
GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 
 
Măsura M8/6B  - INVESTIŢII PENTRU PROTEJAREA PATRIMONIULUI CULTURAL ŞI A MOŞTENIRII 
LOCALE 
 

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 

Pentru infiinţare/modernizare şi dotare centre culturale; restaurarea, conservarea și dotarea 
clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local; infiinţare/modernizare şi 
dotare centre integrate socio-culturale pentru populaţia romă; infiinţare/modernizare şi dotare 
infrastructură pentru conservarea tradiţiilor şi a moştenirii rurale 

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 – 

C 
Doc. 1 SF/MJ/DALI 

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

 1.2. 3.000-4.999                          (25 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 1.3 1.000-2.999                           (20 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 1.4. 500-999                                (10 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 valorii adăugate a investiţiilor ** 
Proiecte care conțin mai multe tipuri de acţiuni culturale 
desfășurate 

 

Doc. 1 SF/MJ/ DALI 
 3.1 Proiect ce conține cel puțin două acțiuni culturale 

desfășurate                                       (15 dacă DA sau 0 dacă NU) 
 



 3.2 Proiect ce conține cel puțin o acțiune culturală 
desfășurată                                       (10 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

S4 Criteriul deservirii minorităților, tinerilor sau femeilor. 
4.1 Proiecte care prin obiectivele acestora deservesc 
populația dezavantajată din rândul minorităților, tinerilor sau 
femeilor.       
Prin proiect se va demonstra   numarul persoanelor 
dezavantajate de la nivelul teritoriului care vor beneficia de 
serviciile/infrastructurile ce pot fi finanțate.                         
Peste 100 30 p dacă DA sau 0 dacă NU 
50-99          25 p dacă DA sau 0 dacă NU 
Sub 50  20 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 

Cerere de finantare 
Doc. 1 – SF/MJ/ DALI 
Doc. 21 

4.2 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. 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 

S5 Criteriul creării de noi locuri de muncă *** 
Prin proiect se va demonstra necesitatea locurilor de muncă nou 
create, astfel încât crearea a cel putin 5 locuri de muncă va primi 
punctajul maxim. Nu se vor puncta proiectele care nu 
demonstrează numărul locurilor de muncă propuse, sau sunt 
propuse în mod artificial în vederea obținerii de punctaj în cadrul 
acestui criteriu de selecție. 

 

Doc. 1 – SF/MJ/DALI 
 

 Peste 5 locuri de muncă create   (15 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 Cel puțin un loc de muncă creat  (maxim 5) 
  (5 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

 TOTAL   

* Nu se aplica pentru proiecte care au ca obiect infiinţare/modernizare şi dotare centre 
integrate socio-culturale pentru populaţia romă; 

** Actiunile culturale se raporteaza la tipurile de sprijin prevazute prin masura. 
*** Sunt acceptate noi locuri de munca create cu minim jumatate de norma (4 ore). 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit 
de GAL  

Documente care se 
verifica 

Pentru restaurare, conservare si/sau dotarea asezamintelor monahale si a bisericilor de patrimoniu 
sau de interes local 

S1 Criteriul gradului de acoperire a populației deservite* 
Se consideră populatie deservita numarul de persoane inscris 
in adeverinta eliberata de solicitant (max 30 dacă DA sau 0 
dacă NU) 

 Cerere de finantare – 
C 

Doc. 1 SF/MJ/DALI 
DOC.22 

 1.1. Peste 1.000                           (30 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 1.2. 600 – 999                             (25 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 1.3 300-599                                 (20 dacă DA sau 0 dacă NU)  



 1.4. 100-299                                (10 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 valorii adăugate a investiţiilor  
Proiecte care conțin mai multe tipuri de acţiuni culturale 
desfășurate 

 

Doc. 1 SF/MJ/ DALI  3.1 Proiect ce conține cel puțin două acțiuni culturale 
desfășurate                                       (15 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

 3.2 Proiect ce conține cel puțin o acțiune culturală 
desfășurată                                       (10 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

S4 Criteriul deservirii minorităților, tinerilor sau femeilor. 
4.1 Proiecte care prin obiectivele acestora deservesc 
populația dezavantajată din rândul minorităților, tinerilor sau 
femeilor.       
Prin proiect se va demonstra   numarul persoanelor 
dezavantajate de la nivelul teritoriului care vor beneficia de 
serviciile/infrastructurile ce pot fi finanțate.                         
Peste 100 30 p dacă DA sau 0 dacă NU 
50-99          25 p dacă DA sau 0 dacă NU 
Sub 50  20 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 

Cerere de finantare 
Doc. 1 – SF/MJ/ DALI 
Doc. 21, 5.1/5.2 

4.2 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. 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 

 

S5 Criteriul creării de noi locuri de muncă * 
Prin proiect se va demonstra necesitatea locurilor de muncă nou 
create, astfel încât crearea a cel putin 5 locuri de muncă va primi 
punctajul maxim. Nu se vor puncta proiectele care nu 
demonstrează numărul locurilor de muncă propuse, sau sunt 
propuse în mod artificial în vederea obținerii de punctaj în cadrul 
acestui criteriu de selecție. 

 

Doc. 1 – SF/MJ/DALI 
 

 Peste 5 locuri de muncă create   (15 dacă DA sau 0 dacă NU)  

 Cel puțin un loc de muncă creat  (maxim 5) 
  (5 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

 TOTAL   

*Sunt acceptate noi locuri de munca create cu minim jumatate de norma (4 ore). 
 
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 
 
I.Pentru infiinţare/modernizare şi dotare centre culturale; restaurarea, conservarea și dotarea 
clădirilor/monumentelor din patrimoniul cultural imobil de interes local; 
infiinţare/modernizare şi dotare centre integrate socio-culturale pentru populaţia romă; 
infiinţare/modernizare şi dotare infrastructură pentru conservarea tradiţiilor şi a moştenirii 
rurale 

S1: Gradul de acoperire a populației deservite * 

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2011 – Rezultate finale - Tabel 3 

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. 3.000-4.999                          (25 dacă DA sau 0 dacă NU) 
1.3 1.000-2.999                           (20 dacă DA sau 0 dacă NU) 
1.4. 500-999                                (10 dacă DA sau 0 dacă NU) 
 



DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare  
 
1.1 Studiu de Fezabilitate/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   
 
1.2 Memoriu justificativ 
 
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  
1.1 Studiu de Fezabilitate/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   
 
1.2 Memoriu justificativ 

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

* Nu se aplica pentru proiecte care au ca obiect infiinţare/modernizare şi dotare centre 
integrate socio-culturale pentru populaţia romă; 
 
S3 Criteriul valorii adăugate a investiţiilor ** 
Proiecte care conțin mai multe tipuri de acţiuni culturale desfășurate 
 
3.1 Proiect ce conține cel puțin două acțiuni culturale desfășurate    (15 dacă DA sau 0 dacă NU) 
3.2 Proiect ce conține cel puțin o acțiune culturală desfășurată        (10 dacă DA sau 0 dacă NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1  
1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de 
Avizare pentru Lucrări de intervenţii, întocmite, 

Se verifica in cuprinsul Studiului de 
Fezabilitate/MJ/ DALI numarul de tipuri de 
actiuni culturale implicate de catre proiect. 



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   
 
1.2 Memoriu justificativ 

 
Actiunile culturale se raporteaza la tipurile de 
sprijin prevazute prin masura. 

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

** Actiunile culturale se raporteaza la tipurile de sprijin prevazute prin masura. 
 
S4: Criteriul deservirii minorităților, tinerilor sau femeilor. 
 
4.1 Proiecte care prin obiectivele acestora deservesc populația dezavantajată din rândul 
minorităților, tinerilor sau femeilor.       
Prin proiect se va demonstra   numarul persoanelor dezavantajate de la nivelul teritoriului care vor 
beneficia de serviciile/infrastructurile ce pot fi finanțate.                         
Peste 100      30 p dacă DA sau 0 dacă NU 
50-99                    25 p dacă DA sau 0 dacă NU 
Sub  50  20 p dacă DA sau 0 dacă NU 
 
4.2 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. 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare 
 
Doc. 1  
1.1 Studiu de Fezabilitate/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   
 
1.2 Memoriu justificativ 
 
Doc. 21 Dovada apartenentei la o minoritate – 
(ex. dovada apartenentei la etnia roma – 
adeverinta de la primarie, prefectura sau 
Partida Romilor) 

Pentru punctarea la criteriul 4.1 - Se verifica 
daca din informatiile prezentate in cuprinsul 
Doc. 1/ Doc. 21 rezulta numarul persoanelor 
dezavantajate din  rândul minorităților, 
tinerilor sau femeilor care vor beneficia de 
serviciile/infrastructurile ce pot fi finanțate. 
 
Pentru punctarea la criteriul 4.2 – 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. 

 
S5: Criteriul creării de noi locuri de muncă *** 



Prin proiect se va demonstra necesitatea locurilor de muncă nou create, astfel încât crearea a cel 
putin 5 locuri de muncă va primi punctajul maxim. Nu se vor puncta proiectele care nu demonstrează 
numărul locurilor de muncă propuse, sau sunt propuse în mod artificial în vederea obținerii de punctaj 
în cadrul acestui criteriu de selecție. 
 
Peste 5 locuri de muncă create                                                             (15p  dacă DA sau 0 dacă NU) 
Cel puțin un loc de muncă creat (maxim 5)    (5p  dacă DA sau 0 dacă NU) 
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Studiu de Fezabilitate/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   
 
1.2 Memoriu justificativ 
 
 

Se verifica in cuprinsul Studiului de 
Fezabilitate/Memoriului justificativ/ 
Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii numarul de noi locuri de munca 
create dupa implementarea proiectului. 
 
Sunt acceptate noi locuri de munca create cu 
minim jumatate de norma (4 ore). 

 

*** Sunt acceptate noi locuri de munca create cu minim jumatate de norma (4 ore). 
 

II.Pentru restaurare, conservare si/sau dotarea asezamintelor monahale si a bisericilor de 
patrimoniu sau de interes local 

 

S1: Gradul de acoperire a populației deservite * 

Se consideră numărul total al populației deservite, conform document 22. 

1.1. Peste 1.000                            (30 dacă DA sau 0 dacă NU) 
1.2. 600 - 999                                (25 dacă DA sau 0 dacă NU) 
1.3  300 - 599                                (20 dacă DA sau 0 dacă NU) 
1.4. 100 - 299                                (10 dacă DA sau 0 dacă NU) 
 



DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare  
 
1.1 Studiu de Fezabilitate/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   
 
1.2 Memoriu justificativ 
 
Documentul 22 

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

Se va verifica numarul total al populatiei 
deservite, conform  documentului 22. 

In functie de numarul total al populatiei 
deservite 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  
1.1 Studiu de Fezabilitate/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   
 
1.2 Memoriu justificativ 

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

* Nu se aplica pentru proiecte care au ca obiect infiinţare/modernizare şi dotare centre 
integrate socio-culturale pentru populaţia romă; 
 
S3 Criteriul valorii adăugate a investiţiilor ** 
Proiecte care conțin mai multe tipuri de acţiuni culturale desfășurate 
 
3.1 Proiect ce conține cel puțin două acțiuni culturale desfășurate    (15 dacă DA sau 0 dacă NU) 
3.2 Proiect ce conține cel puțin o acțiune culturală desfășurată        (10 dacă DA sau 0 dacă NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 1  
1.1 Studiu de Fezabilitate/Documentaţie de 
Avizare pentru Lucrări de intervenţii, întocmite, 
avizate și verificate în condițiile legii și însoțite 
de toate studiile, expertizele, avizele și 

Se verifica in cuprinsul Studiului de 
Fezabilitate/MJ/ DALI numarul de tipuri de 
actiuni culturale implicate de catre proiect. 
 
Actiunile culturale se raporteaza la tipurile de 



acordurile specifice fiecărui tip de investiție, 
conform reglementărilor legale în vigoare   
 
1.2 Memoriu justificativ 

sprijin prevazute prin masura. 

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

** Actiunile culturale se raporteaza la tipurile de sprijin prevazute prin masura. 
 
S4: Criteriul deservirii minorităților, tinerilor sau femeilor. 
 
4.1 Proiecte care prin obiectivele acestora deservesc populația dezavantajată din rândul 
minorităților, tinerilor sau femeilor.       
Prin proiect se va demonstra   numarul persoanelor dezavantajate care vor beneficia de 
serviciile/infrastructurile ce pot fi finanțate.                         
Peste 100      30 p dacă DA sau 0 dacă NU 
50-99                    25 p dacă DA sau 0 dacă NU 
Sub  50  20 p dacă DA sau 0 dacă NU 
 
4.2 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. 
10 p dacă DA sau 0 dacă NU 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare 
 
Doc. 1  
1.1 Studiu de Fezabilitate/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   
 
1.2 Memoriu justificativ 
 
Doc. 21 Dovada apartenentei la o minoritate – 
(ex. dovada apartenentei la etnia roma – 
adeverinta de la primarie, prefectura sau 
Partida Romilor) 

Pentru punctarea la criteriul 4.1 - Se verifica 
daca din informatiile prezentate in cuprinsul 
Doc. 1/ Doc. 21 rezulta numarul persoanelor 
dezavantajate din  rândul minorităților, 
tinerilor sau femeilor care vor beneficia de 
serviciile/infrastructurile ce pot fi finanțate. 
 
Pentru punctarea la criteriul 4.2 – 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. 

 
S5: Criteriul creării de noi locuri de muncă * 
Prin proiect se va demonstra necesitatea locurilor de muncă nou create, astfel încât crearea a cel 
putin 5 locuri de muncă va primi punctajul maxim. Nu se vor puncta proiectele care nu demonstrează 



numărul locurilor de muncă propuse, sau sunt propuse în mod artificial în vederea obținerii de punctaj 
în cadrul acestui criteriu de selecție. 
 
Peste 5 locuri de muncă create                                                             (15p  dacă DA sau 0 dacă NU) 
Cel puțin un loc de muncă creat (maxim 5)    (5p  dacă DA sau 0 dacă NU) 
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Studiu de Fezabilitate/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   
 
1.2 Memoriu justificativ 
 
 

Se verifica in cuprinsul Studiului de 
Fezabilitate/Memoriului justificativ/ 
Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii numarul de noi locuri de munca 
create dupa implementarea proiectului. 
 
Sunt acceptate noi locuri de munca create cu 
minim jumatate de norma (4 ore). 

 

* Sunt acceptate noi locuri de munca create cu minim jumatate de norma (4 ore). 
 

Expertul 1 cel care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei 
bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Expert  2  cel care verifică munca expertului 1 
certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos 
suprapusă peste bifa expertului.  
Dacă există divergenţe între expert 1 şi expert 2, acestea sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic 
superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 
 


