
 

 

E 1.2 FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE ALE PROIECTULUI 
Măsura 4.5 Incluziunea sociala pentru populatia roma 

 
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 

P1. 

Principiul proiectelor realizate în parteneriat  
 

Max. 10 
puncte 

Proiectul se realizează în parteneriat 
10 

 

P2. 

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
de romi 
A sau B 

Numărul total de locuitori care aparțin etniei rome  se va prelua din 
Anexa nr.11 la prezentul ghid. 

Max. 20 
puncte 

A.Nr. de locuitori care aparțin etniei rome este cuprins  50 și 
200 locuitori 

15 

B.Nr. de locuitori care aparțin etniei rome>200 locuitori 
 

20 

P3. 

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 sau C) 

Max 15 puncte 

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

5 

B. Proiect ve vizeaza infiintarea a 2 locuri de munca 
10 



 

 

C. Proiectul vizează înființarea și păstrarea a 2 locuri de 
muncă dintre care unul destinat persoanelor cu 
dizabilități 

          15 

P4. 
 

 
 

Principiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc 
cât mai mulți locuitori 

A sau B 
Max 10 puncte 

Proiecte care deservesc localități cu o populație cât mai mare 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
Anexei nr. 11 

 

A. Nr total de locuitori >4.001 10 

B. Nr total de locuitori cuprins între 3.000 și 4.000 8 

P5 Principiul prioritizării proiectelor în funcție de IDUL UAT-ului 
din  care provin beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor. 

-se vor verifica informațiile cuprinse Anexa nr. 12 Lista UAT-
urilor cu valorile IDUL corespunzatoare (A sau B) 

Max 10 puncte 

a) Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari 
care au IDUL>60 

5 

b) Proiecte care se adresează categoriilor de beneficiari 
care au IDUL<60 10 

P6 Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integrate 
 Max 5 puncte 

Proiectul conține servicii integrate 5 

P 
P7. 

Principiul includerii componentelor de inovație 
socială sau de protecție a mediului (A + B) 

Max 10 puncte 

A. Proiectul conține componente de inovație socială  5 

B. Proiectul conține componente de protecție a 
mediului 

5 

P8. Principiul impactului investiției pe termen mediu și lung 
(A sau B ) 

Max 10 puncte 

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 

10 

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 
 

10 

P9. Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității 
de șanse, accesibilității pentru toate tipurile de beneficiari și 

Max 10 puncte  



 

 

dezvoltării durabile. 
(A+B+C) 

 Proiectul demonstrează:  

A. respectarea principiilor egalității de șanse 4 

B. accesibilitatea pentru toate tipurile de 
beneficiari 

3 

C. dezvoltarea durabilă 3 

TOTAL 100 puncte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 ………………… 



 

 

Metodologia pentru verificarea criteriilor de selecție pe  

Măsura 4.5 Incluziunea sociala pentru populatia roma 
 
Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL Ținutul Zimbrilor, doar 
pentru proiectele care au fost verificate până în această etapă și au fost declarate eligibile.  
 
Denumire solicitant  
Se preia denumirea din Cererea de finanțare  
Statutul juridic  
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume 
Prenume 
Funcţie 
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare 
Titlul proiectului 
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 
Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL  
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data limită pentru 
depunerea proiectelor. 
Număr și data înregistrării proiectului la GAL  
Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL Ținutul Zimbrilor 
Obiectivul și tipul proiectului 
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  
Se stabilește tipul proiectului:  
• de investiții: - investiție nouă 
                                          - modernizare/lucrări de intervenție 

• de servicii 

• integrat 
Amplasarea proiectului 
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă 
localizarea proiectului vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul GAL 
Ținutul Zimbrilor sau dacă serviciile propuse se adresează populației teritoriului GAL. 
 
CS1. Principiul proiectelor realizate in parteneriat 
Criteriul va fi punctat cu: 
-10 puncte dacă proiectul se realizeaza in parteneriat  
Expertul evaluator va acorda punctaj acestui criteriu doar dacă solicitantul este un 
parteneriat.  se angajează să creeze și să păstreze locul de muncă menționat pentru o 
perioadă minimă egală cu durata de valabilitate a contractului de finanțare.  
Documente de verificat: Cererea de finanțare, acordul de parteneriat 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj acordat de 

GAL. 

CS2 Principiul proiectelor care deservesc localitati cu o populatie cat mai mare de romi 



 

 

 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ, Anexa nr. 11- Rezultate finale recensământul 
Populației_2011_Tabelul_nr.3 
Daca numarul de locuitori care apartin etniei rome este cuprins intre 50 si 200 de locuitori, 
atunci expertul evaluator va inscrie 15 puncte in coloana Punctaj acordat de GAL.  
Daca numarul de locuitori care apartin etniei rome este mai mare de 200 de locuitori, atunci 
expertul evaluator va inscrie 20 puncte in coloana Punctaj acordat de GAL.  
 
 
CS 3 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 sau C) 
Criteriul va fi punctat cu : 
-5 puncte daca proiectul vizează înființarea și păstrarea a cel puțin unui loc de muncă 
-10 puncte daca proiectul vizează înființarea și păstrarea a cel puțin unui loc de muncă 
-15 puncte daca proiectul vizează înființarea și păstrarea a cel puțin unui loc de muncă 
 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate /Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ  și  Anexa nr. 19 Angajamentul 

solicitantului privind crearea de locuri de munca. 

CS 4 Principiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 
Criteriul va fi punctat cu: 

-10 puncte dacă proiectul  se implementeaza intr-o UAT cu populatie semnificativa de romi 

care are numarul total de locuitori >4.001 locuitori 

-8 puncte dacă proiectul  se implementeaza intr-o UAT cu populatie semnificativa de romi care 

are numarul total de locuitori cuprins intre 3000 si 4.001 locuitori 

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate /Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ 

CS5 Principiul prioritizării proiectelor în funcție de IDUL UAT-ului din  care provin beneficiarii 

din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor. 

Criteriul va fi punctat cu: 

-5 puncte daca beneficiarul are IDUL mai mare de 60 

-10 puncte daca beneficiarul are IDUL mai mic de 60. 

Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate /Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ 

CS6 Principiul prioritizarii proiectelor care contin servicii integrate 



 

 

Daca proiectul contine servicii integrate, atunci expertul evaluator va acorda 5 puncte.  

 

Documente de verificat: 

CF/SF/MJ, fisa masurii 4.5 

CS7 Principiul includerii componentelor de inovatie sociala sau de protectie a mediului 

Criteriul va fi punctat cu  5 puncte în cazul în care Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ prevede cel puțin o investiție care 
reduce considerabil efectele negative asupra mediului sau cel puțin o componentă inovativă 
social pentru teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor, după cum urmează: 
-5p dacă proiectul conține componente de inovație socială; 
-5p dacă proiectul conține componente de protecție a mediului.  
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriul justificativ, Cererea de finanțare. 
 
Se verifică în SF/DALI/Memoriu justificativ și în Cererea de finanțare dacă sunt prevăzute 
componente inovative sociale pentru teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor sau de protecție a 
mediului.  

CS8 Principiul impactului investiției pe termen mediu și lung 
Criteriul va fi punctat cu: 
- 10 puncte  dacă proiectul 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 sau dacă 
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 grupuri vulnerabile. Nu se acordă punctaj intermediar. 
 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate /Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ 

Se va verifica dacă solicitantul a prezentat și argumentat în cadrul Studiului de 

fezabilitate/Documentaţiei de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriul justificativ, 

impactul investiției propuse pe termen mediu și lung 

 

 

CS9 Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, accesibilității 
pentru toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 
 
Criteriul va fi punctat cu: 



 

 

-4 puncte dacă proiectul demonstrează respectarea principiilor egalității de șanse; 

-3 puncte dacă proiectul demonstrează principiul privind accesibilitatea pentru toate tipurile 

de beneficiari 

-3puncte dacă proiectul demonstrează dezvoltare durabilă.  

Punctajul acordat acestui criteriu este cumulativ.  

Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriul justificativ, Cererea de finanțare. 
 
Se verifică în SF/DALI/Memoriu justificativ și în Cererea de finanțare dacă sunt prevăzute 
elemente care să demonstreze respectarea principiilor enumerate anterior.  

 
Pentru criteriile de selecție care nu au fost punctate sau punctajul acordat a fost mai mic 
decât punctajul maxim, expertul GAL va indica motivele care au stat la bază în rubrica 
”Observații 
 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 20 de puncte, , punctaj sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare, cu conditia ca punctajul pentru CS2 sa fie mai mare ca 0. 
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:  

Criteriile de departajare în cazul proiectelor cu același punctaj sunt: 

1. Principiul proiectelor care deservesc localitățile cu o populație cât mai mare de romi.  
2. 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 

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

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

pentru toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 
9. Proiecte realizate în parteneriat.  
 


