
 

 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 (M5/ 6 B) Sprijin pentru integrarea minoritatilor locale 
 
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 
                                
                                             

 
Punctaj selectie 
Stabilit in Fisa masurii din SDL 

CS.1: Relevanta proiectului pentru masura si strategie – 20 de puncte 20 

CS.2: Proiecte care deservesc cat mai multi locuitori, maxim 60 de puncte 

-pentru proiectele care deservesc pana la 50 de locuitori se vor acorda 30 

de puncte 

-pentru proiectele care deservesc peste la 50 de locuitori se vor acorda 60 

de puncte 

60 

CS.3: Proiect depus de UAT – 20 de puncte 20 

  
Total punctaj 

 
100 p 

 

 

Punctajul minim acordat este de 10 puncte 

Selectia proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului. La punctaj egal, se va tine 
cont de valoarea eligibila cea mai mica. 
 
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: Relevanta proiectului pentru masura si strategie – 20 de puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/SF/ Memoriul justificativ Pentru acordarea punctajului de selecție se va 
ține cont daca proiectul se incadreaza in cerintele 
masurii si SDLului 

 
 
CS.2: Proiecte care deservesc cat mai multi locuitori, maxim 60 de puncte 

-pentru proiectele care deservesc pana la 50 de locuitori se vor acorda 30 de puncte 

-pentru proiectele care deservesc peste la 50 de locuitori se vor acorda 60 de puncte  

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/SF/ Memoriul justificativ, Cererea de finantare 
 
 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va 
ține cont de populatia deservita de proiect 

 
 
CS.3: Proiect depus de UAT – 20 de puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

DALI/SF/ Memoriul justificativ 
 
 
 

Punctajul se acorda pentru UAT 

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

 
 


