică conținutul declarației angajament 
privind posibilitatea ca investiția să fie vizitată la 
finalul implementări proiectului. Declarația 
trebuie să prevadă expres angajamentul 
solicitantului ca investiția va putea fi vizitată la 
finalul implementării. 
Se verifică faptul că solicitantul a semnat și 
ștampilat declarația angajament privind 
posibilitatea ca investiția să poată fi vizitată la 
finalul implementării proiectului. 
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