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FORMULAR CS10 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): 

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

                       

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:__________________________________________________ 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selectie Documente verificate  Punctaj selectie 

Conform 
Ghidului 

solicitantului 

Punctaj 
selectie 

GAL 

CS.1 Numarul de minoritati etnice din 
teritoriul GAL Muntii Macinului - 
Dunarea Veche carora se adreseaza 
proiectului: 
CS.1.1 Proiecte care cuprind actiuni 
dedicate pentru mai mult de 3 
minoritati etnice din teritoriu GAL 
Muntii Macinului - Dunarea Veche, 
dintre care cel putin una este 
minoritatea roma – 30 p 
CS.1.2 Proiecte care cuprind actiuni 
dedicate pentru minim 3 minoritati 
etnice din teritoriul GAL Muntii 
Macinului - Dunarea Veche – 20 p 
CS.1.3 Proiecte care cuprinde actiuni 
dedicate pentru minim 2 minoritati 
etnice din teritoriul GAL Muntii 
Macinului - Dunarea Veche – 10 p 

- Acord de parteneriat; 
- Mandat de reprezentare; 
- Acte constitutive; 
- Anexa 1M – Cerere de 
finantare pentru investiti 
(proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de 
finantare pentru proiecte de 
servicii; 
- Planul de actiune; 
- Studiul de fezabilitate/ DALI 
/ MJ 

Maxim 30 p … 

CS.2 Parteneriate care pun la dispozitia 
proiectului in mod gratuit 
spatii/cladiri pentru amenajare ca 
muzee etnografice/ centre 
mestesugaresti demonstrative, etc 
pentru o perioada mai mare de 10 
ani 

- Anexa 1M – Cerere de 
finantare pentru investiti 
(proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de 
finantare pentru proiecte de 
servicii; 
- Planul de actiune; 
- Studiul de fezabilitate/ DALI 

10 … 
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Atenție! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de Finanțare.  

/ MJ 
Documente juridice pentru 
demonstrarea punerii la 
dispozitie, in mod gratuit 

CS.3 Proiecte care sustin actiunile 
dezvoltate si promovate in cadrul 
proiectului si dupa incetarea 
finantarii europene 

- Anexa 1M – Cerere de 
finantare pentru investiti 
(proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de 
finantare pentru proiecte de 
servicii; 
- Planul de actiune; 
- Studiul de fezabilitate/ DALI 
/ MJ 

20  
 

 
 

 
 

… 

CS.4 Relevanta Planului de actiune propus 
pentru atingerea obiectivelor masurii 
CS.4.1 Calitatea Planului de actiune 
(proiectul raspunde concret unei 
probleme/nevoi/oportunitati 
identificate la nivelul minoritatii/ 
minoritatilor etnice, beneficiarii/ 
grupul ţinta au fost corect identificaţi, 
daca este prezentata clar actiunea / 
actiunile, daca se specifica clar 
rezultatul asteptat; daca sunt 
precizati in mod realist si coerent 
indicatori pentru indeplinirea actiunii; 
daca se specifica cine este responsabil 
de aducerea la indeplinire a actiunii; 
daca se specifica timpul estimat 
pentru aducerea la indeplinire a 
actiunii; daca se estimeaza riscurile 
aferente realizarii obiectivelor; 
bugetul este estimat realist in raport 
cu rezutatele propuse) - max. 20 p 
CS.4.2 Capacitatea de implementare 
a planului de actiune (se vor analiza 
CV-urile echipei de implementare, 
sarcinile si responsabilitatile in cadrul 
proiectului corelate cu activitatile 
previzionate a se realiza) - max. 10 p 

- Anexa 1M – Cerere de 
finantare pentru investiti 
(proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de 
finantare pentru proiecte de 
servicii; 
- Planul de actiune 
- Documente care să ateste 
expertiza experților de a 
implementa activitățile 
proiectului (cv-uri, diplome, 
certificate, referințe etc. 

Maxim 30 p … 

CS.5 Populatia neta (apartinand 
minoritatilor locale) care beneficiaza 
de actiunile proiectului    (investitii 
si/sau servicii): 
CS.5.1 > 500 locuitori (apartinand 
minoritatilor locale) – 5 p 
CS.5.2 ≥ 700 locuitori (apartinand 
minoritatilor locale)- 10 p  

- Anexa 1M – Cerere de 
finantare pentru investiti 
(proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de 
finantare pentru proiecte de 
servicii; 
- Planul de actiune; 
- Studiul de fezabilitate/DALI 
/ MJ  
- Hotarare Consiliu Local / 
Hotarare AGA ONG 

Maxim 10  
 

… 

TOTAL 100 … 
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CONCLUZIA VERIFICARII ESTE: 
 
 PROIECT EVALUAT   FINANTABIL (PUNCTAJ MINIM INDEPLINIT - 30 PCT) 
      NEFINANTABIL (PUNCTAJ MINIM NEINDEPLINIT- 30 PCT) 
PUNCTAJ OBTINUT  
 
Observaţii:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Aprobat,  

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE 

Nume si prenume: ______________________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

 

 

Verificat,  

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume______________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

Intocmit, 

Expert 1  GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume___________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/_______ 
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METODOLOGIA DE PUNCTARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
 

CS.1. Numarul de minoritati etnice din teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche 
carora se adreseaza proiectului 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Acord de parteneriat; 

- Mandat de reprezentare; 

- Acte constitutive; 

- Anexa 1M – Cerere de finantare pentru 

investiti (proiecte mixte); 

- Anexa 1S - Cerere de finantare pentru 

proiecte de servicii; 

- Planul de actiune; 

- Studiul de fezabilitate/ DALI / MJ. 

Expertul verifica in documentele indicate daca sunt clar 
indicate minoritatile carora se adreseaza proiectul, daca 
aceste informatiile sunt corelate la nivelul documentelor 
atasate cererii de finantare, daca minoritatile indicate sunt 
cele prezentate in Strategia de Dezvoltare Locala si Fisa 
Masurii M10/6B si acorda punctaj dupa cum urmeaza: 
- 30 de puncte daca in proiect sunt prezentate actiuni 
dedicate pentru mai mult de 3 minoritati etnice din 
teritoriu GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, dintre care 
cel putin una este minoritatea roma  
- 20 de puncte daca in proiect sunt prezentate actiuni 
dedicate pentru minim 3 minoritati etnice din teritoriul GAL 
Muntii Macinului - Dunarea Veche  
- 10 puncte daca in proiect sunt prezentate actiuni dedicate 
pentru minim 2 minoritati etnice din teritoriul GAL Muntii 
Macinului - Dunarea Veche 

 

CS.2 Parteneriate care pun la dispozitia proiectului in mod gratuit spatii/cladiri pentru 
amenajare ca muzee etnografice/ centre mestesugaresti demonstrative, etc pentru o 
perioada mai mare de 10 ani 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1M – Cerere de finantare pentru 
investiti (proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de finantare pentru 
proiecte de servicii; 
- Planul de actiune; 
- Studiul de fezabilitate/ DALI. 

Expertul puncteaza cu 10 puncte doar acele proiecte ce 

vizează amenajare / reabilitare/ dotare unor spatii ca 

muzee etnografice/ centre mestesugaresti demonstrative 

sau amenajarea/reabilitarea/dotarea altor tipuri de spatii 

care promoveaza identitatea multietnica a teritoriulu 

GAL, care sunt puse in mod gratuit la dispozitia 

proiectului pe o perioada minima de 10 ani si daca 

Solicitantul face dovada dreptului de proprietatea asupra 

spatiului respectiv (de exemplu pentru comune - acesta 

trebuie sa se regaseasca in inventarul bunurilor ce apartin 

domeniul public si HCL de aprobare a modificarilor, 

pentru ONG - contract de vanzare-cumpare, donatie, 

extras de carte funciara etc), alte documente juridice 

care certifica dreptului de uz, usufruct, superficie, 

servitute / administrare pentru o perioada mai mare de 

10 ani asupra bunurilor imobile afectate de proiect. 
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CS.3. Proiecte care sustin actiunile dezvoltate si promovate in cadrul proiectului si dupa 
incetarea finantarii europene 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1M – Cerere de finantare pentru 
investiti (proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de finantare pentru 
proiecte de servicii; 
- Planul de actiune; 
- Studiul de fezabilitate/ DALI / MJ. 

Expertul acorda 20 de puncte daca in documentele 
proiectului invocate sunt indicate clar actiuni ce vor fi 
desfasurate de Solicitantul mandatar sau de semnatarii 
acordului de parteneriat dupa incetarea finantarii 
europene (tip de evenimente, numar de evenimente, 
ritmicitatea organizarii, surse de finantare etc - de 
exemplu - 1 eveniment/an etc)  

 
 
CS.4 Relevanta Planului de actiune propus pentru atingerea obiectivelor masurii 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1M – Cerere de finantare pentru 
investiti (proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de finantare pentru 
proiecte de servicii; 
- Planul de actiune; 
- Documente care să ateste expertiza 
experților de a implementa activitățile 
proiectului (cv-uri, diplome, certificate, 
referințe etc. 

Expertul va acorda maxim 20 de puncte pentru sub-criteriul 

Calitatea Planului de actiune. Pentru evaluarea sub-

criteriul, expertul va analiza daca proiectul raspunde 

concret unei probleme/nevoi/oportunitati identificate la 

nivelul minoritatii/ minoritatilor etnice, beneficiarii/grupul 

ţinta au fost corect identificaţi, daca este prezentata clar 

actiunea / actiunile, daca se specifica clar rezultatul 

asteptat; daca sunt precizati in mod realist si coerent 

indicatori pentru indeplinirea actiunii; daca se specifica 

cine este responsabil de aducerea la indeplinire a actiunii; 

daca se specifica timpul estimat pentru aducerea la 

indeplinire a actiunii; daca se estimeaza riscurile aferente 

realizarii obiectivelor; bugetul este estimat realist in raport 

cu rezutatele propuse. 

Expertul va acorda maxim 10 puncte pentru Capacitatea de 
implementare a planului de actiune. Capacitatea de 
implementare, dar și competenţele se măsoară prin 
mijloace specifice, cu precădere în aria resurselor alocate 
(inclusiv financiare), a activitatii anterioare desfasurate - 
raportat la activitatile propuse prin proiect.  
CV-urile membrilor echipei de proiect vor fi corelate cu 
informaţia legată de structura și responsabilităţile echipei, 
descrise la metodele de implementare a proiectului / 
parteneriatului, precum și cu planul de actiuni. 
În cazurile în care anexarea CV-urilor echipei sau a unor 
experţi externi are menirea de a suplini lipsa de experienţă 
organizaţională în managementul de proiect / organizarea 
de evenimente etc, acest lucru se va puncta numai în 
funcţie de rolul efectiv al persoanei respective în 
implementarea proiectului. 
Aspectele vizate: experienţa managerială/ organizatorica; 
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capacitatea instituţională (numărul, tipul și complexitatea 
proiectelor/actiunilor anterioare implementate de către 
solicitant / parteneri); existenţa de informaţii relevante 
referitoare la competenţele profesionale, expertiza sau 
experienţa membrilor echipei de proiect; legitimitatea 
demersului - solicitanţii și/sau partenerii au derulat 
proiecte (fie individual , fie împreună) sau au desfășurat 
anterior activitatea în domeniul sau domeniile vizate de 
proiect; alocarea resursei umane necesare implementării în 
raport cu activităţile propuse; calitatea parteneriatelor 
modul activ de distribuire a rolurilor între solicitant si 
parteneri. 

 
 
CS.5 Populatia neta (apartinand minoritatilor locale) care beneficiaza de actiunile proiectului    
(investitii si/sau servicii) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1M – Cerere de finantare pentru 
investiti (proiecte mixte); 
- Anexa 1S - Cerere de finantare pentru 
proiecte de servicii; 
- Planul de actiune; 
- Studiul de fezabilitate/DALI / MJ  
- Hotarare Consiliu Local / Hotarare AGA 
ONG 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda 5 puncte 
daca  numarul populatiei nete (apartinand minoritatilor 
locale) care beneficiaza de actiunile proiectului   este mai 
mare de 500 persoane si 10 puncte daca numarul populatiei 
nete (apartinand minoritatilor locale) care beneficiaza de 
actiunile proiectului este mai mare sau egal cu 700 
persoane. Totodata, expertul verifica corelarea 
informatiilor furnizate in documentatia proiectului privind 
populatia neta (valoarea inregistrata in cererea de 
finantare - INDICATORI DE MONITORIZARE, indicatorul nr.1 
Populatia neta care beneficiaza de servicii/infrastructuri 
imbunatatite (apartinand minoritatilor locale) cu valoarea 
declarata in SF/DALI/MJ sau in Planul de actiuni si cu 
valoarea asumata de Solicitant / parteneri in hotararile 
CL/AGA emise, dupa caz.  

 
 
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de punctare a criteriilor de selecţie si înscrie 
punctajul total acordat. 
 

 


