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GALMSC FE3 - FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura: …………………………………………………………………………… 

 

Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume: ………………………………………………………………………........ 
Prenume: ……………...……………………………………………………...... 
CNP: ………………………………………………………………………………….. 
Funcţie: …………………………......................................... 
(se va completa de către expertul evaluator prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- 
Secțiunile B.1 și B.2) 
 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare: …………………………… 
Data înregistrării proiectului la GAL: …………………………………………….. 
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………… 
Amplasarea proiectului: ...................................(localitate/comună) 
Obiectivele si tipul proiectului: 
 
    Investiţie nouă  

    Reabilitare/Modernizare 
 
    Dotări 

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit  

CS1 Proiecte depuse de către ADI-uri; 

 
 

 

CS2 Proiecte care deservesc mai multe UAT-uri din teritoriu; 

 
 

CS3 

 

Proiecte implementate in localitati cu indicele de dezvoltare umana locala 

(IDUL) mai mic sau egal cu 55 (comune sarace); 

 

 

CS4 Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului; 

 
 

CS5 Proiecte care prevăd investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile 

şi al economisirii energiei; 
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CS6 Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă.  

6.1 Proiecte care prevad crearea a minim 2 locuri de munca  

6.2 Proiecte care prevad crearea a minim 1 loc de munca  

CS7 Proiecte care prevăd acțiuni inovative; 

 
 

 TOTAL   100  
 

Pentru Masura GALMSC 4/6B pragul minim este de 10 puncte si reprezinta pragul sub 

care nici un proiect nu poate intra la finantare. 

Proiectul este NECONFORM, din motivul că punctajul calculat este sub pragul impus (10 

puncte) ?                                             

 DA                                                              NU 
 

Observaţii:  

___________________________________________________________________ 

 
 

Aprobat de: Director Executiv G.A.L. MICRORGIUNEA SOMES-CODRU 

Nume/Prenume  

                                            Semnătura şi ştampila: .....................       DATA: ..................... 

 

Verificat: Expert 1 

Nume/Prenume  

                                            Semnătura ..................                               DATA: ...................... 

 

Intocmit de: Expert  2 

Nume/Prenume  

                                       Semnătura …………….                              DATA: ...................... 
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Metodologie de aplicat pentru verificări Criterii de selecție 

 

CS1  - Proiecte depuse de către ADI-uri; 

          10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Cerere de finanțare – Sectiunea B2 

1. Studiu de fezabilitate/DALI (Scurt istoric 

al solicitantului) 

5.2. Încheiere privind înscrierea în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă definitivă/ 

Certificat de înregistrare în registrul 

asociaţiilor şi fundaţiilor (în cazul ADI) 

şi 

5.3. Actul de înfiinţare şi statutul ADI 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful A3. 

B1.1 si B1.2 al Cererii de finanţare corespund cu cele 

menţionate în documentul 5.2: numele solicitantului, 

statutul şi codul fiscal.               

Se verifica conformitatea informatiilor mentionate la 

punctul B1.1 si B1.2 din Cererea de finantare cu 

informatiile din documentele 5.2 si 5.3 prezentate: 

Se va acorda punctaj dacă solicitantul este A.D.I. 

(Asociație de Dezvoltare Intercomunitară). Nu se va 

acorda punctaj dacă solicitantul este doar membru în 

cadrul unei ADI. 

 

CS2 - Proiecte care deservesc mai multe UAT-uri din teritoriu; 

 20 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

1. Studiu de Fezablitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii 

Se verifica in cadrul SF/DALI daca proiectul vizeaza 

investitii ce deservesc locuitorii mai multor UAT-uri din 

teritoriu. 

Exemple: piețe agro-alimentare de produse locale, spații 

pentru organizare târguri de animale, piste de biciclete 

care fac legătura între cel puțin două comune din 

teritoriu, etc. 

Astfel, daca investitia deserveste locuitorii mai multor 

UAT-uri din teritoriu se va acorda punctajul aferent. 
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CS3 - Proiecte implementate în localităţi cu indicele de dezvoltare umană locală (IDUL) 

mai mic sau egal cu 55 (comune sărace); 

10 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 Cerere de finantare – Sectiunea A5 

1. Studiu de Fezablitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii  

2. Certificat de urbanism  

Se verifica amplasarea proiectului asa cum a fost 

specificata in cadrul sectiunii A5 din Cererea de 

finantare, Doc. 1 si Doc. 2 (dupa caz). 

Daca proiectul este implementat in comunele care au 

indicele de dezvoltare umana locala (IDUL) mai mic sau 

egal cu 55 (comune sarace), conform Anexei 5 la Ghidul 

solicitantului, se vor acorda 10 puncte in caz contrar 

expertul va inscrie 0 in coloana Scor din cadrul acestui CS 

 

CS4 - Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului; 

10 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 1. Studiu de Fezablitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii  

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 

datelor din Studiul de Fezabilitate daca în cadrul 

proiectului sunt incluse și acțiuni de protecția mediului 

(exemple: eficientizarea energetică a clădirilor publice, 

amenajare parcuri, dotarea serviciilor publice din cadrul 

primăriilor cu echipamente necesare întreținerii spațiilor 

verzi, colectarea selectivă a deșeurilor, etc). 

 
CS. 5 - Proiecte care prevăd investiţii în domeniul energiei din surse regenerabile şi al 

economisirii energiei; 

20 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

  1. Studiu de Fezablitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii  

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 

datelor din Studiul de Fezabilitate daca: 

 în cadrul proiectului se propun investiții în 

achiziționarea echipamentelor de producere a energiei 

din surse regenerabile în vederea economisirii 

energiei. 
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CS6. Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă. 
20 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

  1. Studiu de Fezablitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii  

Cererea de finantare – Anexa “Indicatori de 

monitorizare” 

 

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 

datelor din SF/DALI. 

Se vor lua în considerare doar locurile de muncă nou 

create, cu norma întreaga. 

Daca prin proiect se creeaza un loc de munca cu norma 

întreaga expertul va inscrie 10 puncte in coloana Scor. In 

caz contrar va inscrie 0 in coloana Scor. 

Daca prin proiect se creeaza cel putin doua locuri de 

munca cu norma întreaga expertul va inscrie 20 puncte 

in coloana Scor 

 

CS8. Proiecte care prevăd acțiuni inovative; 
10 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

   1. Studiu de Fezablitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii  

Anexa 6 la Ghidul solicitantului 

Cererea de finantare – Anexa “Indicatori de 

monitorizare” 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 

datelor din Studiul de Fezabilitate si a informatiilor 

furnizate in cadrul Anexei 6 la Ghidul solicitantului Daca 

informatiile furnizate in Studiul de Fezabilitate si in 

cadrul Anexei 6 sunt în concordanță cu definiția inovării 

de la Capitolul 4.1 – Dicționar de termeni și condiții din 

Ghidul Solicitantului expertul va inscrie 10 puncte in 

coloana Scor in caz contrar va inscrie 0 in coloana Scor. 

 
Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele 

criterii, în ordinea prezentată: 

1) Proiecte care prevăd crearea a cât mai multor locuri de muncă; 

Departajarea se va face în funcție de numărul de locuri de muncă nou create consemnate în Doc.1 
Studiu de fezabilitate, punctul 7 - “Date privind forţa de muncă” respectiv Anexa - Idicatori de 
monitorizare din cadrul Cererii de finanțare. 
 

Dacă și după aplicarea criteriului de departajare mai sus menționat există proiecte cu același 

punctaj, departajarea se va face în funcție de: 
 

2) Valoarea eligibilă a proiectelor exprimată în euro, în ordine crescătoare. 

Informațiile necesare se vor prelua din Cererea de Finanțare – Bugetul indicative al proiectului. 


