
FISE DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

Măsura M7.4– Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 

locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente 

 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 

Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

 

 CRITERIUL DE SELECTIE PUNCTAJ  EXPERT 

GAL 1 

EXPERT 

GAL 2 

1 Solicitantul nu a primit anterior 

sprijin comunitar pentru o 

investiție similară 

 

Se verifica raportul asupra utilizarii 

programelor de finatare 

nerambursabila 

 

10 p  ..... ....... 

2 Principiul gradului de acoperire a 

populației deservite - proiecte care 

deservesc localităţi cu o populație 

cât mai mare 

 

a. UAT cu populatie intre 500 – 

1999 locuitori 

b. UAT cu populatie intre 2000 – 

4999 locuitori 

c. UAT cu populatie peste 5000 

locuitori 

 

Se consideră numărul total de 

locuitori ai comunei/orasului, 

conform recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din anul 2011 – Rezultate 

finale 

 

Numărul total al populaţiei UAT-ului 

este conform  rezultatului final al 

Maxim  

30 p 

 

 

 

15 p 

 

20 p 

 

30 p 

... ... 



recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din anul 2011 - Tabelul 

nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi 

grupe de vârstă - judeţe, municipii, 

oraşe, comune” 

3 Investitii care cuprind crearea, 

modernizarea de infrastructura 

destinata persoanelor defavorizate 

(infrastructura sociala) 

 

Se verifică în Studiul de 

Fezabilitate/ 

Documentația de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții/ Memoriul 

justificativ. 

15 p  ... ... 

4 

 

 

4 

Valoarea nerambursabila a 

proiectului nu depaseste 70.000 

euro 

Se vor puncta proiectele a căror 

valoare nerambursabilă (eligibila)  

este mai mică sau egala cu 70.000 

EURO. 

 

Se verifică în  

Cererea de Finantare  

Studiul de Fezabilitate/ 

Documentația de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții/ Memoriul 

Justificativ 

Deviz general 

15 p ... ... 

5 

 

5 

Principiul accelerării 

implementării investitiei 

Se vor puncta proiectele a caror 

perioada de implementare este mai 

mică sau egala cu 18 luni. 

 

Se verifică în Studiul de 

Fezabilitate/ 

Documentația de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții/Memoriul 

justificativ 

15 p .... ... 

6 

 

6 

Crearea de locuri de muncă la 

nivelul teritoriului GAL 

Se vor puncta proiectele ce presupun 

crearea de noi locuri de munca in 

urma realizarii investitiei 

(minim un loc de munca) 

 

Se verifică în Studiul de 

Fezabilitate/ 

Documentația de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții/ Memoriul 

justificativ 

Cererea de finantare  

15 p .... ... 



 TOTAL  100 puncte ... ... 

 

 

 Punctajul minim admis la finanțare pentru această măsură este de 15 de puncte și reprezintă pragul sub 

care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 

 

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

alocării disponibile.  

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele criterii 

pentru departajare: 

1. Valoarea totala nerambursabila (eligibila) a proiectului in ordine crescatoare. Proiectele cu o valoare 

eligibila mai mica vor avea prioritate. 

2. Proiecte care deservesc unui număr cât mai mare de locuitori. 

 

Aprobat, 

Manager GAL/Președinte GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 

 

Verificat: Expert 1 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 

 

 

Verificat: Expert 2 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

Măsura M7.4 –Sprijin pentru investițiile în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor 

locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a 

infrastructurii aferente 

 

B. Verificarea criteriilor de selecție 

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai în baza documentelor depuse odata cu Cererea de 

Finantare. 

CS1.  Solicitantul nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară (10 puncte) 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Raportul asupra utilizarii programelor de 

finatare nerambursabila. 

 

Cererea de finantare.  

Se verifică dacă solicitantul nu a mai 

beneficiat de sprijin comunitar pentru o 

investitie similara incepand cu anul 2002 si 

pana in prezent. 

 

Se verifica raportul asupra utilizarii 

programelor de finatare nerambursabila si 

cererea de finantare. 

 

 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. 

În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

CS2.  Principiul gradului de acoperire a populației deservite - proiecte care deservesc localităţi 

cu o populație cât mai mare– (max. 30 puncte) 

a. UAT cu populatie intre 500 – 1999 locuitori (15 puncte) 

b. UAT cu populatie intre 2000 – 4999 locuitori (20 puncte) 

c. UAT cu populatie peste 5000 locuitori (30 puncte) 

 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

-Rezultatul final al recensământului 

populației și locuințelor din anul 2011 – 

Tabelul nr.3 ,,Populația stabilă pe sexe și 

grupe de vârstă – județe, municipii, orașe, 

comune. 

 

-Studiul de Fezabilitate/ Documentația de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ 

Memoriu justificativ 

 

Se verifică dacă: 

-Numărul total al populației comunei/ orașului 

este conform Rezultatului final al 

recensământului populației și locuințelor din 

anul 2011 – 

-Numărul de locuitori în cazul A.D.I. este egal 

cu suma locuitorilor comunelor/orașelor în 

care se va implementa proiectul propus la 

finanțare, conform Rezultatului final al 

recesământului populației și locuințelor din 

anul 2011. 

În funcție de numărul total de locuitori, 

expertul acordă punctajul. 

Expertul GAL va înscrie punctajul în coloana Punctaj acordat de GAL.  

 

CS 3 Investitii care cuprind crearea, modernizarea de infrastructura destinata persoanelor 

defavorizate (infrastructura sociala) (15 puncte) 



DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Cererea de finantare.  

 

Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmit/ă în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare/ Memoriu justificativ. 

Se va acorda punctajul pentru proiecte care 

sprijina investitii care cuprind crearea, 

modernizarea de infrastructura destinata 

persoanelor defavorizate (infrastructura 

sociala) din teritoriul GAL. 

Se verifica: Studiul de 

Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenţii, întocmit/ă în 

conformitate cu prevederile legislației în 

vigoare/ Memoriu justificativ. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. 

În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

CS 4 Valoarea nerambursabila a proiectului nu depaseste 70.000 euro (15 puncte) 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 

Cererea de finantare 

 

Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmit/ă în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare/ Memoriu justificativ 

 

Deviz general 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca valorea nerambursabila a 

proiectului, conform cererii de finantare, nu 

depaseste suma de 70.000 euro 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. 

În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

CS 5 Principiul accelerării implementării investitiei (15 puncte) 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 

Cererea de finantare. 

 

Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmit/ă în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare/ Memoriu justificativ 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca perioada de implementare a proiectului 

este mai mică sau egala cu 18 luni. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. 

În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

 

 

 

CS 6 Crearea de locuri de muncă la nivelul teritoriului GAL (15 puncte) 

DOCUMENTE PREZENTE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 



DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 

Cererea de finantare. 

 

Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmit/ă în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare/ Memoriu justificativ 

 

Se va acorda punctaj daca proiectul 

prevede crearea a cel putin unui loc de 

munca cu norma intreaga. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. 

În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

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

alocării disponibile.  

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele criterii 

pentru departajare: 

1. Valoarea totala nerambursabila (eligibila) a proiectului in ordine crescatoare. Proiectele cu o valoare 

eligibila mai mica vor avea prioritate. 

2. Proiecte care deservesc unui număr cât mai mare de locuitori. 

 

 


