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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. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj 

CS1. Proiecte depuse în parteneriat; 10 

CS2. Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale 

îmbunătățite (beneficiari indirecți); 

Max. 20 

 2.1 Proiecte care vor deservi un număr de minim 10 persoane 10 

 2.2 Proiecte care vor deservi un număr mai mare de 20 persoane 20 

CS3. Proiecte depuse de solicitanți care sunt deja autorizați să presteze 

servicii sociale 

10 

CS4. Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului și/sau investiții în 

producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile 

10 

CS5. Proiecte care prevăd acordarea mai multor tipuri de servicii sociale în 

cadrul aceluiași amplasament; 

20 

CS6. Proiecte care prevăd prestarea de servicii sociale preponderent către 
populația de etnie rromă; 

15 
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CS7.  Proiecte care prevăd dezvoltarea de servicii sociale noi, inovative în 
microregiune.  

15 

TOTAL 100 
 

Pentru Masura GALMSC 5/6B 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 în parteneriat; 

          10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Cerere de finanțare – Sectiunea B2 

1. Studiu de fezabilitate/DALI 

Acordul de parteneriat 

Se verifică dacă informaţiile menţionate în paragraful 

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

menţionate în Acordul de parteneriat.               

Se va acorda punctajul aferent dacă solicitantul este un 

parteneriat format din entități eligibile conform Ghidului 

Solicitantului  

 

CS2 - Număr de persoane care beneficiază de infrastructuri sociale îmbunătățite 

(beneficiari indirecți); 

max 20 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Cererea de finanțare 

1. Studiu de Fezablitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii 

Se verifică în cadrul Cererii de finanțare și SF/DALI 

numărul de persoane care vor beneficia de infrastructura 

socială creată/modernizată prin proiect (beneficiari 

indirecți). 

Astfel, dacă în urma implementării proiectului numărul 

de persoane care vor beneficia de infrastructura socială 

creată/modernizată prin proiect (beneficiari indirecți) 

este de minim 10 persoane se va acorda 10 puncte iar 

dacă este mai mare de 20 de persoane se va acorda 20 

puncte. 

Pentru proiecte care deservesc mai puțin de 10 persoane 

nu se va acorda punctaj. 
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CS3 - Proiecte depuse de solicitanți care sunt deja autorizați să presteze servicii sociale; 

 
10 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 1. Studiu de Fezablitate/Documentația de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenții  

Certificatul de acreditare ca furnizor de 

servicii sociale conform legislației în 

vigoare din domeniul asistenței sociale. 

Se verifică existența certificatului de acreditare ca 

furnizor de servicii sociale și dacă acesta este emis pe 

numele solicitantului (unul dintre parteneri în cazul 

proiectelor depuse în parteneriat). 

În caz afirmativ se va acorda 10 puncte. 

 

 

CS4 - Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului și/sau investiții în producerea și 

utilizarea energiei din surse regenerabile; 

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 dacă în cadrul 

proiectului sunt incluse și acțiuni de protecția mediului 

(exemple: eficientizarea energetică a clădirilor publice, 

amenajare parcuri, etc) și/sau investiții în achiziționarea 

echipamentelor de producere a energiei din surse 

regenerabile în vederea economisirii energiei. 

 
CS5 - Proiecte care prevăd acordarea mai multor tipuri de servicii sociale în cadrul 

aceluiași amplasament; 

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 dacă în cadrul 

amplasamentului care se va înființa/reabilita/moderniza 

prin proiect se prevăd prestarea a cel puțin două tipuri 

de servicii sociale. 
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CS6 - Proiecte care prevăd prestarea de servicii sociale preponderent către populația de 
etnie rromă; 

15 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

1. Studiu de Fezablitate/Documentatia de 

Avizare a Lucrarilor de Interventii 

Se verifică în cadrul Cererii de finanțare și SF/DALI 

numărul de persoane care vor beneficia de 

infrastructura socială creată/modernizată prin proiect 

(beneficiari indirecți). 

Dacă peste 50% din beneficiarii indirecți ai proiectului 

(persoane vulnerabile) aparțin minorității rrome se vor 

acorda 15 puncte. 

 

CS8. Proiecte care prevăd dezvoltarea de servicii sociale noi, inovative în microregiune. 
 

15 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 și a informațiilor 

furnizate în cadrul Anexei 6 la Ghidul solicitantului. Dacă 

din informațiile furnizate reiese că în urma 

implementării proiectului se vor dezvolta noi servicii 

sociale la nivelul microregiunii Somes-Codru se vor 

acorda 15 puncte.  

În vederea verificării dacă la nivelul Microregiunii 

Somes-Codru nu mai există centre sociale în care se 

prestează servicii similare cu cele prevăzute în proiect se 

vor studia informațiile publice (Harta Serviciilor Sociale a 

Județului Satu Mare) furnizate de către Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului – 

DGASPC – a Județului Satu Mare (www.dgaspcsm.ro)     

 
 

Criterii de departajare 

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

criterii, în ordinea prezentată: 

 

 

 

http://www.dgaspcsm.ro/
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1) Proiecte care în urma implementării vor deservi un număr cât mai mare de persoane; 

Departajarea se va face în funcție de numărul persoanelor cere beneficiază de infrastructurile sociale 
create/modernizate prin proiect consemnate în Doc.1 Studiu de fezabilitate 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. 


