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METODOLOGIE VERIFICARE CRITERII DE SELECTIE  

M5/6A  
SPRIJINIREA INFIINTARII DE NOI ACTIVITATI ECONOMICE NON AGRICOLE 

 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Principii si criterii de selectie Documente prezentate 

1 Principiul diversificării activității agricole a fermierilor 
către activităţi non-agricole 
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 1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană 
neautorizată)/ membru al gospodăriei agricole/ 
întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în 
agricultură minimum 12 luni până la data depunerii 
cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/ 
Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente 
financiar contabile). 
* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri din 
teritoriul GAL TAM 

Extras din Registrul agricol – în copie cu stampila 
primariei și meniunea „ Conform cu originalul” 
pentru dovedirea calitatii de membru al 
gospodariei agricole, care desfășoară activitate 
agricola pe suprafete de teren mai mici de 0,3ha. 
pentru intreprinderile care autorizat/autorizate 
codul/codurile CAEN propus/propuse prin 
proiect se solicita obligatoriu o Declarație 
intocmita și asumata prin semnatura de xpert 
contabil, din care sa reiasa faptul ca 
intreprinderea nu a desfasurat niciodată 
activitatea/activitatile pentru care a solicitat 
finanțare și/sau din care sa rezulte sa veniturile 
din activități agricole reprezintă cel puțin 50% 
din veniturile de exploatare ale solicitantului. 
Hotărâre judecatoreasca definitiva pronuntata 
pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societății agricole, insotita de 
Statutul Societății agricole; 
Act constitutiv pentru Societatea cooperativa 
agricola. 
Declarația pe propria raspundere a solicitantului 
privind neincadrarea în categosria „firme în 
dificultate” ( Anexa 6.3 din Ghidul solicitantului), 
semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea, conform legii. Declarația va fi 
data de toți solicitantii PFA-urilor, 
intreprinderilor individuale, intreprinderilor 
familiale și a societatilor cu activitate de mai 
puțin de 2 ani fiscali. 
Situatiile financiare ( bilant -formularul 10, 
contul de profit și pierderi – formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului inregistrate la 
Administratia Financiara în care rezultatul 
operațional (rezultatul de exploatare din contul 
de profit și pierdere – formularul 20) să fie 
pozitiv ( inclusiv 0). 
În cazul în care solicitantul este infiintat cu cel 
puțin doi ani financiari înainte de anul depunerii 
cererii de finanțare, se vor depune ultimele doua 
situații financiare. Excepție fac intreprinderile 
infiintate în anul depunerii cererii de finanțare 

 1.2. Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere 
existentă, care a desfășurat în principal activitate în 
domeniul agricol și intenționează să-și diversifice 
activitatea in sectorul non-agricol. Activitatea agricolă 
trebuie să fie realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de 
la data înființării și până la data depunerii cererii de 
finanțare. 

Declarația unica privind veniturile din 
activități agricole impuse pe norme de venit, 
document obligatoriu de prezentat la depunerea 
cererii de finanțare, 
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2. Proiecte ce vizează crearea mai multor locuri de muncă 
- 1 loc de muncă/normă întreagă= 5 p 
- 2 locuri de muncă/normă întreagă= 10 p 
- 3 sau mai multe locuri de muncă/normă 

întreagă=15 p 

Plan de afaceri 

3   Proiecte ce vizează activitati mestesugaresti pentru a 
reinvia specificul zonei. 

Plan de afaceri 

4 Principiul  stimulării  activităților  turistice  în  sensul  
prioritizării  activităților agroturistice.  Proiecte ce 
vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice 
și/sau servicii de agrement) 

Anexa 9 – Lista zonelor cu potential turistic 
ridicat  

 
 

 Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni 
agroturistice și/ sau servicii de agrement) în zonele cu 
potențial turistic ridicat 
Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție 
de amplasamentul 
investiției (comuna), în localități cu concentrare foarte 
mare de resurse și în 
localități cu concentrare mare de resurse. 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse 
turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 3 puncte. 
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent 
aplicându-se următoarea 
formulă de calcul: 
Cmrt*3 / Punctaj max. Cmrt = punctaj final (cu două 
zecimale). 
Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform Listei comunelor 
cu potențial turistic este de 45 de puncte 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de 
resurse turistice (Cfmrt) 
punctajul va fi de max. 5 puncte. 
Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul aferent 
aplicându-se următoarea 
formulă de calcul: 
Cfmrt*5 /Punctaj max. Cfmrt = punctaj final (cu două 
zecimale). 
Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform Listei 
comunelor cu potențial turistic este de 56,40 de puncte. 

 

5 Principiul stimulării nivelului calităţii Planului de 
afaceri care va fi stabilit în funcţie de producţia 
comercializată sau serviciile prestate 

Plan de afaceri 

5.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție 
comercializată sau activități prestate într-un procent mai 
mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată. 
Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul 
de afaceri. 

Plan de afaceri 

5.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție 
comercializată sau activități prestate într-un procent mai 
mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe 
de plată. 

Plan de afaceri 

6 Proiecte care vor realiza lanţuri scurte alimentare de 
tipul producţie-procesare-comercializare. 

Plan de afaceri 
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CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 

 
1. Cel mai mare punctaj obținut la criteriul CS2.  

    2. Cel mai mare punctaj obținut la criteriul CS5.  
 


