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MĂSURA 4/6B – Promovarea incluziunii sociale 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. 
1.1 Proiecte care nu au mai primit anterior sprijin comunitar 
pentru o investiție similară. 

max 20   

 

-Proiecte care nu au mai primit anterior sprijin pentru o 
investiție similară (se primeste punctaj doar daca 
solicitantul nu a primit anterior sprijin) 

20   

 
Se verifică documentele: 
Raportul asupra programelor de finanțare nerambursabile, Baza de date FEADR, Declarația 
F din cererea de finanțare 

 
1.2 Proiecte în infrastructura fizică care vor asigura condiții 
favorabile pentru incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, cu 
accent deosebit pe etnia romă  

max 30 p  

 

Proiecte care deservesc localităţi cu o populație de etnie 
romă reprezentand minimum 20% din total populație 

30  

 
Proiecte care deservesc localităţi cu o populație de etnie romă 
repre-zentand între 5% - 20% din total populație 

20  

Proiecte care deservesc localităţi cu o populație de etnie 
romă repre-zentand sub 5% din total populație 

10 

Se verifică documentele: 
Rezultate finale recen-sământ populație 2011 - Tabelul 8 

2. 
Principiul prioritizării investițiilor de construire, renovare/ 
modernizare a clădirilor care se echipează cu soluții de energie 
regenerabilă 

Max. 30  

 

Proiecte care prevăd investiții în echipamente și soluții de 
energie regenerabilă 

30  
 

Se verifică documentele: SF sau DALI, Cererea de finanțare, după caz. 

3. 
Principiul prioritizării investițiilor realizate în parteneriat. Max. 20 

 

 

Proiecte care prevăd investiții realizate în  parteneriat (între o 
autoritate publică locală și un furnizor de servicii sociale) 

20 
 

Se verifica documentele: 
certificat de acreditare emis de Ministerul Muncii și Justiției Sociale, actele juridice de 
înființare și funcționare/statut etc, acord de parteneriat. 

TOTAL PUNCTAJ Max 100  

 

Punctajul minim pentru aceasta masura este de 10 puncte.  
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Nr.Crt Denumire criteriu Nr. 

CD1 Proiecte care deservesc mai multe UAT-uri (cel puțin 3 UAT-
uri) din teritoriul GAL; 

 

CD2 Proiecte care prevăd investiții în echipamente și soluții de 
energie regenerabilă. 

 

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


