
GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 
 
Măsura M7/6B - INVESTIŢII ÎN REALIZAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII EDUCAŢIONALE, 
SOCIALE ŞI MEDICALE 
 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 
 
Titlu proiect :  
.............................................................................................................................................. .....
..........................…………………………………………………………………………… 
 
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:  
 

F  M  /       
        Nr. măsura                        Nr. cerere de proiecte    
 

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit 
de GAL  

Documente care se 
verifica 

S1 Criteriul gradului de acoperire a populației deservite 
Se consideră numărul total de locuitori ai teritoriului,  
conform recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 
2011. 

 (max 30 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

Cerere de finantare  
Doc. 1 SF/MJ/DALI 

Anexa 7  1.1. Peste 5.000                           (30 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 1.2. 1.000-4.999                          (25 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 1.3 500-999                           (20 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 1.4. 10-499                                (15 dacă DA sau 0 dacă NU)  

S2 Criteriul acțiunilor inovative  
Proiecte care conțin acțiuni inovative la nivelul teritoriului. 
Prin acțiune inovativă se va înțelege acea acțiune eligibilă 
care se va realiza pentru prima dată la nivelul teritoriului GAL. 
 
                                                             (10 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 Doc. 1 SF/MJ/ DALI 



S3 Criteriul deservirii minorităților, tinerilor sau femeilor. 
Proiecte care prin obiectivele acestora deservesc minoritățile, 
tinerii sau femeile de la nivelul teritoriului. 
Prin proiect se va demonstra faptul ca implementarea acestuia 
va deservi in pondere majoritară minoritățile, tinerii și/sau 
femeile de la nivelul teritoriului. 
20 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 
Cerere de finantare 
Doc. 1 – SF/MJ/ DALI 
 

S4 Criteriul valorii adăugate a investiţiilor – mai multe tipuri de 
acțiuni desfășurate (sociale, educaționale sau medicale) 
Prin proiect se va demonstra  ca activitatea ce urmeaza a se 
desfasura dupa implementarea proiectului  viseaza minim 
combinarea a doua activitati din urmatoarele:  sociale, 
educationale, medicale. 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 

 
 
Doc. 1 – SF/MJ/DALI 

 

S5 Criteriul creării de noi locuri de muncă  
Prin proiect se va demonstra crearea a minim un nou loc nou de 
munca minim cu o jumtatate de norma. Se va verifica la ultima 
cerere de plata existenta contractului de munca pe perioada 
nedeterminata. 
5.1 Proiectul presupune crearea a mai mult de un nou loc de 
munca 
20 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 
Doc. 1 – SF/MJ/DALI 
 

5.2 Proiectul presupune crearea  unui nou loc de munca 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 

S6 Criteriul utilizării construcțiilor existente nefuncționale 
Proiectul presupune utilizarea unei constructii existente, ce nu 

este utilizata in prezent.  

Se va verifica la nivelul cererii de finantare daca  investitia 
presupune utilizarea (modernizarea) unei cladiri nefunctionale 
in prezent. Caracterul nefunctional trebuie demonstrat prin  
fotografii si/sau prin existenta unor investitii ce vor determina 
functionalitatea ulterioara a obiectivului . 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 
Doc. 1 – SF/MJ/DALI 
Alte documente 

 TOTAL   

 
Nota 
 Scorul total al criteriilor de selecţie stabilit de GAL:  ______ puncte 

 
Observaţiile GAL:  

……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

 
GAL 
 



 
 
Verificat de …………………. .........Expert 2 
Semnătura .................……………     DATA   …./…../......... 
 
Intocmit de ……………………        Expert 1  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../.......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Numarul de inregistrare al cererii de finantare  
Se preia numarul de inregistrare din Cererea de finantare confruntandu-se si cu numarul de 
inregistrare din fisa de verificare a conformitatii. 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
 

S1: Criteriul gradului de acoperire a populației deservite 

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2011. 

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 7. 

1.1. Peste 5.000                          (30 dacă DA sau 0 dacă NU) 
1.2. 1.000-4.999                         (25 dacă DA sau 0 dacă NU) 
1.3 500- 999                               (20 dacă DA sau 0 dacă NU) 
1.4. 10-499                                (15 dacă DA sau 0 dacă NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare  
 
Doc. 1 – Studiu de Fezabilitate/memoriu 
justificativ/ Documentaţie de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și 
verificate în condițiile legii și însoțite de toate 
studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiție, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
Anexa 7 – Rezultate recensământ 2011 

     Se verifica in cuprinsul Cererii de finantare 
si a Studiului de fezabilitate/ MJ/ DALI 
localitatea in care se implementeaza 
proiectul.  

Pentru respectiva localitate se verifica 
numarul total al populatiei 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). 

In functie de numarul total al populatiei 
identificat in respectiva localitate se acorda 
punctajul aferent 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 

 
S2 Criteriul acțiunilor inovative. 
 
(10 dacă DA sau 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1 – Studiu de Fezabilitate/MJ/ 
Documentaţie de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii, întocmite, avizate și verificate în 
condițiile legii și însoțite de toate studiile, 

Se verifica in cuprinsul Studiului de 
Fezabilitate/MJ/ DALI daca proiectul vizeaza 
actiuni inovative. 
 Prin acțiune inovativă se va înțelege acea 



expertizele, avizele și acordurile specifice 
fiecărui tip de investiție, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
 

acțiune eligibilă care se va realiza pentru 
prima dată la nivelul teritoriului GAL. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 

 
S3: Criteriul deservirii minorităților, tinerilor sau femeilor. 
 
Prin proiect se va demonstra faptul ca implementarea acestuia va deservi in pondere majoritară 
minoritățile, tinerii și/sau femeile de la nivelul teritoriului. 
 
20 p dacă DA sau 0 dacă NU 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare 
 
Doc. 1 – Studiu de Fezabilitate/Memoriu 
justificativ/ Documentaţie de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și 
verificate în condițiile legii și însoțite de toate 
studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiție, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
 

 
 
Pentru punctarea la criteriul 3 se verifica daca 
prin proiect se va demonstra faptul ca 
implementarea acestuia va deservi in 
pondere majoritară minoritățile, tinerii și/sau 
femeile de la nivelul teritoriului. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat in functie de 
informatiile prezentate in documentele puse la dispozitie de catre solicitant. 

 
S4: Criteriul valorii adăugate a investiţiilor 
10  p dacă DA sau 0 dacă NU 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1 – Studiu de Fezabilitate/memoriu 
justificativ/ Documentaţie de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și 
verificate în condițiile legii și însoțite de toate 
studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiție, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
 

Se verifica daca din cuprinsul Studiului de 
Fezabilitate/memoriului justificativ/ 
Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii rezulta ca activitatea ce urmeaza a 
se desfasura dupa implementarea proiectului  
viseaza minim combinarea a doua activitati 
din urmatoarele:  sociale, educationale, 
medicale. 
 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat in 
functie de informatiile prezentate in documentele puse la dispozitie de catre solicitant. 

 



 
 
 

S5: Criteriul creării de noi locuri de muncă 
Prin proiect se va demonstra crearea a minim un nou loc nou de munca, minim cu o jumtatate de 
norma. Se va verifica la ultima cerere de plata existenta contractului de munca pe perioada 
nedeterminata. 
 
5.1 Proiectul presupune crearea a mai mult de un nou loc de munca 
20 p dacă DA sau 0 dacă NU 
5.2 Proiectul presupune crearea  unui nou loc de munca 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1 – Studiu de Fezabilitate/Memoriu 
justificativ/ Documentaţie de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și 
verificate în condițiile legii și însoțite de toate 
studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiție, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
 

Se verifica daca in cuprinsul Studiului de 
Fezabilitate/Memoriului justificativ/ 
Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii se prevede crearea a minim un loc  
de munca, minim cu o jumtatate de norma. 
Se va verifica la ultima cerere de plata 
existenta contractului de munca pe perioada 
nedeterminata. 
Punctajul se acorda in functie de numarul de 
noi locuri de munca create: 
- un singur loc de munca se va puncta cu 10 p 
- doua sau mai multe noi locuri de munca se 
vor puncta cu 20 p 
 
Indeplinirea criteriului de selectie se va 
verifica la ultima cerere de plata. 
 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat in 
functie de informatiile prezentate in documentele puse la dispozitie de catre solicitant. 

 
6. Criteriul utilizării construcțiilor existente nefuncționale 
Proiectul presupune utilizarea unei constructii existente, ce nu este utilizata in prezent.  
Se va verifica la nivelul cererii de finantare daca  investitia presupune utilizarea (modernizarea) 
unei cladiri nefunctionale in prezent. Caracterul nefunctional trebuie demonstrat prin  fotografii 
si/sau prin existenta unor investitii ce vor determina functionalitatea ulterioara a obiectivului . 
 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1 – Studiu de Fezabilitate/Memoriu 
justificativ/ Documentaţie de Avizare pentru 

Se verifica daca din cuprinsul Studiului de 
Fezabilitate/Memoriului justificativ/ 



Lucrări de Intervenţii, întocmite, avizate și 
verificate în condițiile legii și însoțite de toate 
studiile, expertizele, avizele și acordurile 
specifice fiecărui tip de investiție, conform 
reglementărilor legale în vigoare. 
 
 

Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii rezulta ca proiectul presupune 
utilizarea unei constructii existente, ce nu 
este utilizata in prezent.  
Caracterul nefunctional trebuie demonstrat 
prin  fotografii si/sau prin existenta unor 
investitii ce vor determina functionalitatea 
ulterioara a obiectivului . 
 
 
 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat in 
functie de informatiile prezentate in documentele puse la dispozitie de catre solicitant. 

 
Atentie!!! Daca din cuprinsul cererii de finantare si a SF nu rezulta intentia de a fi punctat la un 
criteriu de selectie, acesta nu se va puncta. Daca situatia este neclara se vor solicita informatii 
suplimentare in acest sens. 

 
Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife 
(„√”) în casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest 
lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa 
expertului.  
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 
 


