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GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ ASOCIAŢIA ŢARA GUGULANILOR 
Sediu: Comuna Glimboca, Nr. 405, Jud. Caras Severin 

 

F_05 

 

FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

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

Măsura M6.5/6B  - ”Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor 
marginalizate” 

  

 

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: _______________________________________________ 

Numărul, data şi ora înregistrării proiectului la GAL:___________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: _________________________________________ 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 Principii de selecție Criterii 

de 

selecție 

Punctaj 

acordat 

de GAL 

Documente verificate 

 

 

1 

Caracterul etnic al 

beneficiarilor direcți, cu 

prioritate pentru populația 

de etnie romă 

 

 

 Actul constitutiv al 
solicitantului 
 

Solicitantul este o 
organizatie (ONG), al carui 

scop/obiectiv este in 
interesul minoritatii de etnie 

 

 

20 puncte 
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roma 

Solicitantul este o 
organizatie (ONG), al carui 

scop/obiectiv este in 
interesul unei minoritati 

etnice (alta decat cea roma) 

 
 

10 puncte 

 

 Maxim 20 puncte 

 

 

 

2 

Numărul populației 

deservite 

 

  Memoriu justificativ/Studiul 
de fezabilitate. 

 Cererea de finanţare 

Peste 40 persoane cumulat, 

pe o perioadă de 5 ani 

40 puncte  

Sub 40 persoane cumulat, pe 

o perioadă de 5 ani 

 

10 puncte 

 

 Maxim 40 puncte 

 

3 

Caracterul investiției   Cererea de finanţare 

Proiect negenerator de venit 10 puncte 

 
 

 

Proiect generator de venit  

5 puncte 
 

 

 Maxim 10 puncte 

 

4 

Responsabilizarea 

solicitantului 

(Asigurarea unei 

cofinanţări de minim 5% 

din valoarea eligibilă a 

investiţiei) 

 

10 puncte   Cererea de finanţare 

 Bugetul proiectului din cadrul 

Memoriului justificativ/ Studiului 

de fezabilitate 
 

 

 

 

Maxim 10 puncte 

 

 

5 

 

Viabilitatea proiectului 

(Angajamentul 

solicitantului de a asigura 

sustenabilitatea investiţiei 

pe o perioada de minim 5 

ani) 

 

 

10 puncte 

 Anexa 5 - Declaraţia privind 

sustenabilitatea proiectului 

 

 

 

Maxim 10 puncte 

6 Asigurarea marketingului 

produselor 

 

10 puncte  Bugetul proiectului din cadrul 

Memoriului justificativ/ Studiului 

de fezabilitate 

  Maxim 10 puncte  

 TOTAL   
Punctajul minim al unui proiect pentru a fi admis la finanțare este de 5 de puncte. 
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Criteriile de departajare a proiectelor cu acelasi punctaj: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de următoarele criterii și în 

următoarea ordine: 

 

1. Numărul populației deservite va fi finanțat cu prioritate proiectul a cărui populație deservită este mai 

mare.Prin populaţia deservită se înţelege numărul total al potenţialilor beneficiari indirecţi ai proiectului 

în perioada de implemetare şi sustenabilitate a acestuia.  

2.Data și ora depunerii proiectului la sediul GAL Țara Gugulanilor, conform regulii “primul venit, primul 

servit”. 

 

 

 

    

Observații: 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Întocmit: Expert 1 

Asociația GAL Țara Gugulanilor 

Nume/Prenume …………………….................. 

Semnătura.......................................................... 

Data……....................................... 

Verificat: Expert 2 

Asociația GAL Țara Gugulanilor 

Nume/Prenume ………………………………...... 

Semnătura......................................................... 

Data……....................................... 
 
 
 
Avizat, 
Reprezentant legal GAL Țara Gugulanilor 

Nume/Prenume …………………….................. 

Semnătura.......................................................... 

Data……....................................... 
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METODOLOGIA EVALUĂRII 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 Ţara 

Gugulanilor și publicată pe site-ul www.galtaragugulanilor.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 Țara Gugulanilor. 

 

Punctajul minim al unui proiect pentru a fi admis la finanțare este de 5 de puncte. 

 

1) Caracterul etnic al beneficiarilor direcți, cu prioritate pentru populația de etnie romă 

Se va verifica modul în care organizatia solicitanta are ca scop/obiective promovarea intereslor 

minoritatiilor, cu prioritate pentru etnie roma. 

Documente care se verifică/documente justificative:  

 Actul constitutiv al solicitantului 

2) Numărul populaţiei deservite 

Prin populaţia deservită se înţelege numărul total al potenţialilor beneficiari indirecţi ai proiectului în 

perioada de implemetare şi sustenabilitate a acestuia. Numărul de potenţiali beneficiari unici (CNP-uri 

diferite), va fi verificat pe baza  informaţiei completate în rubrica dedicată acestui aspect în Cerea de 

finanţare şi în Memoriul justificativ/ Studiul de fezabilitate. 

Documente care se verifică/documente justificative:  

 Memoriu justificativ/Studiul de fezabilitate. 

 Cererea de finanţare 

3) Caracterul investiţiei 

Vor fi prioritizate proiectele negeneratoare de venit. Verificarea acestui criteriu se va face în baza 

informaţiilor înscrise în Cererea de finanţare în secţiunea dedicată.  

Documente care se verifică/documente justificative:  

 Cererea de finanţare 

4) Responsabilizarea solicitantului 

În baza acestui Criteriu de selecţie vor fi punctate acele proiecte pentr care solicitanţii vor asigura o 

contribuţie proprie de minim 5% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Documente care se verifică/documente justificative:  

 Cererea de finanţare 

 Bugetul proiectului din cadrul Memoriului justificativ/ Studiului de fezabilitate 

5) Viabilitatea proiectului 

Solicitantul se angajează că în situaţia în care, la finalizarea implemetării proiectului, indiferent de  

motive, se va afla în imposibilitatea accesării finaţării prin Programul POCU, să asigure din surse proprii 

fondurile necesare asigurării sustenabilităţii investiţiei pe o perioadă de minim 5 ani.  
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Documente care se verifică/documente justificative:  

 Anexa 5- Declaraţia de angajament privind sustenabilitatea proiectului ataşată la Ghid; 

6) Asigurarea marketingului produselor 

Acest criteriu de selecţie va fi punctat dacă solicitantul va aloca prin Bugetul proiectul cheltuieli aferente 

activităţilor de promovare a serviciilor sociale în cuatum de cel putin 3% din valoarea cheltuielilor 

eligibile. 

Atenţie! Sumele alocate acţiunilor de promovare şi publicitate nu sunt considerate cheltuieli eligibile în 

cadrul proiectului. 

Documente care se verifică/documente justificative:  

 Bugetul proiectului din cadrul Memoriului justificativ/ Studiului de fezabilitate 

  

 

Proiectele eligibile al caror punctaj depaseste pragul minim corespunzator, 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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