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Anexa E.1.2.3L - Fișa Criteriilor de Selecție aferente Măsurii M4/6B 

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

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare la GAL Clisura Dunării: 

_______________________________________________      
                  

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 
 

 

Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M4/6B  - Servicii de bază pentru economie și pentru populația rurală (Centre comunitare 

multifuncționale) 

Punctaj 
GAL 

1. Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în 
parteneriat (ex. cu alte comune, ONG-uri)=10 puncte 
Proiectul este derulat în parteneriat local, incluzând 3 sau mai mulți parteneri = 10 puncte 
Programul este derulat în parteneriat local, incluzând 1- 2 parteneri = 5 puncte 
Programul NU este derulat în parteneriat local = 0 puncte 
 
Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifunctional în parteneriat va fi 
dovedit prin descrierea, detalierea și argumentarea oferită în Studiul de 
fezabilitate/memoriu justificativ și prin Protocoalele de parteneriat încheiate.  

 

 

2. Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă = 5 puncte 
Proiectul propune cel puțin un element de energie regenerabilă: 5 puncte 
Proiectul NU  propune investiții in energie regenerabila: 0 puncte 
 
Ponderea investiției în energia regenerabilă va fi descrisă, detaliată și argumentată în Studiul 
de fezabilitate/memoriu justificativ. 

 

3. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă = 20 puncte 
Investiția propusa conduce la crearea a minim de 2 locuri de muncă: 20 puncte 
Investiția conduce la crearea unui loc de munca : 15 puncte 
Investiția nu conduce la crearea de locuri de muncă: 0 puncte 
Numărul de locuri de muncă nou create va fi descris, detaliat și argumentat în Studiul de 
fezabilitate/memoriu justificativ propus. 

 

4. Folosirea resurselor locale = 10 puncte 
Proiectul folosește peste 50% resurse locale în implementare – 10 puncte 
Proiectul folosește cel puțin o resursă locală în implementare – 5 puncte 
Proiectul nu folosește resurse locale în implementare – 0 puncte. 
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Ponderea folosirii resurselor locale în implementarea proiectului va fi descrisă, argumentată 
și detaliată în Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ. 

5. Abordarea Clisurii Dunării ca întreg = 5 puncte 
Proiectul deservește nevoile locuitorilor/turiștilor din 2 sau mai multe UAT-uri = 5 puncte 
Proiectul deservește nevoile locuitorilor/turiștilor dintr-un singur UAT = 0 puncte 
 
Abordarea Clisurii Dunării ca întreg va fi dovedită prin descrierea, detalierea și argumentarea 
oferită în Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ și prin Protocoalele de parteneriat 
încheiate 

 

6. Implicarea tinerilor în cadrul proiectelor – 5 puncte 

 Proiectul propus se adresează tinerilor: 5 puncte 

 Proiectul propus nu se adresează tinerilor: 0 puncte 
 
În Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ va fi descris, argumentat și detaliat modalitatea 
în care investiția răspunde nevoilor tinerilor. 

 

7. Deschiderea investiției/ serviciului către grupuri vulnerabile – accesibilitatea pentru 
grupuri vulnerabile = 15 puncte 
Proiectul se adreseaza nevoilor grupurilor vulnerabile: 15 puncte 
Proiectul NU se adreseaza nevoilor grupurilor vulnerabile: 0 puncte 
 
În Studiul de fezabilitate/memoriu justificativ va fi descris, detaliat și argumentat modul în 
care proiectul se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile.  

 

8. Contribuția la obiectivele transversale (mediu și climă) =10 puncte 

 Proiectul contribuie la 2 obiective transversale =10 puncte 

 Proiectul contribuie la 1 obiectiv transversal =5 puncte 

 Proiectul NU contribuie la realizarea nici unui obiectiv transversal =0 puncte 
 
Solicitantul va demonstra cu studiul de fezabilitate/memoriu justificativ și cu alte anexe (dacă 
este cazul) aspectele/componentele legate de climă și de protejarea mediului înconjurător 
implementate prin proiect. 

 

9. Valoarea proiectelor (proiectele cu valori mai mici vor fi punctate suplimentar)= 15 
puncte 

 Valoarea proiectului este cuprinsa intre 40.001-70.000 euro= 15 puncte 

 Valoarea proiectului este cuprinsa intre 70.001-100.000 euro= 5 puncte 

 Valoarea proiectului este cuprinsa intre 100.001-111.678,87 euro= 0 puncte 
 
Va fi luată în calcul valoarea totală a cofinanțării publice solicitate – în conformitate cu 
bugetul proiectului. 

 

10. Integrarea minorităților naționale (vor fi punctate proiectele care au ca beneficiari 
direcți sau indirecți membrii ai minorităților – în special a minorității rome) = 5 puncte 

 Proiectul propune integrarea minorităților naționale = 5 puncte 

 Proiectul NU propune integrarea minorităților naționale = 0 puncte 
 
Modul în care propune integrarea minorităților naționale/a persoanelor aparținând grupurilor 
vulnerabile va fi descris, detaliat și argumentat în Studiul de fezabilitate.memoriu justificativ.  

 

                                                      TOTAL PUNCTAJ PROIECT  

 
 
Criteriile de departajare: 
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                       Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal 

1  1 Valoarea proiectelor – în cazul proiectelor cu punctaj egal – proiectele cu valoare mai mică vor avea 
prioritate pentru a fi selectate pentru finanțare; 

22 2 Numarul mai mare al locurilor de munca nou create – în cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare 
totală egală – proiectele cu număr mai mare de locuri de muncă create vor avea prioritate pentru a fi 
selectate pentru finanțare; 

2 3  Proiectele depuse in parteneriat public –privat. În cazul proiectelor cu punctaj egal, valoare totală egală 
și același număr de locuri de muncă create – vor fi luate în calcul protocoalele de parteneriat încheiate cu 
parteneri privați – care au fost punctate în criteriul aferent.  

 
 

Pentru aceasta masura  punctajul minim este de 30 puncte. 

 
Punctajul de Departajare a Proiectelor nu face parte din punctajul TOTAL AL PROIECTULUI!!! Acesta 
este important pentru ordinea din Raportul de Selectie a proiectelor finantate de GAL. 
 
Aprobat, 

Director GAL___________________  

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

        

Verificat/Avizat 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

Întocmit, 

Responsabil verificare evaluare si selecție  proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

 

 

Ştampila 
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