FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELEȚIE – FORMULAR F3 GAL
Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare
locală”
Măsura M4/ 6B - ” Servicii de bază și reînnoirea satelor ”

Număr de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):_____din_____/_____/2022
Denumirea solicitantului

................................................................................................................

Titlul proiectului ..............................................................................................................................
Amplasare..........................................................................................................................................
(localitate)..........................................................................................................................................
Statutul juridic ..................................................................................................................................
Date personale (reprezentant legal)
Nume:……………………………………………………………………….....................................
Prenume:……………...…………………………………………………….....................................
CNP: ……................................................
Funcția reprezentantului legal al proiectului .....................................................................................
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.(UE) nr.1305/2013, art. ..........................
Obiectivul proiectului .......................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ...............................................................................
Numărul, data și ora înregistrării proiectului la GAL: ………………...........................................
Tipul proiectului
 de servicii

 de investiții: - investiție nouă

- lucrări de intervenție 
Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru
o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de cooperare).
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Secțiunea - Verificarea criteriilor de selecție ale proiectului
CRITERII DE SELECŢIE

PUNCTAJ GAL

1. Proiecte care deservesc mai multe UAT-uri

30 puncte

2.Proiecte cu impact microregional

30 puncte

3. Exploatarea resurselor de energie regenerabilă

15 puncte

4 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă

5 puncte

5. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o
investiție similară
20 puncte
TOTAL punctaj

100 puncte

Pentru această submăsură punctajul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care
niciun proiect nu poate intra la finanţare.
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de valoarea
eligibilă a proiectului, exprimată în euro.
În cadrul Mãsurii 4/6B, în cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului,
departajarea acestora se va face în funcţie de următoarele priorităţi : - CS1și CS 5.
Proiectul este nefinanțabil, sub punctajul mimim stabilit pentru aceasta măsură respectiv 15
puncte
Punctajul obținut : _____________
Observații:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Întocmit: Expert 1 GAL Răsăritul Țării Făgărașului
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
Verificat: Expert 2 GAL Răsăritul Țării Făgărașului
Nume/Prenume ________________________
Semnătura __________________________
Data_____/_____/___________
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție
Denumire solicitant
Se preia denumirea din Cererea de finanțare
Titlul proiectului
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare.
Amplasarea proiectului
Se preia amplasarea menționată în Cererea de Finanțare.
Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează teritoriul GAL Răsăritul Țării
Făgărașului
Statutul juridic
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului
Nume , Prenume, CNP
Funcţie reprezentant legal întreprindere
Funcţie reprezentant legal al proiectului
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare
Data lansării apelului de selecție de către GAL
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către
GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a
eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor.
Data și ora înregistrării proiectului la GAL
Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.
Tipul proiectului
Se stabilește tipul proiectului:
 de servicii

 de investiții: - investiție nouă

- lucrări de intervenție 
 cu sprijin forfetar

Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru
o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de cooperare).
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Verificarea criteriilor de selectie
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea
de Finanțare.
CS 1. Proiecte care deservesc mai multe UAT-uri - 30 puncte

DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Memoriu justificativ / Studiu de Expertul va verifica dacă este specificat că beneficiarul
fezabilitate / Documentaţia de Avizare va realiza proiectul în colaborare, si este specificat, clar
a Lucrărilor de Intervenţii,
si concis, rolul fiecărui participant. Partenerii nu vor fi
implicați în implementarea proiectului ci în operarea
Cerere de Finantare,
acestuia. Se va prezenta contract sau precontract în
acest sens.30 puncte
SDL/Alte strategii

CS 2. Proiecte cu impact micro-regional - 30 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Memoriu justificativ / Studiu de Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat
fezabilitate / Documentaţia de Avizare impactul micro-regional ( o singură comună) real şi
a Lucrărilor de Intervenţii,
descris, necesitatea şi specificitatea proiectului la nivel
micro-regional şi cum contribuie la dezvoltarea pe
Cerere de Finantare,
termen mediu şi lung și care este populația netă care
beneficiază de servicii / infrastructură îmbunătățite.
SDL/Alte strategii
Dacă sunt îndeplinite cerințele criteriului, expertul v-a
puncta 30 puncte.

CS 3. Exploatarea resurselor de energie regenerabilă - 10 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Memoriu justificativ / Studiu de Expertul va verifica modul în care proiectul propus
fezabilitate/ Documentaţia de Avizare spre finanțare la GAL RTF utilizează resurse de
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a Lucrărilor de Intervenţii,
Cerere de Finantare;
Alte documente doveditoare

energie regenerabilă. Exemple de surse regenerabile de
energie: energia eoliană, uzual exprimat - energie
de vânt, energia solară, energia apei, energia
hidraulică, energia apelor curgătoare, energie
potențială osmotică, energie câștigată din căldura de
adâncime a Pământului, energie de biomasă: biodiesel,
bioetanol, biogas etc.
Dacă sunt îndeplinite cerințele criteriului, expertul v-a
puncta 10 puncte.

CS 4. Crearea de noi locuri de muncă cu normă întragă - 5 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Cerere de Finantare;

Expertul va verifica în MJ/SF/DALI modul în care
proiectul propus spre finanțare la GAL RTF are impact
Registru salariați /
direct/indirect în generarea de locuri de muncă.
alt document privind dovedirea creării Precizați numărul de locuri de muncă nou create și
menținute pe perioada implementării și monitorizării
locurilor de muncă
proiectului. Pentru punctarea acestui criteriu este
obligatoriu ca investiția să genereze cel puțin un loc de
muncă.
Dacă sunt îndeplinite cerințele criteriului, expertul v-a
puncta 5 puncte.
CS 5. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară –
20 puncte
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Memoriu justificativ/ Studiu de Documente de verificat: Raportul asupra utilizării
fezabilitate/ Documentaţia de Avizare programelor de finanţare nerambursabilă din fonduri
a Lucrărilor de Intervenţii,
europene; de verificat dacã solicitantul nu a mai
beneficiat de sprijin pentru o investiţie similară sau nu
Cerere de Finantare;
are în derulare un proiect cu investiţie similară.
Se acordã punctaj numai dacã nu a mai fost finanţatã o
investiţie similarã în aceeaşi localitate (în cazul în care
o comună aplică pentru unul sau mai multe sate
componente, pentru o investiţie similară pentru care a
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primit anterior sprijin comunitar dar pentru un alt/e
sat/e din componenţa sa, această comună nu primeşte
punctaj; în cazul A.D.I. aceasta primeşte punctaj
numai dacã niciuna dintre comunele în care se
realizeazã investiţia nu a mai beneficiat de sprijin
comunitar anterior pentru investiţii similare.
Dacă sunt îndeplinite cerințele criteriului, expertul v-a
puncta 20 puncte.

Pentru această măsura punctajul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care nici un
proiect nu poate intra la finanțare.
Modalitatea de acordare a punctajului pentru fiecare criteriu de selecție este urmatoarea: Punctajul
fiecărui proiect se va calcula exclusiv în baza informațiilor furnizate de solicitant în Cererea de
Finanțare(CF), a documentelor atașate acesteia și a anexelor la prezentul ghid. Pentru criteriile de
selecție de mai sus, se va verifica Memoriu justificativ(MJ) (la proiectele care vizează doar achiziții
simple, dotare) / Studiul de Fezabilitate(SF) /Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii,
întocmit/ă în conformitate cu prevederile legislației în vigoare(DALI)/.
Evaluarea proiectului conform criteriilor de selecție și acordarea punctajelor va fi realizată de 2
experți evaluatori din cadrul GAL RTF, pe principiul verificării la “patru ochi“.
În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea acestora se va
face în funcţie de următoarele priorităţi : - CS1 și CS5.
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie
punctajul total acordat.
Proiectele al căror punctaj va scădea în urma evaluării GAL sub pragul de punctaj minim vor fi
declarate neeligibile şi nu vor intra în etapa de selecţie.
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