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MASURA M3/6A 
 

FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Denumire solicitant:______________________________________________ 

Titlu proiect: ______________________________________      

Data lansării apelului de selecție de către GAL: __________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________  

Obiectivul proiectului: _______________________________________  

Amplasare proiect (localitate):_____________________________________ 

Statut juridic solicitant:____________________________________  

Date personale reprezentant legal 

Nume Prenume:_______________________________  

Funcţie reprezentant legal: _____________________________ 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai 

jos. Pragul minim de eligibilitate este de 25 de puncte si reprezinta pragul sub care nici 

un proiect nu poate intra la finanțare. 

Criterii de selectie  Punctaj 

CS1. Proiectele care utilizează  material, 
materii prime și resurse umane locale din 
teritoriu  
Pentru punctarea acestui criteriu de selecție 

beneficiarul prezintă în cadrul Memoriului 

Justificativ aferent investiției produsele, 

respectiv furnizorul materialelor și/sau 

resurselor locale din teritoriu (după caz o 

convenție, precontract, etc). 

Documente de verificat: Memoriul justificativ, 

Cererea de finanțare, Bugetul indicativ 

(conveție, precontract etc. , după caz) 

  
 25  pct. 
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CS2. Proiectele care utilizează  energia produsă 
din surse regenerabile 
Pentru punctarea acestui criteriu proiectul 

prevede investitii in domeniul eficientizării 

energetice a clădirilor/ și sau producerea 

energiei din surse regenerabile. Criteriul va fi 

punctat proporțional cu ponderea acestor 

investiții din valoarea totală eligibilă a 

proiectului: 

 Cheltuielile cu exploatarea resurselor de 

energie regenerabilă reprezintă mai mult 

de 5% din bugetul proiectului –  25  

puncte; 

 Cheltuielile cu exploatarea resurselor de 

energie regenerabilă reprezintă mai 

puțin de 5% din bugetul proiectului – 0 

puncte; 

Documente de verificat: Memoriul 
justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație 
de Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea 
de Finanțare, bugetul indicativ 

  25  pct. 

CS3. Proiectele care prin  investițiile/serviciile 
propuse se adreseaza teritoriului GAL  
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția 

propusă este amplasată într-o singură comună, 

iar prin obiective și rezultate demonstrează un 

impact pozitiv pentru populația mai multor 

comune/oraș din teritoriul GAL Arieșul Mare 

Alba-Bihor 

Documente de verificat: Cererea de Finanțare, 
Memoriul justificativ/Studiu de 
Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru 
Lucrări de intervenții 

  25  pct. 
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CS4. Investitia propusa prevede crearea a 
minim un loc de munca. 
- infiintarea a minim un loc de munca 
Suma nerambursabilă acordată va respecta 

condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel:  

 pentru  pentru proiectele de servicii 
pentru populatia din spatial rural - 1 loc de 
muncă = 25.000 Euro 
       • pentru proiectete activităților de 
producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, 
agroturism și de agreement - 1 loc de muncă = 
30.000 Euro 
 
Documente de verificat: Memoriul 
justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație 
de Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea 
de Finanțare, bugetul indicativ 

 Maxim 25  pct. 
 
 
 
 
 

 20  pct. 
 
 

 25  pct. 

  
TOTAL PUNCTAJ : 100 PUNCTE 

 

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal. 

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate 

urmatoarele criterii pentru departajare:  

1. Numărul locurilor de muncă nou create.  

2. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o 

valoare mai mică vor avea prioritate. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu Criteriile de Selecție menționate 

anterior 

Observații (vor fi completate de către experții GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Aprobat,                                                                          

Manager GAL ARIESUL MARE 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura________________________ 

Data______/______/_______________ 

 

Verificat,                                                                          

Expert I GAL ARIESUL MARE 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura________________________ 

Data______/______/_______________ 

 

 

 

Verificat,                                                                          

Expert II GAL ARIESUL MARE 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura________________________ 

Data______/______/_______________ 

 

Am luat la cunoștință,                                                                          

Reprezentant legal al Solicitantului, 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura________________________ 

Data______/______/_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Ștampilă 

Ștampilă 
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Metodologia de verificare a Criteriilor de Selecție pentru M3/6A 

 

CS1. Proiectele care utilizează  materiale și resurse locale din teritoriu  

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție beneficiarul prezintă în cadrul Memoriului 

Justificativ aferent investiției produsele, respectiv furnizorul materialelor și/sau 

resurselor locale din teritoriu (după caz o convenție, precontract, etc). 

Documente de verificat: Memoriul justificativ, Cererea de finanțare, Bugetul indicativ 

(conveție, precontract,etc. ,după caz) 

 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 25  puncte în coloana Punctaj, în 

caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

 

CS2. Proiectele care utilizează  energia produsă din surse regenerabile 

Pentru punctarea acestui criteriu proiectul prevede investitii in domeniul eficientizării 

energetice a clădirilor/ și sau producerea energiei din surse regenerabile. Criteriul va fi 

punctat proporțional cu ponderea acestor investiții din valoarea totală eligibilă a 

proiectului: 

 Cheltuielile cu exploatarea resurselor de energie regenerabilă reprezintă mai mult 

de 5% din bugetul proiectului –  25  puncte; 

 Cheltuielile cu exploatarea resurselor de energie regenerabilă reprezintă mai puțin 

de 5% din bugetul proiectului – 0 puncte 

Documente de verificat: Memoriul justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație de 

Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea de Finanțare, bugetul indicativ 

 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 25  puncte în coloana Punctaj, în 

caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 

 

 

CS3. Proiectele care prin  investițiile/serviciile propuse se adreseaza teritoriului GAL  

Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă este amplasată într-o singură 

comună, iar prin obiective și rezultate demonstrează un impact pozitiv pentru populația mai 

multor comune/oraș din teritoriul GAL Arieșul Mare Alba-Bihor 

Documente de verificat: Cererea de Finanțare, Memoriul justificativ/Studiu de 

Fezabilitate/Documentație de Avizare pentru Lucrări de intervenții 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 25  puncte, în caz contrar expertul 

va înscrie 0 puncte. 
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CS4. Investitia propusa prevede crearea a minim un loc de munca. 

- infiintarea a minim un loc de munca 

Suma nerambursabilă acordată va respecta condiţia creerii de noi locuri de muncă astfel:  

 pentru  proiectele de servicii pentru populatia din spatial rural - 1 loc de muncă = 
25.000 Euro 

       • pentru proiectete activităților de producție, servicii medicale, sanitar-veterinare, 

agroturism și de agreement - 1 loc de muncă = 30.000 Euro 

Documente de verificat: Memoriul justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație de 

Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea de Finanțare, bugetul indicativ 

 

-infiintarea unui loc de munca pentru  proiectele de servicii pentru populatia din spatial 

rural -20  puncte 

-infiintarea unui loc de munca pentru proiectete activităților de producție, servicii 

medicale, sanitar-veterinare, agroturism și de agreement – 25  puncte 

Documente de verificat: Memoriul justificativ/Studiu de Fezabilitate/Documentație de 

Avizare pentru Lucrări de intervenții, Cererea de Finanțare, bugetul indicativ 

 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 sau 25 puncte în coloana 

Punctaj (dupa caz), în caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
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