
 
 

             
                   

 

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. 

Criteriul de Selecție 
 
 

Documente justificative verificate in vederea 
punctarii criteriilor de selectie 

PUNCTAJ SELECȚIE 

 
conform 
Ghidului 

Solicitantului 

Scor 
stabilit de 
expert 1 

Scor 
stabilit de 
expert 2 

1 
Proiecte care  valorifica resursele balneare locale 35 p   

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

2 

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. 

35 p   

Se verifica 
Anexa Rezultate finale Recensământ populaţie din anul 2011, Anexa Populaţia stabilă pe 
judeţe, municipii, oraşe şi localităti componenete la RPL_2011 

3 

Proiecte care prin activitatile 
propuse creeaza un numar cat 
mai mare de locuri de munca 

3 sau mai multe locuri 
de munca 

 
30 p   

      2 locuri de munca 20 p   

Se verifica Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de 
Intervenții/ Memoriu Justificativ; Sectiunea A4 – Descrierea succinta a proiectului din 
Cererea de finantare. 
Se acorda 30 puncte, daca prin activitatile propuse se creeaza 3 sau mai multe locuri de 
munca; 
Se acorda 20 puncte, daca prin activitatile propuse se creeaza  2 locuri de munca; 
Daca prin activitatile propuse nu se creeaza locuri de munca, acest criteriu nu se 
puncteaza. 

TOTAL PUNCTAJ 100 p   

Punctajul total pentru Infrastructura sociala Componenta A este de max 100 p. 
Punctajul minim admis la finantare este de  90  puncte. Proiectele sub acest punctaj nu se 
finantează. 
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 3.  
 
B.  Înființarea, modernizarea şi/sau dotarea centrelor/punctelor comunitare integrate, 

centrelor de permanență medico-socială 
 

INFRASTRUCTURĂ  EDUCAŢIONALĂ/SOCIALĂ 
 

Nr. 
Crt. 

Criteriul de Selecție 
 
 

Documente justificative verificate in vederea 
punctarii criteriilor de selectie 

PUNCTAJ SELECȚIE 

 
conform Ghidului 

Solicitantului 

Scor 
stabilit 
de 

expert 
1 

Scor 
stabilit 
de 

expert 
2 

1 
Proiecte care se adreseaza 
comunitatilor cu populatie 

Peste 10% 
 

10p   

http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2014/01/rpl_2011_populatia-pe-categorii-de-localitati.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2014/01/rpl_2011_populatia-pe-categorii-de-localitati.xls


 
 

             
                   

 

roma 
 

Sub 10% 
 

5p   

 

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. 
Pentru a se acorda punctaj cel putin una dintre localitatile carora li se adreseaza 
proiectul trebuie sa aiba populatie roma, in procentele descrise mai sus. 
Daca in nicio localitate nu exista populatie roma Conform Altasului mentionat mai sus, 
acest criteriu nu se va puncta 

2 

Proiecte care se adresează 
comunităților din localitățile 
din zone marginalizate      

 

Comune care detin localitati 
marginalizate 
 

20p   

 

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 din Atlasul Zonelor Rurale 
Marginalizate şi al Dezvoltării Umane Locale din România postat pe site-ul Ministerului 
Muncii si Justiției Sociale, tabelul Criteriul 2.1 Componenta B 
Pentru a se acorda punctaj cel putin una dintre comunele carora li se adreseaza 
proiectul trebuie sa aiba localitati marginalizate. 

3 

Proiecte care deservesc 

localități cu o pondere mare a 

populației în vârstă  

 

Peste 20% 15 p   

Sub 20% 10 p   

 

Se vor avea in vedere datele înregistrate la recensământul din 2011/ tabelul Criteriul 3 
Componenta B. 
Se acorda 15 puncte daca proiectul se propune în localităţi în care se înregistrează un 
procent al populaţiei vârstnice în total populaţie pe localitate este egal cu 20%, sau peste 
20%. 
Se acorda 10 puncte daca proiectul se propune se propune în localităţi în care se 
înregistrează un procent al populaţiei vârstnice în total populaţie pe localitate sub 20%. 
Pentru a se acorda punctaj cel putin una dintre localitatile carora li se adreseaza 
proiectul trebuie sa aiba populaţie vârstnica în total populaţie pe localitate, in procentele 
descrise mai sus. 
Daca in nicio localitate nu exista persoane vârstnice, acest criteriu nu se va puncta 
 

4 

Proiecte care deservesc mai 

multe comune 

cel putin doua comune 10   

intre 2 si 5 comune 
15   

mai mult de 5 comune 25   

Se verifica  Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de 
Intervenții/ Memoriu Justificativ; Sectiunea A4 – Descrierea succinta a proiectului din 
Cererea de finantare. 
Se acorda 10 puncte daca proiectul deserveste cel putin doua comune; 
Se acorda 15 puncte daca proiectul deserveste intre 2 si 5 comune; 
Se acorda 25 puncte daca proiectul deserveste mai mult de 5 comune; 



 
 

             
                   

 

 
Punctajul total pentru Infrastructura sociala Componenta B este de max 100 p. 
Punctajul minim admis la finantare este de 35 puncte. Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 
 

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 4, criteriul 6,  criteriul 5, criteriul 2 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 ____/_____/_______ 
 
 

5 

Proiecte care propun o 
gama diversificata de 
servicii sociale 

Se acorda cate 3 puncte 
pentru fiecare tip de serviciu 
social propus. 

15 p   

Se verifica Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de 
Intervenții/ Memoriu Justificativ; Sectiunea A4 – Descrierea succinta a proiectului din 
Cererea de finantare 
 

6 

Proiecte care, prin activitatile 

propuse creeaza un numar cat 

mai mare de locuri de munca 

se creeaza 3 sau mai multe 
locuri de munca 

15 p   

se creeaza 2 locuri de munca 10 p   

Se verifica Studiul de Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de 
Intervenții/ Memoriu Justificativ; Sectiunea A4 – Descrierea succinta a proiectului din 
Cererea de finantare 
 

TOTAL PUNCTAJ 100   


