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F_05 
FIŞA DE  VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală” 

Măsura 1/6B  - ” Dezvoltarea  si modernizarea  localităților rurale” 
 
Denumire solicitant: 
__________________________________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant: 
__________________________________________________________________________________ 
Reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:_____________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:____________________________________________________________ 
Titlu proiect: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 
Obiectivul proiectului: 
__________________________________________________________________________________ 
Amplasare proiect 
(localitate):_________________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: 
_______________________________________________ 
Numarul data si ora înregistrării proiectului la GAL: 
_______________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: 
_______________________________________________ 
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 

Nr.crt Criteriu de selectie Punctaj 
1. CS 1 Potențialul turistic, în sensul prioritizării proiectelor în localitățile rurale  cu potențial 

de dezvoltare turistic 
Se are in vedere ierarhia comunelor in functie de potentialul turistic de dezvoltare al zonelor 
rurale, conform Anexei 10 la prezentul ghid 
Criteriul va fi punctat astfel: 
Pentru comunele care sunt mentionate in anexa 10 
Pentru comunele care nu sunt mentionate in anexa 10 

 maxim 5  
 
 
 
5 
 
0 
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2. CS 2 Numărul de activități socio-culturale desfășurate pentru investițiile de modernizare si 
dotare a căminelor culturale  
Se pot puncta ambele criterii 

maxim 20  
din care: 

 CS 2.1. Activități culturale – maxim 10 puncte 
Se vor acorda cate 2 puncte pentru fiecare activitate culturală Documente verificate: 
 

maxim 10  

 CS 2.2 Activități sociale maxim 10 puncte 
Se vor acorda cate 2 puncte pentru fiecare activitate socială  

maxim 10  

3. CS.3. Potențialul de dezvoltare economică a localității 
Se are in vedere ierarhia comunelor in functie de potentialul socio-economic de 
dezvoltare al zonelor rurale, conform Anexei 9 la prezentul Ghid (Studiul privind 
stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonei) 

maxim 20  

 • IC comuna 0.25-0.39  20  
 • IC comuna 0.40-0.49 15  
 • IC comuna > 0.50       10  
4. CS.4 Gradul de acoperire a populatiei deservite maxim 25  
 Peste 2000 locuitori 25 
 Între 1501-2000 locuitori inclusiv 20 
 Între 1-1500 locuitori 15  
5 CS 5.Principiul prioritizării tipului de investitie in functie de poopulatia scolara sau 

prescolara deservita 
Pentru investitiile in infrastructura scolara  

maxim 10  

 Daca investiția deserveste un numar ≥ 200 copii (școlari și preșcolari) 10 
 Daca investiția deserveste un numar < 200 copii (școlari și preșcolari)  5 
6. CS 6. Primirea de sprijin comunitar pentru o investiție similară anterior. 

Acest criteriu va fi punctat astfel:  
 

• Daca solicitantul nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară  
 

• Daca solicitantul a primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară – 0 
puncte.  

 

maxim 20  
 
20  
 
 
0  

 
Selectia proiectelor se face în ordine descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul 

alocării disponibile pe sesiune. 
 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 15 puncte 

 
Criterii pentru departajarea proiectelor 

• Gradul de acoperire a populatiei deservite- va fi finanțat cu prioritate proiectul a cărui populație 
deservită este mai mare, 
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• Potențialul de dezvoltare economică a localității conform Anexei 9 la prezentul Ghid (Studiul 
privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonei) – punctajul obținut la acest 
criteriu 
• Valoarea eligibilă a proiectului, proiectele cu valoare eligibilă mai mică vor avea prioritate. 
• Data și ora depunerii proiectului la sediul GAL Caras-Timis, conform regulii “primul venit, primul 
servit”. 

 
Observații: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Întocmit: Expert 1 
Asociația GAL Caras-Timis 
Nume/Prenume …………………….................. 
Semnătura.......................................................... 
Data……....................................... 

Verificat: Expert 2 
Asociația GAL Caras-Timis 
Nume/Prenume ………………………………...... 
Semnătura......................................................... 
Data……....................................... 

 
 
Avizat, 
Reprezentant legal GAL Caras-Timis 
Nume/Prenume …………………….................. 
Semnătura.......................................................... 
Data……....................................... 
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METODOLOGIA  VERIFICĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 
Verificarea criteriilor de selecție se realizează pentru toate Cererile de Finanțare declarate eligibile, pe 
baza Fișei de Verificare a Criteriilor de Selectie (F_05) aferentă măsurii, elaborată de GAL Caras-Timis 
și publicată pe site-ul www.gal-caras-timis.ro. 
 
Punctajul fiecărui proiect se va calcula în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de 
Finanțare, documentelor atașate acesteia (inclusiv a informatiilor și/sau documentelor suplimentare 
admise in urma solicitarilor de informatii si/sau documente suplimentare) precum și în baza 
punctajelor aferente criteriilor de selecție stabilite în Ghidul fiecarei masuri de finantare. 
Fișa de Verificare a Criteriilor de Selecție va fi completată și semnată, pentru toate proiectele declarate 
eligibile, de către 2 experti evaluatori ai GAL care participă la procesul de evaluare. 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se face conform criteriilor de departajare aferente 
fiecarei măsuri. 
 
Punctajul aferent fiecărui criteriu de selecție se va stabili cu aprobarea Adunării Generale a 
Asociațiilor/ Consiliul Director al GAL Caras-Timis. 
 
Punctajul minim al unui proiect pentru a fi admis la finanțare este de 15 de puncte. 
 

Selectia proiectelor se face în ordine descrescătoare a punctajului de selecție în cadrul 
alocării disponibile pe sesiune. 

 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 15 puncte 

 
Criterii pentru departajarea proiectelor 

• Gradul de acoperire a populatiei deservite- va fi finanțat cu prioritate proiectul a cărui populație 
deservită este mai mare, 
• Potențialul de dezvoltare economică a localității conform Anexei 9 la prezentul Ghid (Studiul 
privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al zonei) – punctajul obținut la acest 
criteriu 
• Valoarea eligibilă a proiectului, proiectele cu valoare eligibilă mai mică vor avea prioritate. 
• Data și ora depunerii proiectului la sediul GAL Caras-Timis, conform regulii “primul venit, primul 
servit”. 

 
Proiectele eligibile sunt proiectele al caror punctaj este cel puțin egal cu punctajul minim aferent 
acestei măsuri și ele vor fi înaintate Comitetului de Selecție impreuna cu Raportul de 
Evaluare.Proiectele al căror punctaj va fi stabilit, în urma evaluării, sub punctajul minim aferent 
acestei măsuri, vor fi declarate neeligibile și nu vor mai intra în etapa de selecție. 
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Nr.crt. Criteriu de selectie Punctaj Punctaj acordat 
de GAL 

Documente Justificative in vederea 
punctarii criteriilor de selectie 

1. CS 1 Potențialul turistic, în sensul prioritizării proiectelor în 
localitățile rurale cu potențial de dezvoltare turistic 
Criteriul va fi punctat astfel: 
Se are in vedere potentialul turistic de dezvoltare al zonelor rurale 
(asa cum rezulta din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 142 / 
2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului 
naţional Secţiunea a VIII‐a zone cu resurse turistice, aprobata prin 
Legea nr. 190 / 2009, Anexa 5),  Anexa 10 a prezentul Ghid 

maxim 5  
 
 
 
 
 

 Se vor verifica : 
Cererea de Finantare, Anexa 10 (conform 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 142 
/ 2008 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional Secţiunea 
a VIII‐a zone cu resurse turistice, aprobata 
prin Legea nr. 190 / 2009 Anexa 5), 
Memoriul Justificativ/ Studiul de 
Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţie 

 Pentru comunele care sunt mentionate in Anexa 10 5   
 Pentru comunele care nu sunt mentionate in Anexa 10 0   
2. CS 2 Numărul de activități socio-culturale desfășurate pentru 

investițiile de modernizare si dotare a căminelor culturale  
maxim 20  
din care: 

  

 CS 2.1. Activități culturale – maxim 10 puncte 
Se vor acorda cate 2 puncte pentru fiecare activitate culturală  
 

maxim 10   Documente verificate:  
SF/DALI/Memoriu justificativ/Document/e 
justificativ/e  de ex.: afişe, pliante, anunţuri, 
procese verbale, etc.) 
Document  eliberat  de Primărie/Centru  ep
arhial  (în cazul  unităților  de cult)/Comitet  
director  al ONG din care  să rezulte 
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activităţile culturale  desfășurate în 
ultimele12 luni,  anterioare  datei depunerii  
Cererii  de finanţare/ Hotararea Consiliului 
Local 

 CS 2.2 Activități sociale maxim 10 puncte 
Se vor acorda cate 2 puncte pentru fiecare activitate socială 

maxim 10   SF/DALI/Memoriu justificativ, Cererea de 
finantare, Document/e justificativ/e (de ex.: 
afişe,pliante, anunţuri, procese verbale, 
etc.) 
Document  eliberat  de Primărie/Centru  ep
arhial  (în cazul  unităților  de cult)/Comitet  
director  al ONG din care  să rezulte 
activităţile sociale desfășurate în ultimele 
12 luni,  anterioare datei depunerii Cererii 
de finanţare/ Hotararea Consiliului Local 

3. CS.3. Potențialul de dezvoltare economică a localității 

Se are in vedere ierarhia comunelor in functie de potentialul socio-
economic de dezvoltare al zonelor rurale, conform Anexei 9 la 
prezentul Ghid (Studiul privind stabilirea potențialului socio-
economic de dezvoltare al zonei) 

Criteriul va fi punctat astfel : 

maxim 20   Cererea de finanțare, Memoriul Justificativ/ 
Studiul de fezabilitate / Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, Anexa 
9 la Ghid 

 • IC comuna 0.25-0.39  20    

 • IC comuna 0.40-0.49 15    
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 • IC comuna > 0.50       10    

4. CS.4 Gradul de acoperire a populatiei deservite maxim 25   Memoriul Justificativ/Studiul de 
fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii, Cererea de 
finanţare, Print screen pagină web INS/ 
adeverinţă emisă de INS cu populația 
localității unde se implementează proiectul, 
conform Recensământului populației din 
2011 din România  efectuat de 
către Institutul Național de Statistică  

 Peste 2000 locuitori 25   
 Între 1501-2000 locuitori inclusiv 20   
 Între 1-1500 locuitori 15    
5 CS 5. Principiul prioritizării tipului de investitie in functie de 

poopulatia scolara sau prescolara deservita 

Pentru investitiile in infrastructura scolara  

maxim 10   Cererea de finanțare, Memoriul Justificativ/ 
Studiul de fezabilitate / Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenţii 

 Daca investiția deserveste un numar ≥ 200 copii (școlari și 
preșcolari) 

10   

 Daca investiția deserveste un numar < 200 copii (școlari și 
preșcolari) 

5   

6. CS 6. Primirea de sprijin comunitar pentru o investiție similară 
anterior. 
Acest criteriu va fi punctat astfel:  

maxim 20  
 
 

 Memoriul Justificativ /Studiul de 
fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii, Cererea de 
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• Daca solicitantul nu a primit anterior sprijin comunitar 
pentru o investiție similară  

• Daca solicitantul a primit anterior sprijin comunitar pentru 
o investiție similară – 0 puncte.  

20  
 
 
0  

finanțare, RAPORTUL asupra utilizării 
programelor de finanţare nerambursabilă 
întocmit de solicitant 

 Punctaj TOTAL (max./obținut) 100 max.   
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