
 
E 1.2 FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE ALE PROIECTULUI 

Măsura 4.4 Dezvoltare de sate viabile prin inovare socială în teritoriul GAL 
 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 
 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Se va prelua din cererea de finanțare       
          
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___________________________________ 
Obiectivul proiectului____________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: 
___________________________________Prenume:___________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat de 

către 
expertul 

GAL 

P1. 
 

 

Principiul creării locurilor de muncă, inclusiv locuri de muncă 
protejate pentru persoanele cu dizabilități în cadrul unităților 
protejate/grupuri vulnerabile în cadrul întreprinderilor sociale de inserție 

(a sau b) 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ, punctajul va fi de 20 de puncte 
pentru categoria a), respectiv de 25 de puncte pentru categoria b). Nu se acordă 
punctaj intermediar. 

 Max. 
25p 

 

a) Proiectul vizează înființarea și păstrarea a cel puțin unui loc de 
muncă  

20p  

b) Proiectul vizează înființarea și păstrarea a unui loc de muncă 
destinat persoanelor cu dizabilități 

25p  



 
P2 Principiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât 

mai mulți locuitori  
(A sau B sau C, din fiecare categorie o singură variantă) 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare 

pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ. Se va puncta investiția 
majoritară din proiect. Punctajul maxim este de 10 puncte.  

Max 10p  

A. Pentru proiecte care au componentă de investiții Max 10p  

1. Proiecte care vizează extinderea și/sau modernizarea rețelei de 
apă/apă uzată 

Max 10p  

Proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori  
Reprezintă raportul dintre numărul locuitorilor deserviți direct de 

proiect-Nd și numărul total al locuitorilor comunei Ncom-înmulțit cu 10. Nd 
este înscris în proiect și în HCL/HCL-uri, iar numărul total al locuitorilor-Ncom 
este conform Rezultatului final al recensământului populației și locuințelor 
din anul 2011-Tabelul nr. 3 „Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-
județe, municipii, orașe, comune”, coloana nr. 1. În cazul proiectelor de 
modernizare infrastructură apă/apă uzată, numărul  locuitorilor deserviți 
direct de proiect este dat atât de locuitorii deserviți cât și de 
branșamentele/racordurile nou înființate. 

Rezultatul raportului va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale. 
 

0 

 

  

10 >0,7001 10p  

0,5001 10  0,7000 8p  

0,3001 0 0,5000 6p  

0,1000 10  4p  

2. Proiecte care vizează  învestiții în construcția, extinderea și/sau 
modernizarea rețelei de drumuri de interes local.  

Max 10p  

Proiecte care deservesc direct cât mai mulți locuitori din cadrul UAT. 
Se consideră numărul total de km propuși pe clase de drumuri, 

raportat la numărul de km existenți la nivelul anului anterior depunerii 
proiectului: 

 

 x10 

unde: 
Ncukmprop reprezintă nr. de km de drum comunal din proiect ce se 

constituie ca singură cale de acces către alte localități, aparținând uneia sau 
mai multor comune. 

  



 
Nckmprop reprezintă nr. de km de drum comunal din proiect 
Nskmprop reprezintă nr. de km de drum vicinal, stradă, bulevard, cale, 

chei, splai, șosea, alee, fundătură, uliță din proiect(clasa de drum este 
definită de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997,art. 8) 

N km existenți reprezintă numărul total de kilometri de drumuri de 
interes local(comunale, vicinale, străzi,) existenți în comună, conform 
inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al comunei.  

Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale. Se vor verifica 
informațiile din Studiile de fezabilitate/Documentațiile de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții/Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei.  

 

  

0,0501<  x10 

 

10p  

 

 x10<0,0500 

 

5p  

3. Proiectele care vizează achiziționarea de utilaje și echipamente 
pentru serviciile publice. 

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate finale-
Tabel3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, municipii, orașe, 
comune”, coloana nr. 1. 

 Max 10p  

Nr total de locuitori >5.001 10p  

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 8p  

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 6p  

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 4  



 
4. Proiectele care vizează înființarea, amenajarea și accesibilizarea 

spațiilor publice de recreere pentru populația rurală, renovarea și 
accesibilizarea clădirilor publice pentru amenajarea de parcări, 
piețe, spații pentru organizarea de târguri, investiții orientate 
spre transferul activităților și transformarea clădirilor sau a altor 
instalații aflate în interiorul sau în apropierea așezărilor rurale, în 
scopul îmbunătățirii calității vieții sau al creșterii performanței de 
mediu a așezării respective și modernizarea, renovarea, 
accesibilizarea și/sau dotarea căminelor culturale 

Max 10p  

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate finale-
Tabel3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, municipii, orașe, 
comune”, coloana nr. 1. 

Max 10p  

Nr total de locuitori >5.001 10p  

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 8p  

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 6p  

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 4p  

5. Proiecte care vizează restaurarea, conservarea, accesibilizarea 
și/sau dotarea așezămintelor monahale și/sau obiectivelor de 
patrimoniu cultural  
                              (a și b) 

 Max 10p  

a) Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate finale 
Tabel 3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, municipii, orașe, 
comune”, coloana nr. 1. 

Max 6p  

Nr total de locuitori >5.001 6p  

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 4p  

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 2p  

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.9995 1p  

b) Proiecte din zone cu potențial turistic ridicat, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 142/2008 privind 
aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național Secțiunea a 
VIII a zone cu resurse turistice, Anexa nr. 1aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 190/2009  

   Max. 4p  

Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice 
naturale și antropice 

4p  

Proiectele UAT-urilor cu concentrare foarte mare de resurse turistice sau 3p  



 
antropice 

Proiectele UAT-urilor cu concentrare mare de resurse turistice naturale și 
antropice 

2p  

Proiectele UAT-urilor cu concentrare  mare de resurse turistice sau antropice 1p  

6. Pentru proiectele care prevăd extinderea, modernizarea, inclusiv 
dotarea și accesibilizarea instituțiilor de învățământ secundar 
superior, filiera tehnologică cu profil resurse naturale și protecția 
mediului și a școlilor profesionale în domeniul agricol 

(a și b) 
 

Max 10p  

a.  Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate finale 
Tabel 3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, municipii, orașe, 
comune”, coloana nr. 1. 

Max 6p  

Nr total de locuitori >5.001 6p  

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 4p  

Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 2p  

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 1p  

b. Gradul de dezvoltare socio-economică a zonei. Se are în vedere 
ierarhia comunelor în funcție de potențialul socio-economic de 
dezvoltare a zonelor rurale. Se calculează prin raportul dintre 
coeficientul corespunzător comunei înmulțit cu 10, raportat la cel mai 
mare coeficient 0.6648 din „Studiul privind stabilirea potențialului 
socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale” înscris în tabel, 
Anexa 8. Rezultatul va fi exprimat de un număr cu 4 zecimale  

 

Max 4p  

Coeficient mai mare de 7,001 4p  

Coeficient cuprins între 6,6001 și 7,0000 3p  

Coeficient cuprins între 6,3001 ȘI 6,6000 2p  

Coeficient cuprins între 5,3000 ȘI 6,3000 1p  

B.Proiecte care au componentă de servicii 
(a și b) 

Max 10p 
 

a) Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011-Rezultate 
finale Tabel 3 Populația stabilă pe sexe și grupe de vârstă-județe, 
municipii, orașe, comune”, coloana nr. 1. 

Max 6p 

 

Nr total de locuitori >5.001 6p  

Nr total de locuitori cuprins între 4.500 și 5.000 4p  



 
Nr. total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.499 2p  

Nr. total de locuitori cuprins între 1.500 și 2.999 1p  

b) Procentul de beneficiari indirecți din total categorie populație  
vizată care beneficiază de serviciile prestate 

Max 4p  

Peste 7% din total populație  4p  

5%-7% din total populație  3p  

 3%-5% din total populație  2p  

<3% din total populație  1p  

c) Proiecte integrate Max 10p  

Pentru proiectele integrate se va analiza componenta majoritară a acestora 
și se va încadra în una din componentele de mai sus. 

 Max 10p  

P3 Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de sărăcie al 
zonei din care provin beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ, punctajul va fi de 20 de puncte 
pentru categoria a), respectiv de 20 de puncte pentru categoria b). Punctajul 
acordat poate fi de 15p, respectiv 20p. Nu se acordă punctaj intermediar. 

a sau b 

Max 20p  

a) Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari care fac 
parte din UAT cu grad de sărăcie cuprins între 40%-50% 

15p  

b) Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari care fac 
parte din UAT cu grad de sărăcie peste 50% 

20p  

P4 Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integrate  
(A sau B) 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ, punctajul va fi de 5 de puncte pentru 
categoria a), respectiv de 10 de puncte pentru categoria b). Nu se acordă punctaj 
intermediar. 

Max 10p  

A. Proiectul conține servicii integrate 5p  

B. Proiectul conține atât investiții cât și servicii integrate 10p  

P5 Principiul impactului investiției pe termen mediu și lung  
(a sau b sau c, din fiecare categorie o singură variantă) 
 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ.  

Max 15 p  

a) Proiecte care au componentă de investiții 
În cadrul proiectului(SF/DALI) se demonstrează creștere pe ramura de 
activitate  în care se concentrează investiția sau se demonstrează reducerea 
gradului de sărăcie pentru UAT din care face parte solicitantul pentru un 
termen ce depășește perioada de monitorizare 

 
 

Max 15p 

 



 
b) Proiecte care au componentă de servicii  

În cadrul proiectului se cuantifică rezultate clare care să definească o 
creștere în domeniul în care se concentrează activitatea propusă prin 
proiect, respectiv o reducere a numărului de persoane care sunt incluse în 
grupurile vulnerabile, pentru un termen ce depășește perioada de 
monitorizare 

 Max 15p  

c) Proiectele integrate 
Pentru proiectele integrate  se va analiza impactul pe termen mediul și lung 
pentru componenta majoritară 

 Max 15p  

P6 Principiul includerii componentelor de inovație socială sau de 
protecție a mediului 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativPunc tajul se va acorda doar 
dacă proiectul propus demonstrează componenta de proetcție socială sau de 
protecție a mediului. 

Max 10p  

 Proiectul conține componente de inovație socială sau de protecție 
a mediului 

10p  

P7 Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de 
șanse, accesibilității pentru toate tipurile de beneficiari și 
dezvoltării durabile. 
(A+B+C) 

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ. 

Max 10p  

 Proiectul demonstrează:   

A. respectarea principiilor egalității de șanse 4p  

B. accesibilitatea pentru toate tipurile de beneficiari 3p  

C. dezvoltarea durabilă 3p  

 În cadrul proiectului solicitantul detaliază modul în care va asigura respectarea 
enumerate mai sus 

 

TOTAL 100 
puncte 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

În cazul în care două sau mai multe proiecte au același punctaj, partajarea se va face în funcție de 

punctajul obținut la criteriile de selecție, în ordine descrescătoare, după cum urmează:  

1. Principiul creării locurilor de muncă, inclusiv locuri de muncă protejate pentru 
persoanele cu dizabilități în cadrul unităților protejate/grupuri vulnerabile în cadrul 
întreprinderilor sociale de inserție 

2. Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de sărăcie al zonei din care provin 
beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor  

3. Principiul impactului investiției pe termen mediul și lung  
4. Pricipiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 
5. Principiul includerii componentelor de inovație socială 
6. Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integrate 
7. Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, accesibilității 

pentru toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 

Expertul care întocmește fișa de verificare își concretizează verificarea detalierea punctajului 

acordat sub fiecare criteriu de selecție. 

Aprobat de: Președinte GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data…………………. 

Avizat/Verificat  de: Manager  GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data ………………… 

Întocmit de: Expert 2 GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data …………………. 

Întocmit de: Expert 1 GAL Ținutul Zimbrilor 
Nume/Prenume____________________ 
Semnătura    

 

 
Data ………………… 


