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MĂSURA 1/6B – Dezvoltarea satelor și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în  
teritoriul GAL 
GE 1.2 cL – FIȘA VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

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

              

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 
Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. 
……………..  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: ______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________  
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Nr. 
Crt. 

Principiul de 
Selecție 

Criteriul de Selecție 
 
 

Documente verificate 

PUNCTAJ SELECȚIE 

conform 
Ghidului 

Solicitantului 

Punctaj selecție 
CRFIR/AFIR 

1. 
Principiul prioritizării investițiilor in UAT care nu au mai primit 
anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara  

max 30 p  

 

-Proiecte care deservesc UAT si ADI care nu au mai primit 
anterior sprijin comunitar 

(se primeste punctaj doar daca niciuna dintre UAT 
componente ale ADI nu a primit anterior sprijin) 

30 p  

 

Se verifică documentele: 
-Sectiunea C din Cererea de finantare 
-Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din sectiunea F din Cererea de 

finantare,  
- Baza de date FEADR. 

2. 
Principiul prioritizării UAT cu grad de sărăcie ridicat 
 

max 30 p  

 

2.1 Proiecte ce deservesc UAT pentru care indicele de 
dezvoltare umană locală (IDUL) are valori mai mici sau egale cu 
55 

30 p 

       2.2 Proiecte ce deservesc UAT pentru care indicele de 
dezvoltare umană locală (IDUL) are valori între 56-60. 

25 

2.3 Proiecte ce deservesc localități pentru care indicele de 
dezvoltare umană locală (IDUL) are valori mai mari de 60 

20 

 
Se verifică documentele: 
Lista UAT cu valorile IDUL (indicele dezvoltării umane locale)  

3. Principiul prioritizării tipului de investiții Max. 40 p  

 

3.1.a. Proiecte privind infrastructura de drumuri care asigură 
legătura cu principalele căi rutiere (drumurile județene, 
naționale, comunale) sau alte căi principale de transport 
(feroviare) 

40 p 

 

 

Se verifică documentele: 
    Intersecţia cu drumuri judeţene astfel clasificate, conform HG nr. 540 / 2000, modificată, 
comple-tată şi republicată; intersecţia cu alte drumuri comunale astfel lasificate, conform 
HG nr. 540 / 2000, modificată, completată şi republicată. Accesul direct (nemijlocit) la gări, 
halte sau puncte oprire aparţinând infrastructurii feroviare. 

 

3.1.b. Proiecte de modernizare a infra-structurii rutiere care 
prevăd doar cons-truirea de troturare, podețe de acces 
proprietăți, rigole de scurgere ape pluviale sau în exces etc. 
pot fi finanțate. 

10 p 

 

Se verifica documentele: 
- Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

3.2 3.2 Proiecte privind investițiile de înființare și amenajare a 
spațiilor de utilitate publică/renovarea clădirilor publice 

30 p 
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Se verifica documentele: 

-Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

 
3.3 Proiecte privind investițiile  în scopul conservării și promo-

vării patrimoniului istoric și cultural și/sau de păstrare a 
tradițiilor și meșteșugurilor tradi-ționale 

20 
 

 
Se verifica documentele: 

-Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

 
3.4 Proiecte privind investițiile în infra-structura de agrement și 

turism de utilitate publică 
10 p 

 

 
Se verifica documentele: 

-Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii 

TOTAL PUNCTAJ Max 100  

 

Punctajul minim pentru aceasta masura este de 20 puncte.  

Nu se punctează proiectele de investiții în infrastructura rutieră de interes local care 
intersectează drumuri naţionale judeţene  sau  comunale cu îmbrăcăminți  de tip macadam, 
precum și îmbrăcăminți provizorii (macadam semipenetrat cu bitum, macadam pene-
trat cu bitum, macadam penetrat cu emulsie, macadam protejat cu tratamente bituminoase) 
sau inferioare acestora.  
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Nr.Crt  Nr. 

CD1 Numarul locuitorilor UAT (conform Rezultatului final al 
recensământului populației și locuințelor din 2011) 

 

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

_______ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________ 

 
 
 
Verificat: Expert 2 GAL  
Nume/Prenume ……………………....... 
Semnătura şi ştampila ...................   
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Data………...................................... 
 
Verificat: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume ……………………....... 
Semnătura.....................................           
Data……….................................... 
 
Reprezentant legal al GAL 
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................               
Data……........................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


