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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ GAL ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI 
VRANCEA 

MĂSURA M4/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii sociale” 

 
Denumire solicitant: _______________________________________________________________ 

 

Titlu proiect: _____________________________________________________________________ 
 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: __________________________________________ 
 

Data înregistrării proiectului la GAL: ___________________________________________________ 
 

Obiectivul proiectului: _______________________________________________________________ 
 

Amplasare proiect (localitate): _______________________________________________________ 
 

Statut juridic solicitant: _____________________________________________________________ 
 

Date personale reprezentant legal 

Nume: ____________________________ Prenume: ______________________________________ 
 

Funcție reprezentant legal: __________________________________________________________ 

 

 
 

Nr. 
crt 

Principii de selecție Criterii de selecție 
Punctaj 

criteriu ghid 

Punctaj acordat 
în urma 
verificării GAL 
Ținutul Viei și 
Vinului Vrancea 

Observații 

C.S. 1 Principiul prioritizării 
proiectelor în funcție de 
numărul de beneficiari 
indirecți ai proiectului 

 10 puncte  Documente verificate :  
studiu de fezabilitate 
/memoriu justificativ 

Beneficiari indirecți (în 
calitate de beneficiar 
final) pe măsurile M5/6B 
și M6/6B  

6 puncte  

Beneficiari indirecți 
aparținând categoriilor 
defavorizate, inclusiv 
membrii minorităților 
locale, cu precădere cei 
de etnie romă 

4 puncte  

C.S. 2 Principiul prioritizării 
proiectelor care creează noi 
locuri de muncă 

Proiectul generează cel 
puțin un loc de muncă 

15 puncte  
Documente verificate : 
studiu de fezabilitate/ 
memoriu justificativ 
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C.S. 3 Principiul gradului de 
acoperire a populației 
deservite 

Gradul de incluziune 
socială - populația 
deservită face parte din 
cât mai multe categorii 
defavorizate sau grupuri 
vulnerabile – sau 
grupurile țintă  

 
15 puncte 

 

 

Documente 
justificative:  studiu de 
fezabilitate/ memoriu 
justificativ/ alte 
documente justificative 

până în 10% 5 puncte  

peste  10%  10 puncte  

C.S. 4 Principiul prioritizării tipului 
de investiție în funcție de 
gradul de dezvoltare 
socioeconomică a zonei, 
conform ”Studiului privind 
stabilirea potențialului 
socio‐economic de dezvoltare 
al zonelor rurale”; 
 

Gradul de dezvoltare 
socio‐economică a zonei 
Se are în vedere ierarhia 
comunelor în funcție de 
potențialul 
socio‐economic de 
dezvoltare al zonelor 
rurale:  
 
coeficient comună x 10 
        0.6648 
 
Rezultatul va fi exprimat 
de un număr cu 4 
zecimale 
 

Max 5 
 puncte 

 

Se calculează prin 
raportul dintre 
coeficientul 
corespunzător comunei 
‐ înmulțit cu 10, 
raportat la cel mai mare 
coeficient ‐ 0.6648 din 
„Studiului privind 
stabilirea potențialului 
socio‐economic de 
dezvoltare al zonelor 
rurale”. 
În cazul ADI, 
coeficientul comuna se 
calculează prin media 
aritmetică a 
coeficienților 
comunelor deservite de 
investiție și care fac 
parte din ADI. 
 

C.S. 5 Principiul expertizei în 
desfășurarea de activități 
sociale 

Solicitantul are expertiză 
de minim 5 ani în 
desfășurarea de activități 
sociale 

30 puncte  

Documente verificate: 
- memoriu 
justificativ/SF 
- alte documente 
justificative 

C.S. 6 Principiul deservirii 
beneficiarilor indirecți din mai 
multe UAT-uri din teritoriu 

Beneficiarii indirecți ai 
proiectului sunt din cât 
mai multe UAT-uri din 
teritoriul GAL   

10 puncte  

Documente verificate :  
memoriu justificativ / 
studiu de fezabilitate 

C.S. 7 Principiul încurajării 
investițiilor ce vizează 
eficientizarea clădirilor 

Eficientizarea energetică 
a spațiilor pentru 
asigurarea de servicii 
sociale 

15 puncte  

Documente verificate: 
- Studiul de Fezabilitate 
/memoriu justificativ / 
Documentația de 
Avizare pentru   Lucrări 
de Intervenții 
 
-acte de proprietate / 
chirie/comodat/concesi
onat pe o perioadă care 
să acopere inclusiv 
perioada de 
monitorizare a 
proiectului;  
 
-extras carte funciară 
dacă este cazul 
- cerificat energetic 

TOTAL 100 puncte   
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Pentru această măsură, pragul minim este de 30 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanțare. 

 

Punctajul total proiectului în urma verificării criteriilor de selecție de către GAL 
……………………………………………………………………….   este de : ………………….. puncte. 

 
Observațiile GAL …………………………………………………………………………………..: 
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 

 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru 
departajare : 

 
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de valoarea coeficientului 
obținut în conformitate cu Studiul privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare a zonelor 
rurale asumat de către MADR, fiind finanțat proiectul cu cel mai mare coeficient al potențialului de 
dezvoltare. 

 

În situația în care și după aceasta departajare există proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se  va face 
în funcție de valoarea eligibilă, în sensul ca proiectele cu valoare mai mică vor avea întâietate. 

 

Aprobat de Președinte ……………………………………………………………………………………… 
 

Nume  si prenume...................................................................................................... 
Semnătura……………………….....................……….  

                                                                                      DATA…...…/…..…/2019 

Verificat de ……………………Expert 2 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................ 
                                                                                      DATA…..…/…..…/2019  

Întocmit de……………………Expert 1 
Nume  și prenume...................................................................................................... 
Semnătura …………………........................  
                                                                                       DATA….…/….…/2019 
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Metodologia de verificare a criteriilor de selecție M4/6B 
 

CS1. Principiul prioritizării proiectelor în funcție de numărul de beneficiari indirecți ai proiectului 
Documente de verificat:  studiul de fezabilitate /memoriu justificativ 
Expertul verifica în memoriul justificativ sau studiul de fezabilitatea numărul estimat de beneficiari indirecți ai 
proiectului. 
Dacă unul din cele două criterii este îndeplinit, expertul va înscrie punctajul în coloana corespunzătoare. 
În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS2. Principiul prioritizării proiectelor care creează noi locuri de muncă. 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, memoriul justificativ 
Expertul verifică dacă în SF sau MJ este prevăzută crearea unul loc de muncă. 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj. 
În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS3. Principiul gradului de acoperire a populației deservite. 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, Memoriu justificativ 
Expertul verifică dacă în SF /MJ  populația deservită face parte din cât mai multe categorii defavorizate sau grupuri 
vulnerabile – sau grupurile țintă; 

         Expertul calculează coeficientul astfel:      Nr.persoane cu dizabilități =........% 
                                                                                  Nr.populație UAT 
 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 puncte sau 10 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS4. Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socioeconomică a zonei, conform 
”Studiului privind stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare al zonelor rurale”; 
Documente de verificat: Studiului privind stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare al zonelor rurale” 
Expertul calculează raportul dintre coeficientul corespunzător comunei ‐ înmulțit cu 10, raportat la cel mai mare 
coeficient ‐ 0.6648 din „Studiului privind stabilirea potențialului socio‐economic de dezvoltare al zonelor rurale”. 
Rezultatul va fi exprimat  de un număr cu 4 zecimale.  
În cazul ADI, coeficientul comuna se calculează prin media aritmetică a coeficienților comunelor deservite de investiție 
și care fac parte din ADI.  
 
CS5. Principiul expertizei în desfășurarea de activități sociale. 
 Documente de verificat: memoriu justificativ, SF, alte documente justificative 
Expertul va verifica dacă solicitantul este furnizor  acreditat pe servicii sociale . 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj. 
În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS6. Principiul deservirii beneficiarilor indirecți din mai multe UAT-uri din teritoriu. 
Documente de verificat: Studiul de Fezabilitate/ Memoriul justificativ. 
Expertul verifică dacă beneficiarii indirecți ai proiectului fac parte din cat mai multe UAT-uri  
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj. 
În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS7. Principiul încurajării investițiilor ce vizează eficientizarea clădirilor 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții/ Memoriul Justificativ, acte de proprietate / chirie/comodat/concesionat/cerificat energetic 
Expertul va verifica daca proiectul vizează eficientizarea energetică a spațiilor pentru asigurarea de servicii sociale.  
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj. 
În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 
 


