
ASOCIAȚIA „GRUPUL DE ACȚIUNE VALEA ȘOMUZULUI” 

 

FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

           M10/6B -INVESTIȚII ASOCIATE CU PROTEJAREA MEDIULUI 

 

 
Denumire solicitant: 

Titlu proiect: 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: 

Data înregistrării proiectului la GAL: 

Obiectivul proiectului: 

Amplasare proiect  (localitate) 

Date personale reprezentant legal al 

proiectului 

Nume: ................................................. 

Prenume: ....................................................................... 

Funcţie reprezentant legal: 

 

Nr 

. 

crt 

 

Criteriu de selecție 
Pct. 

Conform 

GHID 

Max. 

Pct. 

acordat 

de 
solicitant 

Pct. 

acordat de 

GAL 

 

Observații 

1 Principiul gradului de deservire 

a populației, prin modernizarea 

piețelor agroalimentare și 

înființarea sistemelor de 

colectare și selectare a deșeurilor 

agroalimentare 

 

Se verifică în MJ/SF/DALI 

35    

2 Proiecte cu impact micro-

regional                          

 

Se verifică dacă în MJ/SF/DALI 

este specificat impactul micro-

regional asupra calitatii mediului, 

starii de sanatate etc şi cum 

contribuie la dezvoltarea pe 

termen mediu şi lung. 

20    

3 Proiecte care deservesc o 

populație cât mai mare   

 

Proiecte care deservesc comune cu 
o populatie de peste 4000 locuitori;     

              

Proiecte care deservesc comune cu 
o populatie situate  intre 2100 si 

3999 locuitori 

 

Proiecte care deservesc comune cu 
o populatie de până 2000 locuitori;                       

 

Se consideră numărul total de 

locuitori ai comunei/orasului, 

45 
 
 

            45  
 
 

40  
 
 
 

35 

   



conform recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din anul 

2011 – Rezultate finale 

TOTAL 100    

 

Pentru această măsura punctajul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu va intra în procesul de selecție și verificare a eligibilității și va fi declarat neconform. 

 

Concluzia verificării criteriilor de selecție 

Punctaj obținut:............................ 

Verificat, 

Expert Gal Valea Șomuzului 1 
Nume și prenume ....................................... 

Semnătura.............................................. DATA...../.... ./201.. 

 

Întocmit, 

Expert GAL Valea  Șomuzului 2 

Nume și prenume..................................... 
Semnătura ............................................. DATA....../....../201.. 

 

Am luat la cunoștință: 

 

Numele reprezentantului legal al proiectului………………. 
Semnătura  ....................................DATA……./...../201 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

 
1. Principiul gradului de deservire a populației, prin modernizarea piețelor agroalimentare 

și înființarea sistemelor de colectare și selectare a deșeurilor agroalimentare – 35 pct 

 

DOCUMENTE PREZENTE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 
Studiul de Fezabilitate / DALI/ Memoriu 

Justificativ 

Expertul verifică: 

- Dacă proiectul prevede modernizarea pietelor 

agroalimentare si infiintarea sistemelor de colectare 

si selectare a deseurilor agroalimentare. 

Se va verifica Studiul de Fezabilitate/ DALI / 

Memoriu justificativ 

Expertul GAL va înscrie punctajul în coloana Punctaj acordat de GAL. 

 

2. Proiecte cu impact micro-regional - 20 pct                    

 

DOCUMENTE PREZENTE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

MJ/SF/DALI  Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat 

impactul micro-regional asupra calitatii 

mediului, starii de sanatate etc şi cum contribuie 

la dezvoltarea pe termen mediu şi lung. 

Expertul GAL va înscrie punctajul în coloana Punctaj acordat de GAL. 

 
3. Proiecte care deservesc o populație cât mai mare – 45 pct  

 
DOCUMENTE PREZENTE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

-Studiul de Fezabilitate/ Documentația de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ Memoriu 

justificativ 

Se verifică dacă:  

-Numărul total al populației comunei/ orașului 

este conform Rezultatului final al 

recensământului populației și locuințelor din 

anul 2011 

 -Numărul de locuitori în cazul A.D.I. este egal 

cu suma locuitorilor comunelor/orașelor în care 

se va implementa proiectul propus la finanțare, 

conform Rezultatului final al recesământului 

populației și locuințelor din anul 2011.  

În funcție de numărul total de locuitori, expertul 

acordă punctajul 

Expertul GAL va înscrie punctajul în coloana Punctaj acordat de GAL. 

 

Pentru această măsura punctajul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect 

nu va intra în procesul de selecție și verificare a eligibilității și va fi declarat neconform. 

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

alocării disponibile. 
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se 

face în funcţie: 

 

  populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite 


	FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE
	Am luat la cunoștință:

