
Fise de evaluare a criteriilor de selectie – Asociația GAL Tecuci 
MĂSURA M5/6B – RENOVAREA SATELOR 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 

Titlu proiect: __________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _______________________________________________ 

Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal  
Nume: ___________________________________Prenume:_____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 

Nr. crt 
Principii de 

selecție 
Criterii de selecție Punctaj Documente de verificat 

1. Principiul 

prioritizării 

proiectelor 

realizate în 

parteneriat 

Proiectul este realizat de un 

parteneriat eligibil 

10 p Documente verificate: 

SF, Acord de parteneriat 

declarat  

2. Principiul 

prioritizării 

proiectelor cu 

un impact 

benefic asupra 

mediului 

Proiectul are un impact benefic 

asupra mediului 

10 p Documente verificate: 

SF, cererea de finantare 

3. Principiul 

prioritizării 

proiectelor 

care utilizează 

resurse  de 

energie 

regenerabilă 

Proiectul utilizează resurse  de 

energie regenerabilă 

10 p Documente verificate: 

SF, cererea de finantare 

4. Principiul 

prioritizării 

proiectelor 

care generează 

cel puțin 

crearea unui 

loc de muncă 

 

 

Proiectul generează cel puţin un 

loc de muncă 

Max 15  p Document verificat: 

SF, cererea de finantare  

5 p 

Proiectul generează 2 locuri de 

muncă 

10 p 

Proiectul generează mai mult de 

2 locuri de muncă 

15 p 

5. Solicitantul nu 

a primit 

anterior sprijin 

comunitar 

pentru o 

Solicitantul nu a mai primit 

sprijin comunitar pentru o 

acţiune similară 

Se acorda punctaj numai daca 

nu a mai fost finantata o 

10 p Documente verificate: 

SF, Cererea de finanțare 



actiune 

similară 

investitie similara în aceeasi 

localitate (în cazul în care o 

comuna aplica pentru unul sau 

mai multe sate componente, 

pentru o investitie similara 

pentru care a primit anterior 

sprijin comunitar dar pentru un 

alt/e sat/e din componenta sa, 

aceasta comuna nu primeste 

punctaj; în cazul A.D.I. aceasta 

primeste punctaj numai daca 

nici una dintre comunele în care 

se realizeaza investitia nu a mai 

beneficiat de sprijin comunitar 

anterior pentru investitii 

similare). 

6. Principiul 

rolului 

multiplu în 

sensul 

accesibilizării 

agenților 

economici, a 

zonelor 

turistice, a 

investițiilor 

sociale, 

accesibilizarea 

altor investiții 

finanțate din 

fonduri 

europene 

Proiecte care prevăd căi de 

acces cu rol multiplu: 

Max. 20 p  

 

 

 

 

 

6.1Acces direct la 

investiții sociale și de 

interes public 

 

 

 

 

 

 

5 p 

 

 

‐ la investiții sociale se 

includ: cămine / centre de 

îngrijire bătrâni, 

centre de zi de tip 

after‐school, creşe 

etc. 

‐ la investiții de interes 

public se includ: centre de 

informare turistică, 

parcuri, spitale, centre 

medicale, 

cabinete medicale, scoli, 

licee, 

gradinite , târguri, pieţe, 

clădiri de 

cult, cimitire, etc 

 

Documente verificate: 

SF, cererea de finanțare 

 

 

 

6.2 Accesibilizarea directă 

a altor investiții finanțate 

din fonduri europene 

max 7 p 

 

 

 

 

 

Max 15 P 

 

 

 

Documente verificate: 

, Cererea de finanțare 

In Studiul de Fezabilitate/ 



 

 

a. investiţii cu valoare 

totală mai mare de 

1.000.000 € 

15 p Documentaţia de Avizare 

pentru 

Lucrări de Intervenţii se 

va prezenta: 

-Lista agentilor economici 

deserviţi 

de proiect, care va conţine 

denumirea, adresa, 

activitatea 

desfăşurată, codul 

proiectului 

finalizat cu finanțare 

europeană și 

valoarea totală a 

investiției, pentru 

fiecare investiție 

accesibilizată prin 

proiect. Se va verifica 

daca investitia 

este realizata de o entitate 

cu scop 

lucrativ ce urmărește 

obţinerea de 

beneficii economice. Se 

vor verifica 

certificatele constatatoare 

pentru 

persoanele juridice a căror 

investiţie 

este accesibilizată prin 

proiect. Se va 

verifica în Certificatul 

constatator 

lista activităţilor 

autorizate, dacă 

este deschis punct de 

lucru pentru 

investiţia accesibilizată 

prin proiect. 

Certificatele constatatoare 

vor fi 

prezentate prin grija 

solicitantului 

finanţării nerambursabile 

şi vor fi 

înscrise în Cererea de 

finanţare în 

rubrica Alte documente 

b.investiţii cu valoare 

cuprinsă între 1.000.000 € 

şi 500.000 € 

10  p 

c. investiţii cu valoare totală 

mai mică de 500.000 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 p 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

justificative. 

Se va indica codul 

proiectului cu 

finanțare europeană 

pentru fiecare 

investiție privată, 

accesibilizată prin 

proiect. 

Pentru încadrarea în una 

dintre 

cele 3 clase valorice, se 

vor însuma 

valorile totale ale 

investiţiilor 

accesibilizate prin proiect. 

 

7. Principiul 

prioritizării 

tipului de 

investiție în 

funcție de 

gradul de 

dezvoltare 

socio-

economică a 

zonei 

determinată în 

baza studiilor 

de specialitate 

– Studiu 

privind 

stabilirea 

potențialului 

socio-

economic de 

Gradul de dezvoltare 

socio‐economică a zonei 

Se are în vedere ierarhia 

comunelor în funcție de 

potenţialul socio‐economic de 

dezvoltare al zonelor rurale 

 

coeficient comună x 10 

        0.6648 

 

Rezultatul va fi exprimat 

de un număr cu 4 zecimale 

 

Max 10 p Se calculează prin 

raportul dintre 

coeficientul corespunzător 

comunei ‐ înmulţit cu 10, 

raportat la 

cel mai mare coeficient ‐ 

0.6648 din 

„Studiului privind 

stabilirea 

potențialului 

socio‐economic de 

dezvoltare al zonelor 

rurale”. 

În cazul ADI, coeficientul 

comuna se 

calculeaza prin media 

aritmetică a 

coeficienților comunelor 

deservite de 



dezvoltare a 

zonelor rurale 

asumat de 

către MADR; 

investiție și care fac parte 

din ADI 

 

8. Principiul 

prioritizării 

proiectelor 

care își propun 

acțiuni 

inovative de 

dezvoltare și 

promovare a 

identității 

locale. 

Proiecte care își propun acțiuni 

inovative de dezvoltare și 

promovare a identității locale. 

 

15 p  Documente verificate: 

SF, cererea de finanțare 

Total     100 p 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Pentru această  măsură, pragul minim este de 20 de puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu poate intra la finanţare. 

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 
 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 
pentru departajare : 
  
În cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face în functie de valoarea 
coeficientului obtinut în conformitate cu Studiul privind stabilirea potențialului socio-economic de 
dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR, fiind finantat proiectul cu cel mai mare coeficient 
al potentialului de dezvoltare. 
 
În situatia în care si dupa aceasta departajare exista proiecte cu punctaj egal departajarea finala se 
va face în functie de valoarea eligibila, în sensul ca proiectele cu valoare mai mică vor avea 
întâietate. 

 
 

 

Aprobat de Președinte Asociația GL Tecuci 

 

Nume si prenume...................................................................................................... 

Semnătura……………………….....................……….     DATA……/……/20 

 

Verificat de ……………………Expert 2 Asociația GAL Tecuci 

 

Nume si prenume...................................................................................................... 

Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/20 

 

Intocmit de……………………Expert  1  Asociația GAL Tecuci 

 

Nume si prenume...................................................................................................... 



Semnătura …………………........................                  DATA……/……/20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologia de verificare a criteriilor de selectie M5/6B  Renovarea satelor 

 

 

CS1. Proiectul este realizat de un parteneriat eligibil 

Documente de verificat: Cererea de finantare, Acordul de parteneriat  

Expertul verifica in cererea de finantare categoria de beneficiari eligibili in care se incadreaza solicitantul si 

existenta Acordului de parteneriat. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 10 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

CS2. Proiectul are un impact benefic asupra mediului. 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, cererea de finantare 

Experul verifica daca in SF si CF sunt prevazute cheltuieli care au ca rezultat un impact benefic asupra 

mediului. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 10 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

CS3.Proiectul utilizează resurse  de energie regenerabilă. 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, CF 

Experul verifica daca in SF  si CF sunt prevazute cheltuieli si actiuni ce au ca scop utilizarea resurselor de 

energie regenerabila. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 10 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

CS4.Proiectul generează cel puţin un loc de muncă 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, CF  

Experul verifica daca in SF  si CFsunt prevazute cheltuieli si actiuni ce au ca scop crearea de locuri de 

munca. 

Proiectul generează cel puţin un loc de muncă 5 p 

Proiectul generează 2 locuri de muncă 10 p 

Proiectul generează mai mult de 2 locuri de muncă 15 p 

 

CS5.Solicitantul nu a mai primit sprijin comunitar pentru o acţiune similară 

Documente de verificat: Cererea de finantare 

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finantata o investitie similara în aceeasi localitate (în cazul în 

care o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investitie similara pentru care a 

primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primeste 

punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeste punctaj numai daca nici una dintre comunele în care se realizeaza 

investitia nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investitii similare). 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 10  puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

CS6.Proiecte care prevăd căi de acces cu rol multiplu 



Documente de verificat: Cererea de finanțareIn Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenţii se va prezenta: 

-Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, 

codul proiectului finalizat cu finanțare europeană și valoarea totală a investiției, pentru fiecare investiție 

accesibilizată prin proiect. Se va verifica daca investitia este realizata de o entitate cu scop 

lucrativ ce urmărește obţinerea de beneficii economice. Se vor verifica certificatele constatatoare pentru 

persoanele juridice a căror investiţie este accesibilizată prin proiect. Se va verifica în Certificatul constatator 

lista activităţilor autorizate, dacă este deschis punct de lucru pentru investiţia accesibilizată prin proiect. 

Certificatele constatatoare vor fi prezentate prin grija solicitantului finanţării nerambursabile şi vor fi 

înscrise în Cererea de finanţare în rubrica Alte documente justificative. 

Se va indica codul proiectului cu finanțare europeană pentru fiecare investiție privată, accesibilizată prin 

proiect. 

Pentru încadrarea în una dintrecele 3 clase valorice, se vor însuma valorile totale ale investiţiilor 

accesibilizate prin proiect. 

 

Experul verifica daca in SF este sunt mentionate crearea cailor de acces cu rol multiplu: 

6.1Acces direct la investiții sociale și de interes public -5 p 

‐ la investiții sociale se includ: cămine / centre de îngrijire bătrâni, centre de zi de tip after‐school, creşeetc. 

‐ la investiții de interes public se includ: centre de informare turistică, parcuri, spitale, centre medicale, 

cabinete medicale, scoli, licee, gradinite , târguri, pieţe, clădiri de cult, cimitire, etc 

 

6.2 Accesibilizarea directă a altor investiții finanțate din fonduri europene - 

a. investiţii cu valoare totală mai mare de 1.000.000 € -   15 p 

b.investiţii cu valoare cuprinsă între 1.000.000 € şi 500.000 € - 10 p 

c. investiţii cu valoare totală mai mică de 500.000 € - 5p  

In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

CS7.Gradul de dezvoltare socio‐economică a zonei 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate 

Se are în vedere ierarhia comunelor în funcție de potenţialul socio‐economic de dezvoltare al zonelor rurale 

coeficient comună x 10 

             0.6648 

Se calculează prin raportul dintre coeficientul corespunzător comunei ‐ înmulţit cu 10, raportat la 

cel mai mare coeficient ‐ 0.6648 din „Studiului privind stabilirea potențialului socio‐economic de 

dezvoltare al zonelor rurale”. În cazul ADI, coeficientul comuna se calculeaza prin media aritmetică a 

coeficienților comunelor deservite de investiție și care fac parte din ADI 

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie  maxim 10 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

CS8. Proiecte care își propun acțiuni inovative de dezvoltare și promovare a identității locale. 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, CF 

Experul verifica daca in SF sunt prevazute cheltuieli si actiuni ce inovative de dezvoltare și promovare a 

identității locale. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 15 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 



 

 



 



 


