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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU  
 
MĂSURA M5/6B – ”Îmbunătățirea infrastructurii de bază și a serviciilor, conservarea și valorificarea 

patrimoniului local” 
 

Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________ 
Sesiunea nr. ____ /2022 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________ 

 

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:____________________________________ 
 
Funcție reprezentant legal:_______________________________________________________ 

 
 

NR. 
CRT 

CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ 
CRITERIU 

GHID   

PUNCTAJ 
ACORDAT ÎN URMA 

VERIFICĂRII 
 GAL PODGORIA PANCIU  

DOCUMENTE DE VERIFICAT 

C.S. 1 Proiectul este realizat in 
parteneriat între UAT și ONG 
Parteneriate ale comunelor (ADI) 

5 
puncte 

 Documente verificate :  
Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 
/Cererea de Finanțare,   
Acord de parteneriat declarat  

C.S.2 Proiectul cuprinde acțiuni cu  un 
impact benefic asupra mediului 

5 
puncte 

 Documente verificate :  
Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 
/Cererea de Finanțare 

C.S. 3 Proiectul cuprinde acțiuni prin 
care sunt utilizate resurse de 
energie regenerabila 

5 
puncte 

 Documente verificate :  
Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 
/Cererea de Finanțare 

C.S. 4 Solicitantul nu a primit anterior 
sprijin comunitar pentru o 
investiție similară 

5 
puncte 

 Documente verificate :  
Cererea de Finanțare 
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C.S. 5 Investiția face parte dintr-o 
strategie de dezvoltare regională 
sau  locală 

5 
puncte 

 Documente verificate :  
Cererea de Finanțare 

C.S.6 Proiectul își propune cel puțin 
crearea unui loc de munca 

30 
puncte 

 Documente verificate :  
Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 

C.S. 7 Valoarea proiectului este 
cuprinsă între 5000 - 49.000 euro 

15 
puncte 

 Documente verificate :  
Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 
/Cererea de Finanțare 

C.S. 8 Valoarea proiectului este 
cuprinsă între 50.000 – 100.000 

30 
puncte 

 Documente verificate :  
Studiu de fezabilitate 
/Memoriu Justificativ 
/Cererea de Finanțare 

PUNCTAJ TOTAL AL PROIECTULUI  
ÎN URMA VERIFICĂRII GAL PODGORIA PANCIU 

  

 
Pentru această  măsură, pragul minim este de 15 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu poate intra la finanțare. 
 
Punctajul  total proiectului în urma verificării criteriilor de selecție de către GAL Podgoria Panciu 
este de : ____________ puncte.  
 
Observațiile GAL Podgoria Panciu:  
…………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………. 
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 
 
 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 
pentru departajare : 

  
În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de valoarea 
coeficientului obținut în conformitate cu Studiul privind stabilirea potențialului socio-economic de 
dezvoltare a zonelor rurale asumat de către MADR, fiind finanțat proiectul cu cel mai mare coeficient 
al potențialului de dezvoltare. 

 
În situația în care și după aceasta departajare există proiecte cu punctaj egal,  departajarea finală se va 
face în funcție de valoarea eligibilă, în sensul ca proiectele cu valoare mai mică vor avea întâietate. 

 
 
 

Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu  
 
 

Nume și prenume:  CHIRIAC VIOLETA – ZINA  Ștampila  
Semnătura:  ____________________  
Data : ________/_____/2022  
Verificat : Expert 2  Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  CĂPRARU DANIELA GEANINA   
Semnătura : ____________________   
Data : _________/_____/2022   
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Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  CHIȚIGA MONICA    
Semnătura : ____________________   
Data : ________/_____/2022   
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Metodologia de verificare a criteriilor de selecție M5/6B 

 

CS1. Proiectul este realizat de un parteneriat eligibil 

Documente de verificat:  Cererea de finanțare, Acordul de parteneriat  

Expertul verifica în cererea de finanțare categoria de beneficiari eligibili în care se încadrează solicitantul și 

existența Acordului de parteneriat. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS2. Proiectul are un impact benefic asupra mediului. 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, memoriul justificativ, cererea de finanțare 

Expertul verifică dacă în SF și CF sunt prevăzute cheltuieli care au ca rezultat un impact benefic asupra 

mediului. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS3.Proiectul utilizează resurse  de energie regenerabilă. 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate, Memoriu justificativ,  Cerere Finanțare  

Expertul verifică dacă în SF  și CF sunt prevăzute cheltuieli și acțiuni ce au ca scop utilizarea resurselor de 

energie regenerabilă. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5 puncte în coloana Punctaj. 

In caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS4. Solicitantul nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 

Documente de verificat: Cerere de Finanțare   

Expertul verifică în Cerere de finanțare  dacă solicitantul a primit sprijin comunitar pentru o investiție similară 

Daca solicitantul nu a mai primit un astfel de sprijin, expertul punctează criteriul cu 5 puncte.  

 

Se acorda punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o investiție similară în aceeași localitate (în cazul în care 

o comuna aplica pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investiție similară pentru care a primit 

anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e sat/e din componenta sa, aceasta comuna nu primește punctaj; 

  

în cazul A.D.I. aceasta primește punctaj numai dacă nici una dintre comunele în care se realizează investiția nu 

a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiții similare). 

In caz contrat evaluatorul scrie 0 puncte in fisa de verificare 

 

CS5. Investiția face parte dintr-o strategie de dezvoltare regională sau  locală. 

 Documente de verificat: Cererea de finanțare 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5  puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS6. Proiectul își propune cel puțin crearea unui loc de muncă. 

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări 

de Intervenții/ Memoriul justificativ. 

 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 5  puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 
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CS7. Valoarea proiectului este cuprinsă între 5000 - 49.000 euro 

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări 

de Intervenții/ Memoriul Justificativ. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 15 puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 

 

 

CS8. Valoarea proiectului este cuprinsă între 50.000 – 100.000 

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări 

de Intervenții/ Memoriul Justificativ 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie 0 puncte. 


