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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 8/6B  - ”Promovarea incluziunii sociale” 

 
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. 

Criteriul de Selecție Punctaj 

1. Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care utilizează 
energia regenerabilă; 
Se verifică documentele: 
Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare 
pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu Justificativ 

maxim 10  

2. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă  
Se verifică documentele: 

30  
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Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare 
pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu Justificativ 

 Dacă proiectul prevede crearea a minim 1 loc de muncă cu normă întreagă 30  
 Dacă proiectul nu prevede crearea unui loc de muncă cu normă întreagă 0  
3. Număr de locuitori care beneficiază de aceste servicii 

Se verifică documentele: 
Memoriu justificativ/Studiul de fezabilitate/Cererea de finanţare  

30  

 Minim 100 de persoane cumulat, pe o perioadă de 5 ani 30  
 Sub 100 de persoane cumulat, pe o perioadă de 5 ani 0 
4. Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul 

Se verifică documentele: 
Anexa 6 – Lista UAT grad de saracie (Indicele IDUL) 

maxim 30  

 Localități care au IDUL ≤70 30 

 Localități care au IDUL≥70 0 

TOTAL PUNCTAJ 100 
 

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: 30 puncte 

 
Criterii pentru departajarea proiectelor 
 
 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul.  

Se va realiza o clasificare a proiectelor în funcție de IDUL-ul fiecărei localități, în ordine 
crescătoare; vor avea prioritate proiectele din localitățile cu IDUL-ul cel mai mic. 

 Valoarea eligibilă a proiectului. 
Proiectele cu valoare eligibilă mai mică vor avea prioritate.  

 Data și ora depunerii proiectului la sediul GAL Caraș-Timiș, conform regulii “primul venit, 
primul servit”. 

 
Observații: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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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……....................................... 
 

mailto:contact@gal-caras-timis.ro
http://www.gal-caras-timis.ro/


  

   
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 

F_05 - FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
Pagină 4 din 6 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 
Comuna Fîrliug, nr. 80, tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500 

e-mail : contact@gal-caras-timis.ro www.gal-caras-timis.ro 
 

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 stabilit 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 30 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: 30 puncte 

 
Criteriile de departajare sunt considerate: 

 Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul.  
Se va realiza o clasificare a proiectelor în funcție de IDUL-ul fiecărei localități, în ordine 
crescătoare; vor avea prioritate proiectele din localitățile cu IDUL-ul cel mai mic. 

 Valoarea eligibilă a proiectului. 
Proiectele cu valoare eligibilă mai mică vor avea prioritate.  

 Data și ora depunerii proiectului la sediul GAL Caraș-Timiș, 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. Dotarea clădirilor în care se realizează investiția cu sisteme care 
utilizează energia regenerabilă; 

Se verifică documentele: 

Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate / Documentația de 
Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu Justificativ 

maxim 10  
 
 
 
 
 

 Se vor verifica : 
Cererea de Finantare, Memoriul 
Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţie 

2. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă  

Se verifică documentele: 

Cererea de finanțare, Studiul de Fezabilitate / Documentația de 
Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ Memoriu Justificativ 

maxim 30  
din care: 

 Se vor verifica : 
Cererea de Finantare, Memoriul 
Justificativ/ Studiul de Fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţie 

 Dacă proiectul prevede crearea a minim 1 loc de muncă cu normă 
întreagă 

maxim 30    

 Dacă proiectul nu prevede crearea unui loc de muncă cu normă 
întreagă 

0   

3. Număr de locuitori care beneficiază de aceste servicii 

Se verifică documentele: 

Memoriu justificativ/Studiul de fezabilitate/Cererea de finanţare  

maxim 30   Cererea de finanțare, Memoriul Justificativ/ 
Studiul de fezabilitate 
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 Minim 100 de persoane cumulat, pe o perioadă de 5 ani 30   

 Sub 100 de persoane cumulat, pe o perioadă de 5 ani 0    

4. Gradul de sărăcie a zonei în care va fi implementat proiectul 

Se verifică documentele: 

Anexa 6 – Lista UAT grad de saracie (Indicele IDUL) 

maxim 30   Anexa 6 – Lista UAT grad de saracie 
(Indicele IDUL) 

 Localități care au IDUL ≤70 30   

 Localități care au IDUL≥70 0   

 Punctaj TOTAL (max./obținut) 100 max.   
 

mailto:contact@gal-caras-timis.ro
http://www.gal-caras-timis.ro/

