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1.2 FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE ALE PROIECTULUI  
 

Măsura 4.3 Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate 
 
 
Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
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 şi criterii de selecție Punctaj Punctaj 
acordat de 
GAL Ținutul 

Zimbrilor 

Justificare 
acordare/ 

neacordare  
punctaj 

P1. 
 

 

Principiul creării locurilor de 
muncă, inclusiv locuri de muncă 
protejate pentru persoanele cu 
dizabilități sau aparținând 
grupurilor vulnerabile (a sau b sau c) 

Max 15 p   

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

5 p   

b) Proiectul vizează 
înființarea și păstrarea a 
cel puțin două locuri de 
muncă  

10 p   

c) Proiectul vizează 
înființarea și păstrarea a 
cel puțin două locuri de 
muncă, dintre care un loc 
de muncă este destinat 
persoanelor cu 
dizabilități/aparținând 
grupurior vulnerabile.  

 
 
 

15 p   
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P2 Principiul cost-eficiență-
calitate pentru proiecte care 
deservesc cât mai mulți locuitori  

(a sau b ) 

Max 20p   

a) Grupul țintă format din 
persoane aparținând 
comunităților 
marginalizate GAL aflate în 
risc de sărăcie sau 
excluziune socială care 
beneficiază de servicii 
sociale în infrastructura 
socială finanțată prin 
intermediul proiectului 
este mai mare de 50 
persoane și mai mic de 250 
persoane.  

10 p   

b) Grupul țintă format din 
persoane aparținând 
comunităților 
marginalizate GAL aflate în 
risc de sărăcie sau 
excluziune socială care 
beneficiază de servicii 
sociale în infrastructura 
socială finanțată prin 
intermediul peroiectului 
este mai mare de 250 
persoane, 

20 p    

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

(a sau b) 

Max 15 p   

a) Proiectul se 
implementează în UAT 
care are IDUL>60 

10 p   

b) Proiecte se 
implementează în UAT 
care are IDUL<60 

15 p   
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P4 Principiul prioritizării proiectelor 
care conțin  servicii integrate din 

domenii precum: educație, ocupare, 
locuire, furnizarea de servicii 

(sociale/medicale/medico-sociale) 
 

Max 20p   

Proiectulconține servicii integrate din 
domenii precum educație, ocupare, 
locuire, furnizarea de servicii 
sociale/medicale/medico-sociale 

20p   

P5 Principiulincluderiicompo
nentelor de 

inovațiesocială 
 

Max 10p   

Proiectulconținecomponen
te de inovație socială 

10p   

P6 Principiulimpactuluiinvestiției
petermenmediușilung 

 

Max 10p   

Încadrulproiectului se 
demonstreazăreducerereanumărului 
de 
persoaneaparținândgrupurilorvulner
abileîncadrul  UAT din care face 
parte solicitantulpentru un termen 
ce depășeșteperioada de 
monitorizare 

10p   

P7 Principiul includerii elementelor 
privind respectarea egalității de 
șanse, accesibilității pentru toate 
tipurile de beneficiari și dezvoltării 
durabile. 

(a+b+c) 
 

Max 10 p   

a) respectarea principiilor egalității 
de șanse 

4 p   

b) accesibilitatea pentru toate 
tipurile de beneficiari 

3p   

c) dezvoltarea durabilă 3p   

TOTAL 100 puncte   
 

 



 

Măsura 4.3 " Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul GAL prin proiecte integrate" 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ………………… 
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METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

PENTRU MĂSURA 4.3 

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  

Titlul proiectului 

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Data înregistrării proiectului la GAL  

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL Ținutul Zimbrilor. 

Obiectivul  proiectului 

Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  

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. 

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 
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P1 Principiul creării locurilor de muncă, inclusiv locuri de muncă protejate pentru persoanele  

cu dizabilități sau aparținând grupurilor vulnerabile 

Documente de verificat: 

Angajamentul beneficiarului privind crearea de locuri de muncă 

Cerea de finanțare 

Studiul de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/Memoriul 

Justificativ 

În funcție de informațiile cuprinse în documentele enumerate anterior, expertul evaluator va 

puncta acest criteriu cu: 

-5 puncte dacă solicitantul demonstrează că va crea și păstra cel puțin un loc de muncă pe toată 

perioada de monitorizare sau 

- 10 puncte dacă solicitantul demonstrează că va crea și păstra cel puțin două locuri de muncă 

sau 

-15 puncte dacă solicitantul demonstrează că va crea și păstra cel puțin două locuri de muncă, 

dintre care un loc este destinat persoanelor cu dizabilități/aparținând grupurilor vulnerabile. 

P 2 Principiul cost-eficiență-calitate pentru proiecte care deservesc cât mai mulți locuitori 

Documente de verificat: 

Cererea de finanțare 

Studiul de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

În funcție de informațiile cuprinse în documentele enumerate anterior, expertul evaluator va 

puncta acest criteriu cu: 

-10 puncte dacă infrastructura finanțată prin intermediul proiectului  va asigura prestarea 

serviciilor sociale pentru un grup țintă format din cel mult 250 persoane, cu condiția ca acest 

grup țintă să fie mai mare de 50 persoane 

-20 puncte dacă infrastructura finanțată prin intermediul proiectului  va asigura prestarea 

serviciilor sociale pentru un grup țintă format din cel puțin 250 persoane 

Punctajul pentru acest criteriu trebuie să fie obligatoriu > 0.  
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P 3 Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de sărăcie al zonei din care provin 

beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor 

Documente verificate: 

Se vor verifica informațiile cuprinse în SF/DALI/MJ  cu valorile IDUL corespunzătoare conform 

Anexei nr. 7 Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare.  

În funcție de informațiile cuprinse în documentele enumerate anterior, expertul evaluator va 

puncta acest criteriu cu: 

-10 puncte dacă proiectul se implementează în UAT care are IDUL >60  

-15 puncte dacă proiectul se implementează în UAT care are IDUL <60 

Atenție! 

În cazul parteneriatelor care includ mai multe UAT, indicatorul IDUL va fi calculat ca medie 

aritmetică ponderată între numărul locuitorilor din fiecare UAT și valoarea IDUL pentru fiecare 

UAT.  

P 4 Principiul proiectelor care conțin servicii integrate din domenii precum: educație, ocupare, 

locuire, furnizare de servicii sociale/medicale/medico-sociale 

Documente de verificat: 

Studiul de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul 

Justificativ/Cererea de finanțare 

 În funcție de informațiile cuprinse în documentele enumerate anterior, expertul evaluator va 

puncta acest criteriu cu: 

-20 puncte dacă proiectul propus pentru finanțare în cadrul măsurii 4.3 conține servicii 

integrate.  

P5 Principiul includerii componentelor de inovație socială 

Documente de verificat: 

Studiul de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul 

Justificativ/Cererea de finanțare 

 În funcție de informațiile cuprinse în documentele enumerate anterior, expertul evaluator va 

puncta acest criteriu cu: 
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- Maxim 10 puncte dacă solicitantul detaliază prin intermediul proiectului componentele 

de inovație socială 

Pentru acest criteriu se poate acorda punctaj intermediar.  

P 6 Principiul impactului pe termen mediu și lung 

Documente de verificat: 

Studiul de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul 
Justificativ 

În funcție de informațiile cuprinse în documentele enumerate anterior, expertul evaluator va 
puncta acest criteriu cu: 

- Maxim 10 puncte dacă solicitantul demonstrează faptul că prin operaționalizarea 
infrastructurii hard finanțate prin intermediul  proiectului către un furnizor de servicii 
sociale, se va reduce numărul de persoane din grupul țintă inițial care vor aparține pe 
viitor unui anumit grup vulnerabil, pentru o perioadă care depășește perioada de 
sustenabilitate.  

Pentru acest criteriu se poate acorda punctaj intermediar. 

P 7 Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, accesibilității 

pentru toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile 

Documente de verificat: 

Studiul de fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriul 

Justificativ 

În funcție de informațiile cuprinse în documentele enumerate anterior, expertul evaluator va 
puncta acest criteriu cu: 

-4 puncte dacă solicitantul demonstrează prin intermediul proiectului respectarea principiului 
egalității de șanse  

-3 puncte dacă solicitantul demonstrează prin intermediul proiectului accesibilitatea pentru 
toate tipurile de beneficiari 

- 3 puncte dacă proiectul conține elemente de dezvoltare durabilă.  

Punctajul pentru acest criteriu este cumulativ.   

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 
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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 creării locurilor de muncă, inclusiv locuri de muncă protejate pentru 
persoanele cu dizabilități sau aparținând grupurilor vulnerabile  

2. Pricipiulcost-eficiență-calitatepentruproiecte care deservesccât mai mulțilocuitori 
3. Principiul prioritizării proiectelor în funcție de gradul de sărăcie al zonei din care provin 

beneficiarii din teritoriul GAL Ținutul Zimbrilor  
4. Principiul prioritizării proiectelor care conțin  servicii integratedin domenii precum: 

educație, ocupare, locuire, furnizarea de servicii (sociale/medicale/medico-sociale) 
5. Principiulincluderiicomponentelor de inovațiesocială 
6. Principiul impactului investiției pe termen mediul și lung  
7. Principiul includerii elementelor privind respectarea egalității de șanse, accesibilității 

pentru toate tipurile de beneficiari și dezvoltării durabile. 
Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului 

criteriu rezultă egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu, dacă nici acesta nu poate face 
departajarea se trece la următorul și așa mai departe. 
 

 

 

 

 

 

 


