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FISE DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

Măsura M7.2/6B – Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extindrea 

tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei 

din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei. 

 

 

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 

 

 

NR. 

CRT.  
CRITERIUL DE SELECTIE PUNCTAJ OBSERVATII 

PUNCTAJ  

1 

  Proiecte care sprijina investitii in 

infrastructura de alimentare cu 

apa sau in reteaua de canalizare 

Max 20 p 

Se acordă punctaj numai pentru 

punctul a) sau pentru punctul b) 

 

 

a) Pentru proiecte care  fac parte din 

lista proiectelor de investiţii în  apă / 

apă uzată  neconforme (în pericol de 

infringement) 

10 p 

Lista localitatilor/aglomerărilor cu 

proiecte de investiţii în apa/apă uzată 

neconforme (în pericol de infringement) 

Anexa 9 si Avizul Operatorului Regional 

 

 

b) Pentru proiectele care vin în 

completarea unor investiții deja 

existente finanțate și finalizate prin 

fonduri europene sau din alte fonduri 

/ surse de finanțare 

20 p 

Reţelele (investiţiile) de apă/apă uzată 

deja existente trebuie să fie în stare de 

funcţionare şi să fie autorizate în acest 

sens.  

Proces Verbal de Recepție la Terminarea 

 



2 
 

 

 

Lucrărilor, Autorizații de funcționare).  

2 

Proiecte care deservesc cat mai 

multi locuitori 

 

 

 

 

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, conform 

recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din anul 2011 – Rezultate 

finale 

Max 40 p 

 

 

 

20 p 

30 p 

40 p 

Numărul total al populaţiei comunei este 

conform  Rezultatului final al 

recensământului populaţiei şi locuinţelor 

din anul 2011 - Tabelul nr.3 „Populaţia 

stabilă pe sexe şi grupe de vârstă - judeţe, 

municipii, oraşe, comune”, (se va consulta 

coloana nr.1), Anexa nr 7. 

 

 

3 

Proiecte care sprijină investiții 

în infrastructura de drumuri 

care asigură legătura cu 

principalele căi rutiere 

 

 20 puncte Intersectarea cu drumului drumurilor 

propuse a se realiza prin proiect, cu 

drumuri nationale, judetene, 

comunale, astfel clasificate, conform 

HG nr. 540 / 2000, modificată, 

completată şi republicată 

Studiul de Fezabilitate / 

Documentația de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții 

 

4 

Proiecte care sprijina investitii 

in infrastructura educationala  

20 puncte 

Se va verifica: Studiul de 

Fezabilitate/Documentaţia de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmit/ă în conformitate cu 

prevederile legislației în vigoare/ 

Memoriu justificativ. 

 

 TOTAL  100 puncte  

      Punctajul minim necesar obtinerii finantarii va fi de 20 puncte.  
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 Punctajul minim admis la finanțare pentru această măsură este de 20 de puncte și reprezintă 

pragul sub care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor 

priorităţi:  

 

− Valoarea totala nerambursabila a proiectului in ordine crescatoare. Proiectele cu o 

valoare mai mica vor avea prioritate. 

− Va fi finanțat proiectul care deservește unui număr cât mai mare de locuitori 

raportat la populația comunei. 

 

 

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 

PROIECTUL ESTE: 

 SELECTAT 

  NESELECTAT 

 

 

Aprobat,  

Manager 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: 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

Măsura M7.2/6B – Sprijin pentru investiții în crearea, îmbunătățirea și extindrea 

tuturor tipurilor de infrastructuri la scară mică, inclusiv investiții în domeniul energiei 

din surse regenerabile și a sistemelor de economisire a energiei. 

 

B. Verificarea criteriilor de selecție 

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

Cererea de Finantare. 

 

CS1. Proiecte care sprijina investitii in infrastructura de alimentare cu apa sau in 

reteaua de canalizare (max. 20 puncte). 

 a) Pentru proiecte care fac parte din lista proiectelor de investiții în apă/apă uzată 

neconforme (în pericol de infringement) ( 10 puncte) 

 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Lista localităților/aglomerărilor cu 

proiecte de investiții în apă/ apă 

uzată neconforme (în pericol de 

infrigement) Anexa  9 (National) 

Avizul Operatorului Regional 

În cazul proiectelor care vizeaza infrastructură de 

apă, expertul verifică dacă localitatea în care se 

implementează proietul se regăsește în Anexa 9  -  

Lista localităților/aglomerărilor cu proiecte de 

investiții în apă/ apă uzată neconforme (în pericol de 

infrigement). 

 

 În cazul proiectelor care vizează infrastructură de 

apă uzată, expertul verifică  în Avizul Operatorului 

Regional din ce aglomerare face parte localitatea în 

care se implementează proiectul după care verifică 

dacă aglomerarea respectivă se regăsește în  Anexa 

9  -  Lista localităților/aglomerărilor cu proiecte de 

investiții în apă/ apă uzată neconforme (în pericol de 

infrigement). În cazul ADI, pentru a primi punctaj, 

toate localitățile în care se implementează proiectul 

trebuie să se regăsească în Anexa 9  

 

 

CS 1. 1 b)  Pentru proiectele care vin în completarea unor investții deja existente prin 

fonduri europene sau din alte fonduri/ surse de finanțare (20 puncte) 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1.Autorizatie de functionare 

 

2.Proces Verbal de Recepție la Terminarea 

Pentru rețelele (investițiile) de apă/ apă 

uzată deja existente, expertul verifică 

autorizația de funcționare sau Procesul 
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Lucrărilor Verbal de Recepție la Terminarea 

Lucrărilor. 

 

CS2.  Proiecte care deservesc cat mai multi locuitori– (max. 40 puncte) 

d. UAT cu populatie intre 500 – 1999 locuitori (20 puncte) 

e. UAT cu populatie intre 2000 – 4999 locuitori (30 puncte) 

f. UAT cu populatie peste 5000 locuitori (40 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. 

 

Se verifică dacă: 

-Numărul total al populației comunei/ 

orașului este conform Rezultatului final al 

ceresământului populației și locuințelor din 

anul 2011 – Tabelul nr. 3, Anexa 7 

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

egal cu suma locuitorilor 

comunelor/orașelor în care se va 

implementa proiectul apă/apă uzată propus 

la finanțare, conform Rezultatului final al 

recesământului populației și locuințelor din 

anul 2011. 

În funcție de numărul total de locuitori, 

expertul acordă punctajul. 

 

CS 3. Proiecte care sprijină investiții în infrastructura de drumuri care asigură legătura 

cu principalele căi rutiere  ( 20 puncte) 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1.Studiu de Fezabilitate/ Documentația de 

Avizare pentru Lucări de Intervenții 

 

2. HG nr.  540/ 2000, modificată, 

completată și republicată. 

 

3.Document emis de deținătorul 

infrastructurii feroviare, porturi navale, 

pontoane acces la nave transport, bacuri 

din care reiese ca punctele de acces 

(oprire, staționare)  specificate în proiect 

de funcționare dupa caz 

Se verifica în Studiul de Fezabilitate/ 

Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenție: 

-Intersectarea drumului/drumurilor 

propuse a se realiza prin proiect, cu 

drumuri naționale, județene, comunale, 

astfel clasificate conform HG nr. 540/ 200, 

cu modificarile și completările ulterioare, 

republitată   

NU SE ACRODĂ puncte în situația 

intersectării tronsonului/tronsoanelor de 

drum propuse prin proiect, cu drumuri 

naționale județene sau comunale 

nemodernizate! 

Tronson de drum modernizat se admite, ca 

fiind drumul cu structură rutieră cu 

îmbrăcăminți din mixturi asflatice sau 

betoane din ciment. 
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Nu se punctează proiectele de investiții în 

infrastructură rutieră de interes local care 

intersecteaza drumuri naționale județene 

sau comunale cu îmbrăcăminți de tip 

pietruire macadam, precum  și 

îmbrăcăminți provizorii (macadam 

semipenetrat cu bitum, macadam protejat 

cu tratamente bituminoase) sau inferioare 

acestora! 

Excepție face  intersectarea tronsonului/ 

tronsoanelor de drum propuse prin proiect, 

cu drumuri nationale, județene 

nemodernizate, drumuri ce se constituie ca 

singura cale de acces catre UAT (în cazul 

ADI). 

 

 

CS 4 Proiecte care sprijina investitii in infrastructura educationala (20 puncte) 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

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 in infrastructura 

educationala (infiintarea si modernizarea 

(inclusiv dotarea) gradinitelor, numai a 

celor din afara incintei scolilor 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. 

 

 


