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Măsura M1/6B- Dezvoltarea satelor din spaţiul Leader 

 

FORMULARUL S0 - FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE PENTRU MĂSURA M1/6B 

  

Denumire solicitant: …………………………………………………………………………………………………………….....…  

Titlul proiectului:   …………………………………………........................................................…  

Număr de înregistrare a cererii de finațare la GAL Zona Luț, Șar, 

Câmpie........................................................………………………………………………………………  

  

  

Nr.crt. CRITERIU DE SELECȚIE PUNCTAJ 

1.  Localitățile rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat 
Se vor puncta proiecte localizate in comune cu un grad de sărăcie 
mai mare de 40% conform listei comunelor cu grad de sărăcie aferent. 

5 puncte 

2.  Proiecte realizate in parteneriat pe baza unor contracte ce se vor 
aplica in faza de operare  

Maxim 10 de 
puncte 

Parteneriatul constituit din 2 parteneri  5 puncte 

Parteneriatul constituit din mai mult de doi parteneri   10 puncte 

3.  Proiecte cu impact microregional 
Acest criteriu se va puncta în cazul in care proiectul vizează obiective 
a căror potențiali beneficiari aparțin mai multor localități. 

10 puncte  

4.  Investiția poate fi vizitată la finalul implementării(ca exemplu de 
buna practică in teritoriu); 
Acest criteriu se va puncta în cazul în care există declarație privind 
posibilitatea vizitării investiției. 
 

15 puncte 
 

5.  Gradul de acoperire a populației deservite 
Acest criteriu se va puncta după verificarea procentului de acoperire 
a populației de servite de investiție(menționat in Hotărârea 
Consiliului Local de aprobare a proiectului) din totalul populației 
comunei, astfel: 

 10 puncte 
 
 
 
 
 

Procent acoperire mai mare sau egal cu 50%  10 puncte 
 

Procent acoperire mai mic de 50%     5 puncte 

6.  Exploatarea resurselor de energie regenerabilă 
Acest criteriu se va puncta dacă proiectul vizează inclusiv investiții 
în producerea energiei din surse regenerabile 
 

15 puncte 

7.  Solictanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 
investiție similară 
 

15 puncte 

8.  Care vizează activităţi recreaţionale   20 puncte 

 TOTAL 100 de 
puncte 

 

  

Observatii:  

................................................................................................................. 

................................................................................................................ 

................................................................................................................. 

.................................................................................................................  
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Întocmit de : Expert Tehnic 1   

 

Nume/Prenume …………………….........................   

Semnătura............................................... 

Data………................................................  

  

  

Verificat de : Expert Tehnic 2   

 

Nume/Prenume ……………………........................   

Semnătura.............................................. 

Data………................................................  

  

  

Aprobat de : Manager GAL 

Nume/Prenume ……………………......................   

Semnătura şi ştampila ...............................   

Data………............................................... 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

  

 Verificarea criteriilor de selectie  

 

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

Cererea de Finanțare.  

 

          1.   Localitățile rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat - 5 puncte 

Se vor puncta proiecte localizate in comune cu un grad de sărăcie mai mare de 40% conform 

listei comunelor cu grad de sărăcie aferent. 

DOCUMENTE  PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE  

Anexa 11 Comune și gradul de sărăcie 
aferent 
  

Se verifică Anexa 11 Comune și gradul de sărăcie aferent. 
 
Pentru proiecte care se vor implementa în localități cu un 
grad de sărăcie mai ridicat de 40%, expertul va acorda 5 
puncte.   

 

  

 

  

2. Proiecte realizate în parteneriat (formal sau informal) – maxim 10 puncte  

  

2.1 Parteneriatul constituit din 2 parteneri- 5 puncte  

2.2 Parteneriatul constituit din mai mult de doi parteneri- 10 puncte  

  

DOCUMENTE  PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE  

 
Acordul de parteneriat   
  

Se verifică existența unui acord de parteneriat între 
solicitant și parteneri, constituit în scopul de susținerii 
obiectivelor/activităților proiectului.  
Se verifică obiectul acordului de parteneriat – acesta 
trebuie să fie constituit în scopul susținerii 
obiectivelor/activităților proiectului. Se verifică 
contribuția asumată de fiecare partener în scopul 
susținerii obiectivelor/activităților proiectului.   
În acordul de parteneriat trebuie să fie indicat în mod 
expres partenerul desemnat pentru a depune proiectul.  
Acordul de parteneriat trebuie să fie semnat și ștampilat 
de fiecare dintre parteneri.  
  
Pentru parteneriatele constituite dintre 2 parteneri, 
expertul va acorda 5 puncte, iar pentru parteneriatele 
formate din mai mult de doi parteneri, expertul va acorda 
10 puncte.   
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3. Proiecte cu impact microregional - 10 PUNCTE   

  

                                                                                                                                                                    

DOCUMENTE  PREZENTATE  

PUNCTE  DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL  
DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

 
Anexa 2. Studiu de fezabilitate 
 
Anexa 3. Memoriu justificativ  

Se verifică în studiul de fezabilitate/memoriu 
justificativ dacă proiectul, prin natura sa vizează 
obiective a caror potentiali beneficiari apartin mai 
multor localitati din teritoriul GAL Prietenia Mureș-
Harghita  
  
Expertul va înscrie 10 puncte în rubrica scor, dacă 
proiectul are cuprinse obiective a caror potentiali 
beneficiari apartin mai multor localitati din teritoriul 
GAL Zona Luț, Șar, Câmpie. Dacă nu, expertul va puncta 
acest criteriu de selecție cu 0 puncte.  

  

  

4.Investiția poate fi vizitată la finalul implementării (ca exemplu de bună practică 

în teritoriu) – 15 puncte  

  

DOCUMENTE  PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT    
DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

ÎN  CADRUL  

 
Anexa 8.  Declarație angajament privind 
posibilitatea ca investiția să fie vizitată 
la finalul implementării proiectului                            

Se verifică conținutul declarației angajament privind 
posibilitatea ca investiția să fie vizitată la finalul 
implementării proiectului. Declarația trebuie să prevadă 
expres angajamentul solicitantului că investiția va putea fi 
vizitată la finalul implementării.  
Se verifică faptul că solicitantul a semnat și ștampilat 
declarația angajament privind posibilitatea ca investiția să 
poată fi vizitată la finalul implementării proiectului.  
  
Expertul va puncta cu 15 puncte dacă declarația este anexată 
la dosarul Cererii de Finanțare, completată, datată și semnată 
de solicitant, dacă nu, expertul va acorda 0 puncte. 
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5. Gradul de acoperire al populației deservite -maxim 10 puncte 

                                                                                                                                                      

DOCUMENTE  PREZENTATE  

PUNCTE  DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL  
DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

 
Anexa 9. Hotararea Consiliului Local 
privind implementarea proiectului.                                  

Acest criteriu se va puncta  dupa verificarea procentului de 
acoperire a populatiei deservite de investitie (mentionat in 
Hotararea Consiliului local de aprobare a proiectului) din 
totalul populatiei comunei .  
 
Se verifica dacă procentul de acoperire este 
mai mare sau egal cu 50% , caz in care se vor acorda 10 
puncte sau daca procentul de acoperire este mai mic de 50%, 
caz in care se vor acorda 5 puncte. 
 

   

               

             

6. Exploatarea resurselor de energie regenerabilă -15 puncte 

  

DOCUMENTE  PREZENTATE  

PUNCTE  DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL  
DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

  
Anexa 2. Studiu de fezabilitate 
 
Anexa 3. Memoriu justificativ 
  

Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu 
justificativ dacă proiectul vizează investiții in 
producerea energiei din surse regenerabile.  
 
Dacă sunt îndeplinite criteriul mai sus menționat, 
expertul va acorda 15 puncte, dacă nu, expertul va 
înscrie 0 puncte.   
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 7. Solictanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară-15 

puncte 

  

DOCUMENTE  PREZENTATE  

PUNCTE  DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL  
DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

 
Anexa 1 Cererea de finanțare  
  
Anexa 2.Studiul de fezabilitate 
   
Anexa 3.Memoriu justificativ 
 

Se verifică Cererea de Finațare –Declarația F – 
solicitantul a bifat Declarația că proiectul propus 
asistenței financiare nerambursabile FEADR nu 
beneficiază de altă finanțare din programe de finanțare 
nerambursabilă.  
  
În cadrul Cererii de Finanțare- Partea C- Finanțări 
nerambursabile solicitate și/sau obținute, expertul 
verifică dacă solicitantul a mai beneficiat de sprijin 
financiar pentru o inițiativă similară.   
  
Se verifică în Studiul de Fezabilitate – Analiza situației 
existente/ Memoriu justificativ mențiunea că 
solicitantul nu a mai primit sprijin, anterior, pentru o 
inițiativă similară.  
 
Se vor acorda 15 puncte, dacă solicitantul nu a mai 
primit sprijin anterior, pentru o inițiativă similară, iar 
dacă a obținut sprijin, expertul va puncta cu 0 puncte 
acest criteriu de selecție.   
 

 

8. Proiecte care vizează activități recreaționale -20 puncte 

  

DOCUMENTE  PREZENTATE  

PUNCTE  DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL  
DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

  
Anexa 2. Studiul de fezabilitate  
 
Anexa 3. Memoriu justificativ 
 
  
  
 

Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ 
dacă obiectivele preconizate prin proiect vizeaza activitați 
recreaționale 
  
Expertul va puncta cu 20 puncte dacă sunt mentionate aceste 
obiective și cu 0 puncte dacă nu.  

  

  

   

 


