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Anexa nr.11 la Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii M6/1B/6B 

 

Formular S.L. M6/1B/6B -Fișă de verificare a criteriilor de selecție 
 

Măsura M6/1B/6B -Investiții în infrastructura socială a teritoriului 
 
 
Număr de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare :_________________________________ 
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________  
 

Nr. 
crt. 

Principiul de selecție Criteriul de selecție / Documente verificate PUNCTAJ 
SELECȚIE 

Punctaj 
conform 
Ghidului 
solicitan

-tului 

Punctaj 
acordat 
de GAL 

 PRINCIPII GENERALE  Maxim 50 p 

1. P1 - Principiul prioritizării 
tipului de investiții, în sensul 
prioritizării investițiilor în 
funcție de contribuția adusă 
la atingerea obiectivelor SDL 

CS1 - Proiecte care vizează 
infrastructura socială din teritoriul GAL 
Documente verificate : 
- Cererea de finanțare 
- Hotărârea Adunării Generale a ONG 
pentru implementarea proiectului 

Maxim 
10 p 

 
........... 

2. P2 - Principiul gradului de 
acoperire a populației 
deservite (raportat la 
teritoriul GAL) 

CS2 - Proiecte care deservesc o 
populație de : 

Maxim 
40 p 

 
........... 

Peste 15.000 locuitori 40 p  
10.000 - 14.999 locuitori 30 p  
5.000 - 9.999 locuitori 20 p  
Minim 4.999 locuitori 10 p  
Documente verificate : 
- Anexa 6 – Lista UAT GAL FS-TP _ Condiții specifice 
la Ghidul solicitantului (se va consulta coloana Nr.locuitori)  
- Studiul de Fezabilitate/ Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu Justificativ 
- Acorduri de Parteneriat și colaborare încheiate de solicitant 
cu  UAT-uri din teritoriul GAL vizate de proiect. 

 PRINCIPII SPECIFICE  Maxim 50 p 

3. P3 - Principiul prioritizării 

tipului de investiție în funcție 

de gradul de dezvoltare 

socio-economică a zonei, 

determinat conform 

CS3 - Gradul de dezvoltare socio-
economică a zonei vizate de proiect 
având în vedere ierarhia comunelor în 
funcție de potenţialul socio-economic 
de dezvoltare al zonelor rurale.  
 

Maxim 
20 p 

 
........... 

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
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“Studiului privind stabilirea 

potențialului socio-economic 

de dezvoltare a zonelor 

rurale” asumat de către MADR 

care este postat pe site-ul 

www.madr.ro.  

Coeficienții specifici ai 

comunelor din teritoriul GAL 

Făgărașul de Sud-Ținutul 

Posadelor se găsesc în Anexa 

6 a Ghidului solicitantului 

Formula de calcul este: 

(Coeficient comună în care se realizează 

investiția / 0,5204) x 20 

Rezultatul va fi exprimat printr-un număr 
cu 2 zecimale. 
 

Coeficienții corespunzători comunei se iau 

din studiul MADR, iar 0.5204 este cel mai 

mare coeficient din teritoriul GAL (comuna 

Arefu, județul Argeș). 

Se verifică documentele : 
- Anexa 6 – Lista UAT GAL FS-TP _ Condiții specifice 
la Ghidul solicitantului (coloana IC) 
- Studiul de Fezabilitate/ Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu Justificativ 

4. P4 - Principiul prioritizării 
investiției care oferă un 
număr cât mai mare de 
servicii sociale categoriilor 
de persoane vulnerabile din 
grupul țintă (persoane cu 
dizabilități; copii și tineri 
aflați în situații de risc; 
persoane de etnie romă; 
persoane vârstnice / adulte) 

CS4 - Proiecte care oferă servicii 
sociale noi, după cum urmează : 

Maxim 
20 p 

 
........... 

5 sau mai multe servicii sociale oferite 20 p  
4 servicii sociale oferite 15 p  
3 servicii sociale oferite 10 p  
2 servicii sociale oferite 5 p  
Se verifică documentele : 
- Studiu de Fezabilitate/ Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu Justificativ 
- Anexa 12 - Declarație pe propria răspundere. 

5. 

P5 - Experiența anterioară a 
solicitantului în oferirea de 
servicii sociale în teritoriul 
GAL  

CS5 - Proiecte depuse de beneficiari cu 
experiență anterioară: 

Maxim 
5 p 

 
........... 

Experiența anterioară de peste 3 ani 5 p  
Experiența anterioară sub 3 ani 0 p  
Se verifică documentele : 
- Studiul de Fezabilitate/ Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu Justificativ 
- Acorduri de colaborare, parteneriate, proiecte anterioare 
finalizate etc. 

6. 
P6 - Prioritizarea proiectelor 
care utilizează energia 
produsă din surse 
regenerabile 

CS6 - Clădiri dotate cu sisteme care 
utilizează energie regenerabilă 

Maxim 
5 p 

 
........... 

Se verifică documentele : 
- Studiu de Fezabilitate/ Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu Justificativ 
- Bugetul indicativ al proiectului. 

TOTAL PUNCTAJ Maxim 
100 p 

 
........... 

 
Punctajul total este de maxim 100 puncte. 
Punctajul minim pentru selecția unui proiect este de 40 puncte și reprezintă pragul sub care nici 
un proiect nu poate fi selectat pentru finanțare. 

http://www.madr.ro/
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție CS1-CS6. Selecția 

pentru finanțare a proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie, în cadrul alocarii disponibile pentru apelul de selecţie.  
 

CONCLUZIA VERIFICĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE : 
 
Punctajul total al criteriilor de selecție stabilit de GAL : ……… puncte 

Proiectul propus prin cererea de finanțare (inclusiv documentele anexate acesteia) este: 

FINANȚABIL (punctaj minim îndeplinit – 40 puncte)   

 NEFINANȚABIL (punctaj minim neîndeplinit – 40 puncte) 

Observații: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 (se completează doar pentru proiectele care au același punctaj) 
 

Criteriul de departajare Valoarea în cazul 
proiectului propus 

Criteriul de departajare nr.1 - populația netă deservită 
          (numărul de locuitori din UAT-urile deservite)  

................. 
locuitori din teritoriul GAL 

Criteriul de departajare nr.2 - Proiecte care oferă servicii sociale 
          (numărul de servicii sociale noi oferite) 

 
……………. 

servicii sociale noi oferite 

 
Aprobat,           Ștampila 
Manager Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________    
Data ____/_____/________ 

 
Verificat 
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________    
Data ____/_____/_______ 

 
Întocmit,  
Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________    
Data ____/_____/_______ 
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Metodologia de aplicat pentru completarea  

Fișei de verificare a criteriilor de selecție  
specifică Măsurii M6/1B/6B Investiții în infrastructura socială a teritoriului 

 
Atenție!Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu  
  Cererea de Finanțare. 

 
Număr de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare  

Se preia numărul de înregistrare din Fișa de verificare a conformității proiectului  
Denumire solicitant  

Se preia denumirea din Cererea de finanțare. 
Titlu proiect   

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

 
P1 - Principiul prioritizării tipului de investiții, în sensul prioritizării investițiilor în funcție 
de contribuția adusă la atingerea obiectivelor SDL 
CS 1 - Proiecte care vizează infrastructura socială din teritoriul GAL 

Documente prezentate de solicitant Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate de solicitant 

- Cererea de finanțare 
 
- Hotărârea Adunării Generale a 
ONG pentru implementarea 
proiectului 

Expertul verifică conținutul Hotărârii Adunării Generale a ONG 
pentru implementarea proiectului.  
Criteriul de selecție va fi punctat numai dacă solicitantul își 
asumă implementarea proiectului de infrastructură socială în 
UAT-urile din teritoriul GAL menționate în proiectul propus. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS1.  
 
P2 - Principiul gradului de acoperire a populației deservite (raportat la teritoriul GAL) 
CS 2 - Proiecte care deservesc teritoriul GAL într-un grad cât mai mare de acoperire 
Se acorda punctaj maxim (40 pct.) pentru proiecte care deservesc o populație de peste 15.000 
de locuitori din teritoriul GAL (din cel puțin 5 UAT-uri din teritoriul GAL). 
Documente prezentate de solicitant Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate de solicitant 

- Anexa 6 – Lista UAT GAL FS-

TP _ Condiții specifice  la Ghidul 
solicitantului (se va  consulta 
coloana Nr.locuitori)  
- Studiul de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu 
Justificativ 
- Acorduri de Parteneriat și 
colaborare încheiate de solicitant 
cu  UAT-uri din teritoriul GAL 
vizate de proiect.  

Se verifică Studiul de fezabilitate / Documentaţie de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii / Memoriu justificativ. 
Expertul verifică numărul total al populației din UAT-urile 
deservite de proiectul propus de solicitant, conform Anexei 6 – 
Lista UAT GAL FS-TP _ Condiții specificela Ghidul solicitantului 
(se va consulta coloana nr.1). 
Criteriul de selecție va fi punctat funcție de numărul de persoane 
din teritoriul GAL care pot fi deservite de proiectului propus.  
Acest criteriu de selecție va fi punctat doar pentru UAT-urile din 
teritoriul GAL pentru care solicitantul a prezentat Acorduri de 
Parteneriat și colaborare prin care se demonstrează că proiectul 
propus deservește UAT-urile respective. 
Atenție ! Investiția și activitatea aferentă implementării proiectului 
va fi realizată în teritoriul GAL și trebuie să deservească cel puțin 
5 UAT-uri din teritoriu. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS2.  

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
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P3 - Principiul prioritizării tipului de investiție în funcție de gradul de dezvoltare socio-
economică a zonei, determinat conform “Studiului privind stabilirea potențialului socio-
economic de dezvoltare a zonelor rurale” asumat de către MADR, postat pe www.madr.ro 
Coeficienții specifici ai comunelor din teritoriul GAL Făgărașul de Sud-Ținutul Posadelor se 
găsesc în Anexa 6 a Ghidului solicitantului. 
CS 3 - Gradul de dezvoltare socio-economică a zonei vizate de proiect având în vedere  
ierarhia comunelor în funcție de potenţialul socio-economic de dezvoltare al zonelor 
rurale 
Documente prezentate de solicitant Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate 

- Studiul de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu 
Justificativ 
 
- Anexa 6 – Lista UAT GAL FS-
TP _ Condiții specifice 
la Ghidul solicitantului   
 

    Expertul verifică în Studiul de Fezabilitate / Documentație de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriu Justificativ 
valoarea coeficientului comunei în care se face investiția prin 
proiectul propus conform Anexei 6 – Lista UAT GAL FS-TP _ 
Condiții specifice la Ghidul solicitantului (din coloana IC).  
    Expertul evaluator va puncta acest criteriu de selecție conform 

următoarei formule de calcul : 

(Coeficient comună în care se realizează investiția / 0,5204) x 20 

Rezultatul va fi exprimat printr-un număr cu 2 zecimale. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS3.  
 
P4 - Principiul prioritizării investiției care oferă un număr cât mai mare de servicii sociale 
categoriilor de persoane vulnerabile din grupul țintă (persoane cu dizabilități; copii și 
tineri aflați în situații de risc; persoane de etnie romă; persoane vârstnice / adulte) 
CS 4–Numărul de servicii sociale noi oferite prin proiectul propus  
Documente prezentate de solicitant Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate 

- Studiul de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu 
Justificativ 
- Certificatul de acreditare a 
solicitantului ca furnizor de 
servicii sociale. 
- Autorizările și avizele deținute 
de solicitant pentru furnizarea 
tipurilor de servicii sociale 
existente. 
-Anexa 12-Declarație pe propria 
răspundere. 
 

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat un certificat de acreditare 
care atestă că este furnizor de servicii sociale. 
Expertul verifică în Studiul de Fezabilitate / Documentație de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenții / Memoriu Justificativ  dacă : 

- solicitantul demonstrează prin autorizările și avizele sau orice 
document relevant că furnizează cel puțin un serviciu pentru o 
categorie de beneficiari din grupurile vulnerabile vizate de măsură 
(persoane cu dizabilități–tineri și adulți, copii și tineri aflați în situație 
risc de abandon școlar, romi, persoane vârstnice) la data depunerii 
cererii de finantare; 
- solicitantul descrie in SF/DALI/MJ care vor fi serviciile noi prestate 
prin proiect (raportat la categoriile de beneficiari din grupurile tință 
vizate de măsură), pentru care nu este acreditat la data depunerii 
cererii de finanțare, dar pe care dorește să le ofere prin proiect ; 
-  solicitantul demonstrează în SF/DALI/MJ că investiția propusă va 
asigura condițiile corespunzătoare pentru prestarea serviciilor 
sociale noi, propuse prin proiect, conform legislației în vigoare și le 
asumă prin completarea și semnarea Anexei 12; 
-  solicitantul își asumă obligația de a le acredita în maxim 3 luni de 
la depunerea cererii de plată finale și de a le prezenta GAL prin 
completarea și semnarea Anexei 12. 

Acest criteriu de selecție va fi punctat numai dacă toate punctele de mai 
sus sunt îndeplinite cumulativ. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS4.  
 

http://www.madr.ro/
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
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P5 - Experiența anterioară a solicitantului în oferirea de servicii sociale în teritoriul GAL 
CS5–Experiența anterioară a solicitanților în oferirea de servicii similare cu cele 
prevăzute în proiectul propus 
Documente prezentate de solicitant Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate 

- Studiul de Fezabilitate / 
Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu 
Justificativ 
- Acorduri de colaborare, 
parteneriate, proiecte anterioare 
finalizate etc. 

Expertul verifică în Studiul de Fezabilitate / Documentație de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții / Memoriu Justificativ 
- experiența anterioară a solicitantului în oferirea de servicii 
sociale similare cu cele prevăzute în proiectul propus. 
Criteriul de selecție va fi punctat doar dacă solicitantul are 
experiență de peste 3 ani, justificată de documentele prezentate 
(acorduri de colaborare, parteneriate, proiecte anterioare 
finalizate etc.). 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS5.  
 
P6 - Prioritizarea proiectelor care utilizează energia produsă din surse regenerabile 
CS 6–Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 
Documente prezentate de solicitant Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate 

-Studiu de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții / Memoriu 
Justificativ 
- Bugetul indicativ al proiectului 

Expertul verifică în Studiul de fezabilitate / Documentaţie de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenţii / Memoriu justificativ 
- dacă solicitantul a prevăzut dotarea clădirilor cu sisteme care 
utilizează energia regenerabilă. 
 
Criteriul de selecție va fi punctat doar dacă solicitantul a prevăzut 
în bugetul indicativ al proiectului o cheltuială pentru 
achiziționarea de sisteme care utilizează energia regenerabilă. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS6.  
 
Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul total obținut de 
proiectul propus, acesta fiind suma punctajelor acordate pentru CS1 – CS6.   
 
Funcție de punctajul total obținut în raport cu punctajul minim (40 puncte), expertul va bifa una 
dintre cele două situații (FINANȚABIL sau NEFINANȚABIL). 
 

Dacă există divergenţe între expertul GAL care a verificat criteriile de selecție şi expertul GAL 
care verifică munca acestuia, acestea sunt mediate/rezolvate de managerul / directorul executiv 
al GAL, care îşi consemnează decizia sub semnătură. 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, expertul va aplica următoarele 
criterii de departajare a proiectelor (în această ordine) : 

- criteriul de departajare nr.1 - populația netă deservită 
Expertul va menționa numărul locuitorilor din UAT-urile din teritoriul GAL vizat de 
proiectul propus, conform datelor de la CS2. 
Va avea prioritate proiectul prin intermediul căruia se deservește o populație mai 
mare din teritoriul GAL, având în vedere indicatorul de monitorizare specific 
domeniului de intervenție corespunzător măsurii M6/1B/6B, respectiv ”Populație 
netă care beneficiază de servicii / infrastructuri îmbunătățite”, așa cum este 
prevăzut în Fișa măsurii (Anexa 4). 
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Dacă în urma aplicării criteriului de departajare nr.1, proiectele vor avea în 
continuare același punctaj, se va aplica criteriul de departajare nr.2 

- criteriul de departajare nr.2 - proiecte care oferă servicii sociale 
Expertul va menționa numărul de servicii sociale noi oferite prin proiectul propus, 
conform datelor de la CS4. 
Va avea prioritate proiectul prin intermediul căruia se oferă mai multe servicii 
sociale noi (se au în vedere serviciile sociale noi propuse prin proiect). 

 
Comitetul de Selecție a Proiectelor al GAL va analiza și decide prioritatea de finanțare a 
proiectelor cu același punctaj.   
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și înscrie 
punctajul total acordat. 


