
 

 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 
 (M1/ 6B) Dezvoltarea zonei GAL prin investitii realizate in dezvoltarea infrastructurii din interiorul 
localitatii 
 
Numarul de inregistrare al Cererii de Finantare* (CF): 
 ................................................................................... 
*Se va prelua din Fisa de verificare a incadrarii proiectului E1.2.1L 
 
Denumirea solicitantului : 
Titlul proiectului   …………………………………………………………………………………........................................ 
Amplasare ......................................................................................(localitate)................................ 
 ………………………………………………………………....................................................................................... 
Statutul juridic ………………………………………………………………............................................................... 
Date personale (reprezentant legal) 
Nume:……………………………………………………………………….................................................................... 
Prenume:……………...……………………………………………………....................................... 
Funcţia reprezentantului legal :…………………………................................................ 
 

Verificarea criteriilor de selecție ale  proiectului 
 
 

Criterii de selectie 
                                
                                            Doc. verificate 

 
Punctaj selectie 
Stabilit in Fisa masurii din SDL 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 25 
puncte  

 
o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M2/2B, 

M3/2A,M4/6A,M5/6B din cadrul SDL – 25 puncte 

o  Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect 

depus pe una din masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A, M5/6B  in cadrul 

actualei SDL, în derulare sau finalizat- 15 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor 

sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  titular de 

investitie) de pe urma altui proiect depus pe una din masurile M2/2B, 

M3/2A,M4/6A, M5/6B   in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 

10 puncte 

 

Doc: DALI/SF/ Memoriul justificativ , Registrul de inregistrare a Cererilor 
de finantare conforme al GAL 

 

CS.2 : Proiectele contribuie in mod direct la dezvoltarea infrastructurii 
sociale - 30 puncte  

 
 

 

Doc: DALI/SF/ Memoriul justificativ, Cererea de finantare, Certificatul de 
urbanism, avize si acorduri 

 

CS.3: Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a 
implementarii proiectului - max 15 puncte 

 
Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de 
implementare 

 
 

 

Doc: DALI/SF/ Memoriul justificativ, CV-urile echipei de implementare  

CS.4: Numarul beneficiarilor directi rezultati in urma implementarii 
proiectului - max 20 puncte 

 
 



 

 
Se acorda cate 5 puncte pentru fiecare 10 persoane deservite  

Doc: DALI/SF/ Memoriul justificativ, Cererea de finantare, HCL sau 
Hotarare Adunare Generala 

 

CS.5: Proiectele care vin în completarea unor „investiții deja existente 
finanțate și/ finalizate”  din diferite surse de finanțare – 10 puncte 

 
Obs:” Investițiile deja existente finanțate și/ finalizate” trebuie sa fie altele 
decat cele finantate  prin intermediul  prezentei strategii de dezvoltare 
locala   

 

Doc: Cererea de finantare, DALI/SF/ Memoriul justificativ, Raportul de 
expertiza tehnico-economica din care rezulta stadiul investitiei, Devizele 
cu valorile ramase de finantat, Procesele verbale de receptie la terminarea 
lucrarilor 

 

  
Total punctaj 

          
   100 p 
         

 

Punctajul minim acordat este de 10 puncte 
 
Atentie! 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai în baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
finanțare.  
 
Observaţii....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Verificat: Manager GAL Lunca Jiului-Campia Desnatuiului 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                          DATA……….. 
 
Întocmit de: Evaluator proiecte GAL Lunca Jiului-Campia Desnatuiului 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
 
CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 25 puncte  
o   Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A,M5/6B din cadrul SDL 

– 25 puncte 

o    Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus pe una din masurile 

M2/2B, M3/2A,M4/6A, M5/6B  in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 15 puncte 

o    Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client constant, 

demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma altui proiect depus pe una din 

masurile M2/2B, M3/2A,M4/6A, M5/6B   in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/SF/ Memoriul justificativ, Registrul de 
inregistrare a Cererilor de finantare conforme al GAL 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va 
ține cont daca: 
- solicitantul a mai depus proiecte pe alta masura 
finantata prin SDL si daca acest lucru este 
prezentat si in documentatia depusa 
- solicitantul este beneficiar direct pentru un 
proiect depus de alti beneficiari pe una din 
masurile din SDL 
- solicitantul este beneficiar indirect pentru un 
proiect depus de alti benficiari pe una din 
masurile din SDL 

 
 
CS.2. Proiectele contribuie in mod direct la dezvoltarea infrastructurii sociale - 30 puncte  

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/SF/ Memoriul justificativ, Cererea de finantare, 
Certificatul de urbanism, avize si acorduri  
 
 
 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va 
ține cont daca in documentele prezentate sunt 
prevazute investitii cu caracter social. De 
asemenea se verifica daca beneficiarii sunt 
autorizati pentru defasurarea acestor tipuri de 
activitati. 

 
 
CS.3. Metodologia de implementare si capacitatea de monitorizare a implementarii proiectului - max 
15 puncte 
Se acorda cate cinci puncte pentru fiecare membru al echipei de implementare 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/SF/ Memoriul justificativ, CV-urile echipei de 
implementare 
 
 
 
 

Punctajul se acorda proportional cu numarul de 
persoane care formeaza echipa de implementare 
a proiectului. In documentatia prezentata trebuie 
sa se regaseasca CV-urile echipei de 
implementare. 

 



 

 
 
 
CS.4: Numarul beneficiarilor directi rezultati in urma implementarii proiectului – max 20 puncte 
(pentru fiecare 10 persoane deservite se vor acorda 5 puncte) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/SF/ Memoriul justificativ, Cererea de finantare, 
HCL sau Hotarare Adunare Generala 

In documentatia prezentata trebuie sa se 
identifice clar numarul beneficiari directi ai 
investitiei. Aceasta informatie trebuie sa se 
regaseasca si in HCL sau in Hotararea Adunarii 
Generale. 

 
 
CS.5: Proiectele care vin în completarea unor „investiții deja existente finanțate și finalizate”  din 
diferite surse de finanțare – 10 puncte 
Obs:” Investițiile deja existente finanțate și finalizate” trebuie sa fie altele decat cele finantate  prin 
intermediul  prezentei strategii de dezvoltare locala   

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finantare, DALI/SF/ Memoriul justificativ, 
Raportul de expertiza tehnico-economica din care 
rezulte stadiul investitiei, Devizele cu valorile ramase 
de finantat, Procesele verbale de receptie la 
terminarea lucrarilor 

Se verifica daca in documentatia prezentata sunt 
prevazute informatii din care sa reiasa ca aceasta 
investitie vine in completarea altor investitii. 
Aceste informatii trebuie sa se regaseasca in 
Cererea de finantare, DALI/SF/Memoriul 
justificativ, Raportul de expertiza tehnico-
economica din care rezulta stadiul investitiei, 
Devizele cu valorile ramase de finantat, iar pentru 
investitiile finalizate trebuie sa se prezinte 
procesele verbale de receptie la terminarea 
lucrarilor. 

 
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul 
total acordat.  

 
 


