
 
 

             
                   

 

Anexa 10 

ASOCIATIA PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

 

Nr……………………din………………………. 

 
EG 1.4 L  FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

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

dezvoltare locală 

  

MĂSURA din SDL 7-M7.2. a/6B   SERVICII SOCIALE INTEGRATE - Masuri integrate pentru 
comunitatile marginalizate si masuri de sprijin pentru imbatranirea activa 
 
               
Denumire 
solicitant:____________________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: 
_________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Statut juridic 
solicitant:__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             
                   

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI 
A. Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea şi operationalizarea centrului de zi pentru 

persoane adulte 
 

INFRASTRUCTURĂ  EDUCAŢIONALĂ/SOCIALĂ 
 

Nr. 
Crt. 

Principiul 
de 

Selecție 

Criteriul de Selecție 
 
 

Documente verificate 

PUNCTAJ SELECȚIE 

 
conform 
Ghidului 

Solicitantului 

Scor 
stabilit de 
expert 1 

Scor 
stabilit de 
expert 2 

Principii generale:   

1 
Principiul valorificarii  resurselor locale 
 

 Proiecte care  valorifica resursele balneare locale 25 p   

 
Se verifica 
Document  de la unitatea admistrativ teritoriala cu privire la resursele balneare locale 

2 
Principiul gradului de acoperire a populației deservite 
 

 
Proiecte dezvoltate in zone in care exista cel putin  5.000 de 
locuitori ai GAL, pe o raza de 20 km de la locul de 
implementare. 

25 p   

 
Se verifica 
Anexa Rezultate finale Recensământ populaţie din anul 2011 

3  
Principiul eficientei utilizarii fondurilor 
 

 

Infrastructura asigura 
realizarea de servicii de 
 

integrare/ reintegrare sociala - 
activitati de informare, 
consiliere, de educatie 
extracuriculara, facilitare 
acces pe piata muncii, la 
locuinta, la servicii medicale si 
de educatie, la servicii de 
formare si reconversie 
profesionala, activitati de 
orientare vocationala, terapii 
diverse, activitati de petrecere 
a timpului liber, activitati de 
voluntariat, etc; 
 

10 p   

 

recuperare /reabilitare 
functionala (sedinte de 
psihoterapie, kinetoterapie, 
terapie prin masaj, 
hidroterapie, termoterapie, 
balneoterapie, fizioterapie, 
terapii de relaxare, s.a); 
 

20 p   

 
supravegherea si mentinerea 
sanatatii (asigurarea 
monitorizarii starii de sanatate 

10 p   



 
 

             
                   

 

a beneficiarilor, precum si 
acordarea unor servicii 
medicale de ingrijire. 
 

 

alte servicii de suport (servicii 
de masa, de igiena personala 
– centrul detine spatii igienico- 
sanitare: Sali de dusuri 
separate pes exe si bai, dotate 
cu echipamente pentru apa 
calda si rece, etc.) 
 

10 p   

 

Se va verifica Capitolul A – Prezentarea generala a proiectului, din Cererea de Finantare 
si SF/DALI. 
Se acorda 10 puncte daca infrastructura va asigura realizarea de servicii de integrare/ 
reintegrare sociala (minim 1); 
Se acorda 20 puncte daca infrastructura va asigura realizarea de servicii de  recuperare 
/reabilitare functionala (minim 5); 
Se acorda 10 puncte daca infrastructura va asigura realizarea de servicii de 
supravegherea si mentinerea sanatatii (minim 1); 
Se acorda 10 puncte daca infrastructura va asigura realizarea de servicii de alte servicii 
de support (minim 1); 
 
Daca infrastructura nu asigura realizarea minimului de servicii/subcriteriu, subcriteriul se va 
puncta cu 0 puncte 

TOTAL PUNCTAJ    

 
Punctajul total pentru Infrastructura sociala Componenta A este de max 100 p. 
Punctajul minim admis la finantare este de  70  puncte. Proiectele sub acest punctaj nu se 
finantează. 
 
Pentru aceasta componenta pragul de calitate este: 

Perioada 20.06.2017- 20.07.2017  - 90 puncte 
Perioada 21.07.2017- 21.08.2017 – 70 puncte  
 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul 
proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel: descrescător în funcție de 
punctajul obtinut la criteriul de selectie 3  

 
 
B.  Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor/punctelor comunitare integrate 

 
 

INFRASTRUCTURĂ  EDUCAŢIONALĂ/SOCIALĂ 
 

Nr. 
Crt. 

Principiul 
de 

Selecție 

Criteriul de Selecție 
 
 

Documente verificate 

PUNCTAJ SELECȚIE 

 
conform Ghidului 

Solicitantului 

Scor 
stabilit 
de 

expert 
1 

Scor 
stabilit 
de 

expert 
2 



 
 

             
                   

 

Principii generale:   

A 
Principiul promovarii incluziunii sociale, reducerea sărăciei şi dezvoltare economică 
în zonele rurale  

1 
Ponderea populatiei roma in 
total populatie 
 

Peste 10% 
 

30p   

Sub 10% 
 

15p   

 

Se verifica 
Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România postat 
pe site-ul Ministerului Muncii si Justiției Sociale: Anexa 2. Tabel 4: Rata marginalizarii la 
nivel de comuna in regiunea de dezvoltare Nord Vest / tabelul Criteriul 1 Componenta B 

2 
Comune in care se 
implementează proiectul 
 

Comune care detin localitati 
marginalizate 
 

20p   

Comune care detin localitati  
cu  grad de saracie ridicat 

10p   

 

Se verifica 
Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România postat 
pe site-ul Ministerului Muncii si Justiției Sociale, capitolul 2.3 Harti spatiale ale 
marginalizarii rurale in Romania, Tabel 1.6 si tabel 1.13/ Criteriul 2.1 Componenta B 
”Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare” care a stat la baza Studiului 
”Furnizarea de contribuții pentru elaborarea unui proiect de strategie națională și plan de 
acțiuni privind incluziunea socială și reducerea săraciei (2014- 2010)” și a Raportului 
”Orașe competitive-Remodelarea geografiei economice a României” elaborat în baza 
unui contract susținut de Banca Mondială, disponibil pe pagina de internet www.madr.ro, 
secțiunea LEADER/ Criteriul 2.2 Componenta B 

B Principiul gradului de acoperire a populației varstnice deservite 

3 

Proiectul se propune în 

localităţi in care procentul 

persoanelor vârstnice ce au 

dificultăţi în desfăşurarea 

activităţii curente şi nu 

beneficiază de ajutorul nici 

unei persoane faţă de total 

persoane vârstnice este: 

Peste 10% 20 p   

Sub 10% 10 p   

 
Se vor avea in vedere datele înregistrate la recensământul din 2011/ tabelul Criteriul 3 
Componenta B 

4 

Proiectul  se propune in 

localităţi în care se 

înregistrează un procent mare 

al populaţiei vârstnice în total 

populaţie pe localitate 

Peste 20% 20 p   

Sub 20% 10 p   

 
Se vor avea in vedere datele înregistrate la recensământul din 2011/ tabelul Criteriul 4 
Componenta B 

TOTAL PUNCTAJ    

 



 
 

             
                   

 

Punctajul total pentru Infrastructura sociala Componenta B este de max 100 p. 
Punctajul minim admis la finantare este de 20 puncte. Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 
 
Pentru aceasta componenta pragul de calitate este: 

-Perioada 20.06.2017-.20.07.2017  - 40 puncte 
-Perioada 21.07.2017- 21.08.2017 – 20 puncte  

 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul 

proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea  crescătoare în funcție de 

urmatoarea ordine crescatoare  a punctajelor : criteriul 2, criteriul 4,  criteriul 3, criteriul 1.  

 
 
Observaţii:________________________________________________________________________
____ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________ 
Punctaj minim….puncte. 
Punctaj realizat…………… 
 
ASOCIATIA PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
Aprobat Manager GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
 
Nume si prenume Dincu Ionel 
Semnătura si ștampila _________________  DATA ____/_____/________ 
 
Verificat  
Expert 2 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________  DATA ____/_____/________ 
Verificat 
 
Expert1   
 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________  DATA ____/_____/_______ 
 
 
 
 
 
 


