
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

E1.2.1L - FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE

M8- 6B Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii
calității vieții în teritoriul Valea Șomuzului

corespunde obiectivelor art. 20-(1) b) d)-Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale din

Regulamentul (CE) 1305/ 2013. Contribuie la Domeniul de intervenție 6B) Încurajarea dezvoltării locale în

zonele rurale, prevăzute la art.5, Reg. (UE) nr. 1305/2013.

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):

Tip CF     Codificare Codificare         Codificare de rezervă           Licitaţie de proiecte         Cod
Cod Judeţ

Număr de ordine în Registrul
Măsură Sub-Măsură

regiune  Cererilor de Finanțare

Denumire solicitant:____________________________________________________________________

Titlu proiect: _________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________________

Statut juridic solicitant:__________________________________________________________________

Date personale reprezentant legal

Nume: ___________________________________Prenume:____________________________________

Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________________

Verificarea criteriilor de selecție a proiectului

Tabel cu punctaje

Nr.
Crt
.

Principiul de
Selecție

Criteriul de Selecție

Documente verificate

PUNCTAJ SELECȚIE

conform Ghidului
Solicitantului

Punctaj
selecție GAL

1. Principiul gradului de acoperire a populației deservite Max
30 puncte

F
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Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare

Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform
recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 –
Rezultate finale ‐ Tabel 3

2.500-3.499 locuitori

1.500-2.499 locuitori

500-1.499 locuitori

30 puncte

25 puncte

20puncte

0 Puncte dacă
criteriul nu este
îndeplinit

2.

Proiecte ce integrează probleme de protejare a
mediului/eficiență energetică

Se vor puncta proiectele care propun investiții ce integrează
probleme de protejare a mediului/eficiență energetică.

10 puncte

0 Puncte dacă
criteriul nu este
îndeplinit

3.

Proiecte care prevăd acțiuni inovative

- Proiecte cu 2 acțiuni inovative

- Proiecte cu 1 acțiune inovativă

- Nici o activitate inovativă

10 puncte

5 puncte

0 puncte
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Se vor puncta proiectele  care propun investiții inovative. 0 Puncte dacă
criteriul nu este
îndeplinit

4.

Proiecte care prevăd dezvoltarea și modernizarea
infrastructurii de educație

- tipul de instituție de învățământ

secundar superior (licee)

- Şcoli profesionale în domeniul agricol

- Grădinițe , Creșe din afara incintei școlilor din mediul

rural

- Structuri tip after-school din afara incintei școlilor din
mediul rural.

20 puncte

20 puncte

15 puncte

10 puncte

5 puncte

0 Puncte dacă
criteriul nu este
îndeplinit

5.
Dezvoltarea și modernizarea spațiului public în vederea
asigurării condițiilor necesare dezvoltării echilibrate a
regiunii și creșterea atractivității teritoriului

10 puncte

0 Puncte dacă
criteriul nu este
îndeplinit

6.

Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități
socio-culturale desfășurate

- 4 activitați sociale/ culturale

- 3 activitați sociale/ culturale
- 2 activitați sociale/ culturale
- 1 activitate socială/ culturală

20 puncte

20 pct

15 pct

10 pct

5 pct

0 Puncte dacă
criteriul nu este
îndeplinit



Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

TOTAL PUNCTAJ Max 100

Punctajul total pentru Măsura M8/6B este de max 100 puncte.
Pentru această Măsură pragul minim de selecție este de 25 puncte și reprezintă pragul sub care nici
un proiect nu poate fi admis la finanţare.

VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTELOR CU ACELAȘI PUNCTAJ

Nr.Crt Criterii de departajare

Nr.
Locuitori/tip

investiție

Nu este
cazul

CD1 1.Proiecte care deservesc cât mai mulți
locuitori

CD2 2.Tipul de investiție (prioritate au proiectele
care prevăd acțiuni ce integrează probleme de
protejare a mediului/eficiență energetică,
precum și cele care prevăd acțiuni inovative)

Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de
Finanțare.
Proiectul este NECONFORM, ca urmare a scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring sub pragul
de calitate corespunzător lunii în care a fost depus proiectul ?
 DA  NU
Proiectele declarate neconforme nu vor intra în etapa de selecţie.

Observaţii:____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Verificat
Expert 1 GAL Valea Șomuzului
Nume și prenume____________________________________
Semnătura_________________
DATA ____/_____/_______

Întocmit,
Expert 2  GAL Șomuzului
Nume și prenume____________________________________
Semnătura_________________
DATA ____/_____/_______
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Metodologia de verificare specifică pentru Măsura 8
“Dezvoltarea și modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază în vederea creșterii calității

vieții în teritoriul Valea Șomuzului”

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI

P1 Principiul gradului de acoperire a populației deservite - maxim 30 puncte

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare
pentru Lucrări de
Intervenții/Memoriu
Justificativ

Rezultatul final al
recensământului populaţiei şi
locuinţelor din anul 2011 -
Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă
pe sexe şi grupe de vârstă -
judeţe, municipii, oraşe,
comune”

Numărul total al populaţiei  comunei este conform  Rezultatului final

al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul

nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi  grupe de vârstă ‐ judeţe,

municipii,  oraşe, comune”, (se va consulta  coloana nr.1), Anexa 6.

Se va verifica menționarea numărului  de locuitori atât în Studiul de
Fezabilitate/Memoriu justificativ cât și în cadrul Cererii de finanțare

la descrierea punctajului obținut.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de
departajare, înscrie punctajul total acordat.

P2 Proiecte ce integrează  probleme de protejare a mediului/eficiență energetică- 10 puncte

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare
pentru Lucrări de
Intervenții/Memoriu
Justificativ

Se vor puncta proiectele care propun investiții ce integrează
probleme de protejare a mediului/eficiență energetică.

Se verifică dacă:

În cadrul Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru
Lucrări de Intervenţii/Memoriu justificativ sunt propuse investiții ce
integrează probleme de protejare a mediului/eficiență energetică.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de
departajare înscrie punctajul total acordat
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P3 Proiecte care prevăd acțiuni inovative

CS 2. Se vor puncta proiectele  care propun investiții inovative – maxim 10 puncte

Se vor acorda 5 puncte pentru proiecte care prevăd o acțiune inovativă și 10 puncte pentru proiecte
ce prevăd cel puțin 2 acțiuni inovative și 0 pentru nici o activitate inovativă.

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

- Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de
Avizare pentru Lucrări de
Intervenţii/Memoriu justificativ

Se verifică dacă:

În cadrul Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia
de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu
justificativ sunt propuse investiții inovative.

Se vor acorda 5 puncte pentru proiecte care
prevăd o acțiune inovativă și 10 puncte pentru
proiecte ce prevăd cel puțin 2 acțiuni inovative.

În funcție de numărul de investiții inovative
prevăzute în proiect, expertul acordă punctajul.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare
înscrie punctajul total acordat.

P4. Proiecte care prevăd dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de educație – 20 puncte

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE

1. Studiu de Fezabilitate /
Documentație de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție

Se verifică:

- tipul de instituție de învățământ secundar superior ( licee), filiera
tehnologică cu profil resurse naturale și protecția mediului / Şcoli
profesionale în domeniul agricol/ Grădinițe din afara incintei școlilor
din mediul rural/ Creșe din afara incintei școlilor din mediul rural/
Structuri tip after-school din afara incintei școlilor din mediul rural.

Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezentat şi demonstrat  în  Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii.

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat
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Se vor acorda 20 puncte tipul de instituție de învățământ secundar superior (licee), 15 puncte-
Şcoli profesionale în domeniul agricol, 10 puncte - Grădinițe , Creșe din afara incintei școlilor
din mediul rural, 5 puncte - Structuri tip after-school din afara incintei școlilor din mediul rural.

P5. Dezvoltarea și modernizarea spațiului public în vederea asigurării condițiilor necesare
dezvoltării echilibrate a regiunii și creșterea atractivității teritoriului – 10 puncte

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE

2. Studiu de Fezabilitate /
Documentație de
Avizare a Lucrărilor de
Intervenție/Memoriu
Justificativ

Se verifică dacă:

În cadrul Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru
Lucrări de Intervenţii/Memoriu justificativ sunt propuse activități ce
conduc la dezvoltarea și modernizarea spațiului public.

Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru este
prezentat şi demonstrat  în  Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de
Avizare a Lucrărilor de Intervenţii/Memoriu Justificativ.

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat

P.6 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio-culturale desfășurate –
maxim 20 puncte
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR
PREZENTATE

1. Studiul de Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare
pentru Lucrări de Intervenţii /
Memoriu justificativ/
Document/e justificativ/e (de
ex: afișe, pliante, anunțuri,
procese verbale, etc.)

Expertul verifică în:

-Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări
de Intervenţii/ Memoriu justificativ/ Document/e justificativ/e
(de ex: afișe, pliante, anunțuri, procese verbale, etc.),
Document eliberat de Primărie/Centru eparhial (în cazul
unităților de cult)/ Comitet director al ONG/Societate
comercială, activitățile desfășurate în ultimele 12 luni,
anterioare datei depunerii Cererii de finanțare.

Se va verifica dacă în HCL de implementare a proiectului există
detalierea activităților desfășurate în ultimele 12 luni,
anterioare datei depunerii Cererii de finanțare.

Se vor acorda câte 5 puncte pentru fiecare activitate socială sau
culturală desfășurată.
Proiectele care demonstrează că desfășoară minim 4 activități
culturale, vor primi punctajul maxim de 20 de puncte.

Exemple de Activități culturale :
Demonstrare păstrare a unor meserii tradiționale, cum ar fi:
• ţesut, cusut, confecţionarea de costume populare,
sculptat,
• cioplit în lemn şi piatră,
• olărit,
• pictura pe sticlă,
• împletituri din fibre vegetale etc.
Activități sociale:
Demonstrare activități sociale, cum ar fi:
• after-school,
• îngrijire copii abandonați sau cu dizabilități,
• îngrijire bătrâni bolnavi și singuri etc.

-Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru
este prezentat şi demonstrat  în  Studiul de Fezabilitate/
Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii.

Exemplele de activități sociale – culturale nu sunt limitative ele putând fi completate cu alte tipuri
de activităţi cu caracter social sau cultural.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare
înscrie punctajul total acordat.
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Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi consemnează decizia sub semnătură.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare
înscrie punctajul total acordat.

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de
departajare înscrie punctajul total acordat.


