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FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE - MASURA M3/6B 
(formular propriu GAL) 

 

Denumire solicitant:_______________________________________________________________________________ 
Titlu proiect: _____________________________________________________________________________________ 

 

Nr.  
Crt 

Criterii de Selectie/Metodologie de evaluare - Masura M3/3B Punctaj 
Punctaj 
acordat 
de GAL 

Documente care se 
verifica 

1.      
  

Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/50.000 euro 
investiti 

10 
  

Studiul de 
fezabilitate/ 

Documentatia de 
avizare a lucrarilor de 

interventie/ 
Memoriu justificativ 

Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca 
nou create <= 50.000 Euro, proiectul primeste punctaj. 

10 

  
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca 
nou create > 50.000 Euro, proiectul nu primeste punctaj. 

2.      
  

Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite este de minim 50 de persoane/fiecare 50.000 
euro investiti 
 
Proiectul primeste punctaj daca la fiecare 1.000 euro investiti, 
beneficiaza cel putin 1 persoana. In aceste conditii, la 50.000 
euro investiti, beneficiaza minim 50 persoane. 

45 

  

Studiul de 
fezabilitate/ 

Documentatia de 
avizare a lucrarilor de 

interventie/ 
Memoriu justificativ 

Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ populatia neta care 
beneficiaza de  servicii sau infrastructuri imbunatatite <= 1.000 
euro, proiectul primeste punctaj. 

45 

  

Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ populatia neta care 
beneficiaza de  servicii sau infrastructuri imbunatatite > 1.000 
euro, proiectul nu primeste punctaj. 

3.      
  

Prin intermediul proiectului se asigura protectia mediului (de 
exemplu: proiectul include utilizarea energiei din surse 
regenerabile etc). 

35 
  

Studiul de 
fezabilitate/ 

Documentatia de 
avizare a lucrarilor de 

interventie/ 
Memoriu justificativ 

Se acorda punctaj daca prin proiect se asigura protectia 
mediului. Proiectele prin care se asigura protectia mediului sunt 
acele proiecte care includ cel putin 1 din urmatoarele actiuni: 
actiuni de mentinere, protejare si imbunatatire a conditiilor 
naturale de mediu, actiuni de conservare a resurselor si de 
reducere a consumului de energie, inclusiv actiuni de reducere 
sau eliminare, acolo unde este posibil, a poluarii mediului 
inconjurator si a surselor de poluare.  
 
Se va acorda punctaj la prezentul criteriu de selectie daca prin 
proiect se realizeaza minim 1 actiune de protectie a mediului. 
 
Exemple de actiuni de protectie a mediului: 
- utilizarea energiei din surse alternative, regenerabile si 
nepoluante (energie solara, energie eoliana, biomasa etc).  

35 
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- sortare selectiva a deseurilor, adica separarea deseurilor pe 
categorii si colectarea lor pe grupe separate pentru a facilita 
recuperarea si recircularea lor; 
- utilizarea de materiale fonoabsorbante in cazul constructiilor, 
cu scopul reducerii poluarii fonice; 
- utilizarea de utilaje si echipamente moderne, mai putin 
poluante (de exemplu, prin consum optimizat si/sau emisii 
reduse). Aceasta actiune se va puncta daca solicitantul va anexa 
la proiect oferta utilajului/echipamentului propus a se 
achizitiona, oferta care va cuprinde la specificatii tehnice faptul 
ca utilajul/echipamentul in cauza este mai putin poluant (prin 
consum optimizat si/sau emisii reduse etc) 
 
Lista de actiuni de protectie a mediului prezentata anterior este 
una orientativa, nu limitativa. Prin urmare, se vor puncta si alte 
actiuni de protectia mediului, cu precizarea ca solicitantul 
trebuie sa justifice in proiect modalitatea prin care se asigura 
protectia mediului. 

4. 

Proiectul cuprinde investitii in crearea, imbunatatirea sau 
extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale. 

10 
  

Studiul de 
fezabilitate/ 

Documentatia de 
avizare a lucrarilor de 

interventie/ 
Memoriu justificativ 

Proiectul cuprinde investitii in crearea, imbunatatirea sau 
extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale. 

10 

  

TOTAL 100     

* Vor fi luate in considerare locurile de munca care includ contracte cu norma intreaga, mentinute pe o 
perioada de minim 1 an.    
 
Pragul minim de selectie este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate fi admis la finantare. 
 

Detalierea metodologiei de verificare a criteriilor de selectie 
 
CS1: Prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca/50.000 euro investiti 
Punctajul la acest criteriu de selectie se acorda daca prin proiect se creeaza cel putin 1 loc de munca la 
50.000 euro investiti. Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de munca nou create <= 50.000 
Euro, proiectul primeste punctaj (10 puncte). Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ numar locuri de 
munca nou create > 50.000 Euro, proiectul nu primeste punctaj. Vor fi luate in considerare locurile de munca 
care includ contracte cu norma intreaga, mentinute pe o perioada de minim 1 an.    
 
CS2: Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite este de minim 50 de 
persoane/fiecare 50.000 euro investiti 
Punctajul la acest criteriu de selectie se acorda in functie de populatia neta care beneficiaza de 
servicii/infrastructuri imbunatatite. Proiectul primeste punctaj daca la fiecare 1.000 euro investiti, 
beneficiaza cel putin 1 persoana. In aceste conditii, la 50.000 euro investiti, beneficiaza minim 50 persoane. 
Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ populatia neta care beneficiaza de  servicii sau infrastructuri 
imbunatatite <= 1.000 euro, proiectul primeste punctaj (45 puncte). Daca valoarea ajutorului nerambursabil/ 
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populatia neta care beneficiaza de  servicii sau infrastructuri imbunatatite > 1.000 euro, proiectul nu 
primeste punctaj. 
 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri imbunatatite reprezinta numarul de beneficiari 
indirecti (finali) ai proiectului: comunitatea locala de pe teritoriul GAL TELEORMAN REGIUNEA VLASCA. 
 
CS3: Prin intermediul proiectului se asigura protectia mediului (de exemplu: proiectul include utilizarea 
energiei din surse regenerabile etc). 
Se acorda 35 puncte daca prin proiect se asigura protectia mediului. Proiectele prin care se asigura protectia 
mediului sunt acele proiecte care includ cel putin 1 din urmatoarele actiuni: actiuni de mentinere, protejare 
si imbunatatire a conditiilor naturale de mediu, actiuni de conservare a resurselor si de reducere a 
consumului de energie, inclusiv actiuni de reducere sau eliminare, acolo unde este posibil, a poluarii 
mediului inconjurator si a surselor de poluare.  
 
Se va acorda punctaj la prezentul criteriu de selectie daca prin proiect se realizeaza minim 1 actiune de 
protectie a mediului. 
 
Exemple de actiuni de protectie a mediului: 
- utilizarea energiei din surse alternative, regenerabile si nepoluante (energie solara, energie eoliana, 
biomasa etc).  
- sortare selectiva a deseurilor, adica separarea deseurilor pe categorii si colectarea lor pe grupe separate 
pentru a facilita recuperarea si recircularea lor; 
- utilizarea de materiale fonoabsorbante in cazul constructiilor, cu scopul reducerii poluarii fonice; 
- utilizarea de utilaje si echipamente moderne, mai putin poluante (de exemplu, prin consum optimizat 
si/sau emisii reduse). Aceasta actiune se va puncta daca solicitantul va anexa la proiect oferta 
utilajului/echipamentului propus a se achizitiona, oferta care va cuprinde la specificatii tehnice faptul ca 
utilajul/echipamentul in cauza este mai putin poluant (prin consum optimizat si/sau emisii reduse etc) 
 
Lista de actiuni de protectie a mediului prezentata anterior este una orientativa, nu limitativa. Prin urmare, 
se vor puncta si alte actiuni de protectia mediului, cu precizarea ca solicitantul trebuie sa justifice in proiect 
modalitatea prin care se asigura protectia mediului. 
 
CS4: Proiectul cuprinde investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza 
destinate populatiei rurale. 
Se acorda 10 puncte daca proiectul cuprinde investitii in crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor 
locale de baza destinate populatiei rurale. Proiectul nu primeste punctaj daca nu cuprinde investitii in 
crearea, imbunatatirea sau extinderea serviciilor locale de baza destinate populatiei rurale. 
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Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor criterii de 
departajare: 
 
Criterii de departajare Punctaj acordat de GAL  

(se completeaza doar pentru proiectele cu acelasi 
punctaj) 

Criteriul de departajare 1 - Populatia neta care 
beneficiaza de servicii/ infrastructuri imbunatatite  
Va avea prioritate proiectul cu un numar mai mare al 
populatiei nete care beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite 
 
Daca in urma aplicarii criteriului de departajare 1, 
proiectele vor avea in continuare acelasi punctaj, se va 
aplica criteriul de departajare 2. 

 

Criteriul de departajare 2 -  Data inregistrarii proiectului 

la GAL 

Va avea prioritate proiectului inregistrat mai devreme la 
GAL. 
 

 

 
Observatii:________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
 

Intocmit:  
Nume/Prenume _______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________  

Verificat:  
Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________     

 


