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Formular EG1.2.3 L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție 

Masura M8/6B Infrastructura sociala pentru comunităţile marginalizate/ cu risc de sărăcie/ 

excluziune socială din teritoriul GALVEDEA – GAVANU – BURDEA 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ____________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

CS 1 Principiul proiectelor care deservesc mai multe tipuri de categorii 

marginalizate (batrani, minoritati, comunitati sarace; etc.) 

Maxim 

20 

Deservirea a cel putin doua categorii marginalizate 20 

Deservirea unei singure categorii marginalizate 15 

Pentru acordarea punctajului de selectie se vor analiza informatiile prezentate in Cererea de 
Finantare cu privire la categoriile grupul tinta 
Documente verificate: 
Cerrea de finantare/ DALI/Studiu de fezabilitate 

CS 2 Principiul relevanței proiectului (dimensionarea grupului tinta) 
Finanțarea unor proiecte elaborate în baza nevoilor concrete ale 
comunităților marginalizate aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, 
identificate în cadrul analizei la nivel de comunitate magnitudinea 
problemei; cu cât problema se manifestă în rândul unui număr mai mare 
de persoane, cu atât punctajul pentru acest criteriu este mai mare; 

15 
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Grupul tinta > 50 persoane 15 

Grupul tinta < 50 persoane 10 

Pentru acordarea punctajului de selectie se vor analiza informatiile prezentate in Cererea de 
Finantare cu privire la numarul de persoane din grupul tinta (informatii statistice) 
Documente verificate: 
Cerrea de finantare/ DALI/Studiu de fezabilitatea1 

CS 3 Principiul sustenabilitatii proiectului: potențialul de continuare a activității 
după finalizarea proiectului. 

15 

Depunerea ulterioara de proiect in cadrul Programul Operational Capital 
Uman 2014-2020, Obiectivul Specific 5.2. 

15 

Asigurarea sustenabilitatii proiectului din surse proprii 10 

Pentru acordarea punctajului de selectie se vor analiza informatiile prezentate in Cererea de 
Finantare cu privire la asigurarea sustenabilitatii proiectului 

Documente care se verifica 

/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 
Declaratia pe propria raspundere privind sustenabilitatea proiectului 

CS 4 Principiul proiectelor care contin componenta de utilizare a energiei din 
surse regenarabile 

5 p. 

Proiecte care contin componenta de utilizare a energiei din surse 
regenarabile 

5 p. 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului sa 
promoveze utilizarea energiei din surse regenerabile. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte pentru 
acest criteriu de selectie 

Documente care se verifica 
DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 5 Principiul crearii de noi locuri de muncă cu normă întreagă 20p 

Crearea a cel putin unui loc de munca cu norma intreaga 
5 p 

crearea a 2 – 3 locuri de munca cu norma intreaga 10 p 

crearea a peste 3 locuri de munca cu norma intreaga 20p 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie sa se creeze prin proiect cel putin un loc de 
munca cu norma intreaga. 
Documente care se verifica 
DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 6 Principiul proiectelor ce includ componente inovative: implementarea unei 
idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, 
produs, serviciu etc sau realizarea unui tip de proiect care nu a mai fost 
realizat in teritoriul respectiv; 

10p 

Proiecte ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, 10 p 
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tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu 
etc sau realizarea unui tip de proiect care nu a mai fost realizat in teritoriul 
respectiv; 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din 
activitatile proiectului sa presupuna implementarea unei idei, produs, 
tehnologie inovatoare sau ca proiectul respectiv sa nu mai fi fost 
implementat in teritoriul respectiv. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte 
pentru acest criteriu de selectie. 

Documente care se verifica 
DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 
 

 

CS 7 

Principiul proiectelor ce includ activitati prietenoase cu mediul inconjurator 5p 

Proiecte proiectelor ce includ activitati prietenoase cu mediul inconjurator 5p 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din 
activitatile proiectului sa fie prietenoasa cu mediul inconjurator. In caz 
contrar, vor fi acordate 0 puncte pentru acest criteriu de selectie 

Documente care se verifica 
DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

 

CS 8 

Principiul integrarii minoritatilor locale, in sensul prioritizarii acelor proiecte 
care prevad angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  local 

10p 

Proiecte ce integreaza minoritatile locale, prin angajarea a cel putin un 
membru al minoritatilor  locale 

10 p 

Acest criteriu se aplica daca printre locurile de munca cu norma intreaga nou create, cel putin unul 
este prevazut pentru membrii ai minoritatii locale.  

Documente verificate: 
Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare/Anexa – Indicatori de monitorizare/Criteriul de selectie 
CS5 

 TOTAL 100 

Criteriu Observatii Punctaj 

CS1 

 

  

CS2 

 

  

CS3 
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CS4 

 

  

CS5 

 

  

CS6 

 

  

CS7 

 

  

CS8   

TOTAL  

Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL:__ puncte 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l indeplineasca un proiect pentru a fi selectat este de 10 

puncte 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se 

face în ordinea următoarelor priorităţi: 

CS 1 , CS7, CS3, CS2, CS6, CS5, CD4,CS8 

Atenție! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 

Finanțare. 

Aprobat: Reprezentant legal GAL Vedea – Gavanu – Burdea  
Nume/Prenume …………………………… 
Semnătura şi ştampila ...................   
Data………...................................... 
  
Verificat: Expert 2 GAL Vedea – Gavanu – Burdea  
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................   
Data……........................................ 
 
Întocmit: Expert  1 GAL Vedea – Gavanu – Burdea  
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................   
Data……...................................... 

 



                                               
    

 GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA VEDEA – GAVANU – BURDEA  
Metodologia de verificare a criteriilor de selectie 

pentru  

MĂSURA M8/6 

 

Numarul de inregistrare al cererii de finantare  

Se preia numarul de inregistrare la GAL  din fisa de verificare a conformitatii. (Formularul 

EG1.2.1L) 

Verificarea criteriilor de selectie 

 

CS1: Principiul proiectelor care deservesc mai multe tipuri de categorii marginalizate (batrani, 

minoritati, comunitati sarace; etc.) 

Deservirea a cel putin doua categorii marginalizate – 20 p 

Deservirea unei singure categorii marginalizat – 15 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

DALI/Studiu de 

fezabilitate/Cererea de finantare/  

Expertul verifica informatiile prezente in Studiul de 

fezabilitate/DALI/Cererea de finantare cu privire la 

categoriile marginalizate ce vor fi deservite prin proiect 

 

CS2: Principiul relevanței proiectului (dimensionarea grupului tinta) 

Finanțarea unor proiecte elaborate în baza nevoilor concrete ale comunităților marginalizate 

aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, identificate în cadrul analizei la nivel de 

comunitate magnitudinea problemei; cu cât problema se manifestă în rândul unui număr mai 

mare de persoane, cu atât punctajul pentru acest criteriu este mai mare; 

Grupul tinta > 50 persoane – 15 p 

Grupul tinta < 50 persoane – 10 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

DALI/Studiu de 

fezabilitate/Cererea de finantare/  

Expertul verifica informatiile prezente in Studiul de 

fezabilitate/DALI/Cererea de finantare cu privire la 

dimensionarea grupului tinta 
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CS3: Principiul sustenabilitatii proiectului: potențialul de continuare a activității după 

finalizarea proiectului. 

Depunerea ulterioara de proiect in cadrul Programul Operational Capital Uman 2014-2020, 

Obiectivul Specific 5.2.- 15 p 

Asigurarea sustenabilitatii proiectului din surse proprii – 10 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

DALI/Studiu de 

fezabilitate/Cererea de finantare/  

Expertul verifica informatiile prezente in Studiul de 

fezabilitate/DALI/Cererea de finantare/ Declaratia pe 

propria raspundere privind sustenabilitatea proiectului 

 

CS4: Principiul proiectelor care contin componenta de utilizare a energiei din surse 

regenarabile  

 Proiecte care contin componenta de utilizare a energiei din surse regenarabile – 5 p 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

DALI/Studiu de 

fezabilitate/Cererea de finantare 

 

 

Expertul verifica initial punctele din Cererea de 

finantare A4, A5, A6.3.1. 

Ulterior compara datele trecute la aceste puncte cu 

informatiile continute in Studiul de fezabilitate/DALI si 

in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse 

prin proiect componente de utilizare a energiei din 

surse regenerabile, vor fi acordate 5 puncte. 

In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat 

daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile. 

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: 

- Activitatile din cadrul proiectului 

- Obiectivele din cadrul proiectului 

- Utilajele/echipamentele ahizitionate 

- Materialele utilizate 

- Cheltuielile efectuate 

CS5: Principiul crearii de noi locuri de muncă cu normă întreagă 

Crearea a cel putin unui loc de munca cu norma intreaga – 5p 

crearea a 2 – 3 locuri de munca cu norma intreaga – 10 p 

crearea a peste 3 locuri de munca cu norma intreaga – 20 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de 

finantare/ 

 

 

Pe baza datelor completate in documentele 

mentionate, se verifica cate locuri de munca 

noi se creeaza si va fi acordat punctajul astfel: 

- Pentru crearea a cel putin un loc de 

munca – 5 puncte 
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 - Pentru crearea a 2-3 locuri de munca – 

10 puncte 

- Pentru crearea peste 3 locuri de 

munca – 20 puncte. 

Vor fi luate in considerare doar locurile de 

munca cu norma intreaga nou create. 

Daca se creaza doua locuri de munca cu 

jumatate de norma, se va considera un loc 

de munca nou creat. 

 

CS6: Principiul proiectelor ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, 

tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc sau realizarea 

unui tip de proiect care nu a mai fost realizat in teritoriul respectiv; 

Proiecte ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, tehnologii inovatoare 

pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc sau realizarea unui tip de proiect care 

nu a mai fost realizat in teritoriul respectiv – 10 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

DALI/Studiu de 

fezabilitate/Cererea de finantare 

 

 

Expertul verifica initial punctele din Cererea de 

finantare A4, A5, A6.3.1. 

Ulterior compara datele trecute la aceste puncte cu 

informatiile continute in Studiul de fezabilitate/DALI si 

in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse 

prin proiect activitati prin intermediul carora se 

implementeaza o idee, un proiect, un produs sau o 

tehnologie inovatoare pentru a imbunatati un anumit 

sistem, produs, serviciu, etc, sau daca se 

implementeaza un tip de proiect care nu a mai fost 

realizat in teritoriul respectiv, se vor acorda 10 puncte. 

In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat 

daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile. 
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In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: Activitatile din cadrul proiectului; 

Obiectivele din cadrul proiectului; 

Utilajele/echipamentele ahizitionate; Materialele 

utilizate; Cheltuielile efectuate 

 

CS7: Principiul proiectelor ce includ activitati prietenoase cu mediul inconjurator 

Proiecte  ce includ activitati prietenoase cu mediul inconjurator – 5 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

DALI/Studiu de 

fezabilitate/Cererea de finantare 

 

 

Expertul verifica initial punctele din Cererea de 

finantare A4, A5, A6.3.1. 

Ulterior compara datele trecute la aceste puncte cu 

informatiile continute in Studiul de fezabilitate/DALI si 

in cazul in care identifica in cadrul actiunilor propuse 

prin proiect componente de protejare a mediului 

inconjurator,  se vor acorda 15 puncte. 

In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat 

daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile. 

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: 

- Activitatile din cadrul proiectului 

- Obiectivele din cadrul proiectului 

- Utilajele/echipamentele ahizitionate 

- Materialele utilizate 

- Cheltuielile efectuate 
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CS8: Principiul integrarii minoritatilor locale, in sensul prioritizarii acelor proiecte care prevad 

angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  locale 

Proiecte ce integreaza minoritatile locale, prin angajarea a cel putin un membru al minoritatilor  

locale – 10 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de 

finantare/ 

CS5 

 

 

 

Acest criteriu este analizat si punctat doar daca 

s-au acordat minim 5 puncte pentru criteriul 

CS5. 

Daca in cadrul documentelor se precizeaza 

faptul ca cel putin un loc de munca nou creat cu 

norma intreaga, este destinat minoritatilor 

locale, atunci vor fi acordate 10 puncte pentru 

acest criteriu de selectie. 

 

 

Expertul care intocmeste fisa de verificare, va completa tabelul cu 3 coloane: criteriul evaluat, 

punctajul acordat, iar la rubrica observatii va specifica motivele/elementele pentru care a 

acordat/nu a acordat punctaj. 

 


	Formular EG1.2.3 L – Fișa de verificare a criteriilor de selecție

