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Anexa 18 

E1.2.1L - Fișa de verificare a criteriilor de selectie 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
MĂSURA DIN SDL: M 3.4 Reducerea gradului de sărăcie în mediul rural 

Denumire solicitant:  

Codul unic de inregistrare:  

Statutul juridic      PFA           II             IF           SC        ONG           Unitate de cult           UAT       ADI 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Numele:  
Prenumele:  
CNP:  
Funcţia reprezentantului legal:  
Titlul proiectului:  
Amplasarea proiectului:  

Obiectivele proiectului: conform Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. 20   

 

Nr. 

crt. 

CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

1 Criteriul proiectelor care creează locuri de muncă                                 maxim 20 puncte 

1.1 Prin proiect se creeaza un loc de munca 5 puncte 

1.2 Prin proiect se creeaza 2(doua) sau mai multe locuri de munca 20 puncte 

Punctarea se va realiza conform CF si a anexelor la CF (studiu de fezabilitate, etc) 

2 Criteriul  proiectelor care deservesc localități cu o populație cât mai mare                                                                  

                                                                                                              maxim 10 puncte 

2.1 Proiectul deserveste localitati (sate) cu populatie sub 1.000 locuitori  5 puncte 

2.2 Proiectul deserveste localitati (sate) cu populatie peste 1.000 locuitori  10 puncte 

Punctarea se va realiza conform CF si a nexelor la CF (studiu de fezabilitate, Anexa 7 la Ghidul 

Solicitantului etc) 

3 Criteriul  proiectelor  care deservesc cât mai mulți locuitori 

                                                                                                              maxim 10 puncte 

3.1 Proiectul deserveste sub 2.000 locuitori  5 puncte 

3.2 Proiectul deserveste peste 2.000 locuitori  10 puncte 

Punctarea se va realiza conform CF si a nexelor la CF (studiu de fezabilitate, Anexa 7 la Ghidul 

Solicitantului etc) 

4 Criteriul proiectelor implementate in UAT-uri cu grad de saracie aferent  

                                                                                                              maxim 20 puncte 

4.1.  UAT-uri cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-89,6%) 20 puncte 

4.2. UAT-uri cu grad de saracie mediu (rata saracie 40%-59,9%) 15 puncte 

4.3. UAT-uri cu grad de saracie scazut (rata saracie <40%) 10 puncte 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei 15 la Ghidul Solicitantului. Se acorda punctaj 

numai daca localitatea este obligatoriu identificata în Lista localitatilor din regiunile cu grad de 

saracie ridicat, mediu sau scazut, punctajul fiind stabilit functie de procentul gradului de saracie 

cu care este înregistrata localitatea respectiva (în cazul unei comune nou înfiintate se va lua în 

considerare gradul de saracie al comunei din care aceasta s-a desprins; în cazul unei comune 

desprinsa dintr-un oras, aceasta nu va fi punctata. 

 

5 Criteriul proiectelor care conțin componente inovative sau de protecția mediului              

                                                                                                                          10puncte 
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Punctarea se va realiza conform CF si a nexelor la CF (studiu de fezabilitate, etc) 

6 Criteriul proiectelor  functie de tipul de investiție 

                                                                                                              maxim 30 puncte 

6.1 Proiectul propune actiuni de: infiintarea si modernizarea (inclusiv dotarea) 

gradinitelor, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv 

demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda si/ sau infiintarea si 

modernizarea (inclusiv dotarea) creselor precum si a infrastructurii de        tip 

after-school, numai a celor din afara incintei scolilor din mediul rural, inclusiv 

demolarea, in cazul in care expertiza tehnica o recomanda si/ sau achizitie 

mobilier scoala si/sau tehnica de birou (PC –uri, monitoare pentru PC, 

imprimante, videoproiectoare, ecrane pentru videoproiectoare) si/ sau 

construire/amenajare teren de sport amplasate in incinta scolilor sau 

gradinitelor si/ sau infiintare si/sau dotare laboratoare in scoli; 

10 puncte 

6.2 Proiectul propune actiuni de: înființarea si dotarea și/ sau modernizarea 

(inclusiv dotarea) de centre multifuncționale pentru Servicii sociale fara cazare: 

înființare si dotare și/ sau modernizare (inclusiv dotare) de centre de zi de 

asistenta si recuperare, înființare si dotare și/ sau modernizare (inclusiv dotare) 

de centre de zi de socializare si petrecere a timpului liber (tip club), etc; 

20 puncte 

6.3 Proiectul propune actiuni de: Servicii de îngrijire la domiciliu pentru 

persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de 

dependență 

30 puncte 

Punctarea se va realiza conform CF si a nexelor la CF (studiu de fezabilitate, etc) 

TOTAL 100 

puncte 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

Pragul minim de punctaj pentru ca proiectele depuse să fie selectate este de 20 puncte. 
ATENŢIE!: 

 În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor criterii de departajare: 

 CD.1 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS1. 

 CD.2 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS2; 

 CD.3 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS3; 

 CD.4 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS4; 

 CD.5 - Descrescător în funcție de punctajul obținut la CS6; 

 CD.6 - Descrescator in ordinea datei depunerii proiectului pentru evaluare, pana la epuizarea alocarii financiare 

disponibile in SDL. 

 

Avizat de: Membru in Consiliul Director  al GAL 
 
Nume/Prenume …………………………………………………………………………Semnătura…………………….. DATA………………… 
 
Verificat de: Expert 2 - GAL 
 
Nume/Prenume: …………………………………………/  Semnătura……………………………/ DATA……….. 
 
Întocmit de: Expert 1  - GAL 
 
Nume/Prenume: ………………………………………../ Semnătura……………………………………………./ DATA……….. 
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