
 

Măsura 7/6B "Cosul" serviciilor de baza in teritoriul Muntii Macinului - Dunarea Veche 

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│              

Tel:0742246828 │E-mail:office@aspir-leader.ro│office@galmuntiimacinului.ro│website: www.galmuntiimacinului.ro 

FORMULAR CS07 

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 Solicitantul nu a primit anterior 
sprijin comunitar pentru o 
investitie similara 

- Declaratia pe proprie 
raspundere a Solicitantului 
(Anexa A) 
- Anexa 5 - Raportul asupra 
utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă 
completat de Solicitant 

20 … 

CS.2 Proiecte care promoveaza 
investitii care au inclusa o 
componenta de mediu 

- Memoriu justificativ / Studiu de 
fezabilitate / Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 

10 … 

CS.3 Proiecte care deservesc mai 
mult de o localitate 
Precizare: Localitatea, in 
contextul M7/6B, este asezarea 
de tip sat  
 
Minim 2 localitati – 5 pct. 
Între 2-5 localitati – 7 pct.  
Mai mult de 5 localitati  – 10 
pct.  

- Cererea de finantare (Anexa 1)  
- Studiul de Fezabilitate / 
Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii  

Maxim 10  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

… 

CS.4 Proiecte depuse in parteneriat - Cererea de finantare (Anexa 1)  
-Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 
- Acordul de parteneriat (Anexa 

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

 
 
 
 
 

CONCLUZIA VERIFICARII ESTE: 
 
 PROIECT EVALUAT   FINANTABIL (PUNCTAJ MINIM INDEPLINIT - 15 PCT) 

      NEFINANTABIL (PUNCTAJ MINIM NEINDEPLINIT- 15 PCT) 
 
PUNCTAJ OBTINUT  

 

9). 

CS.5 Proiecte care promoveaza 
investitii in infrastructura de 
valorificare a produselor locale 

-Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 

20 … 

CS.6 Proiecte care se incadreaza intr-
o strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER 
- Proiect incadrat intr-o 
strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER si 
cu o populatie neta benefiicara 
a infrastructurii/serviciului ≤ 
500 locuitori – 5 p; 
-  Proiect incadrat intr-o 
strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER si 
cu o populatie neta beneficiara 
a infrastructurii/serviciului intre 
501 si 1000  locuitori – 10 p; 
-  Proiect incadrat intr-o 
strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER si 
cu o populatie neta beneficiara 
a infrastructurii/serviciului intre 
1001 si 1500  locuitori – 15 p; 
-  Proiect incadrat intr-o 
strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER si 
cu o populatie neta beneficiara 
a infrastructurii/serviciului 
≥1501 locuitori – 20 p. 

Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii care trebuie sa 
descrie: 
- incadrarea investitiei in 
Strategia de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER (se 
verifica atasarea extrasului din 
Strategia de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER 
care confirma oportunitatea 
investitiei si copia Hotararii de 
aprobare a respectivei strategii) 
si 
- populatia neta care beneficiaza 
de infrastructura/serviciile 
imbunatatite. 

Maxim 20  
 

… 

CS.7 Proiecte care promoveaza 
actiuni inovative 

Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 

10  … 

TOTAL 100 … 
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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. Solicitantul nu a primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie similara 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Declaratia pe proprie 

raspundere a Solicitantului (Anexa 

A) 

- Anexa 5 - Raportul asupra 
utilizării programelor de finanţare 
nerambursabilă completat de 
Solicitant 

Expertul verifica daca solicitantul a primit anterior sprijin 
pentru o investitie similara, verificand cele doua documente. 

Se acordă  punctaj (20 de puncte) numai dacă  nu a mai fost 
finanţată din fonduri europene o investiţie similară în 
aceeaşi localitate (în cazul comunei care aplică pentru un sat 
component, se acorda punctaj doar daca in satul component 
nu a mai fost finanţată din fonduri europene o investiţie 
similară); în cazul A.D.I., se acorda punctaj numai dacă 
niciuna dintre comunele în care se realizează  investiţia nu a 
mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiţii 
similare).  

Punctajul se acorda pe baza Declaratiei pe proprie 
raspundere a Reprezentantului legal al Solicitantului si a 
Anexei 5 - Raportul asupra utilizării programelor de finanţare 
nerambursabilă completat de Solicitant . 

Precizare: Prin investitie similara se intelege o investitie 
finantata din fonduri europene, atat in perioada de pre-
aderare (SAPARD, ISPA etc) cat si post-aderare (PNDR 2007-
2013, PNDR 2014-2020, POR etc) cu acelasi obiectiv de 
investitii cu cel care urmeaza a se executa (de exemplu, 
drum, apă, canal, energie electrică/termica, gaz, deseuri, 
infrastructura scolara, piete agro-alimentare, parcuri, 
terenuri de sport etc). 

 

CS.2 Proiecte care promoveaza investitii care au inclusa o componenta de mediu 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Memoriu justificativ / Studiu de 
fezabilitate / Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 

Expertul puncteaza cu 10 puncte doar proiecte ce vizează 

investiţii care vor include actiuni specifice de protectie a 

mediului (de exemplu, gestionarea durabilă a resurselor de 

apă, tratarea apelor reziduale și reutilizarea apei, reducerea 

consumului de energie/utilizarea de energii alternative; 

gestionarea deşeurilor; protecția împotriva inundațiilor și a 

incendiilor, acțiuni de reducere a poluării aerului etc) 

Expertul acordă  punctaj numai dacă  componenta de mediu 
este descrisa distinct si justificata in memoriul 
justificativ/studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii. 
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CS.3. Proiecte care deservesc mai mult de o localitate 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Memoriu justificativ / Studiu de 
fezabilitate / Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 
- Anexa 1 - Cererea de finantare  

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj 
dupa cum urmeaza: 
Minim 2 localitati – 5 pct. 
Între 2-5 localitati – 7 pct.  
Mai mult de 5 localitati  – 10 pct. 
Precizare: Localitatea, in contextul M7/6B, este asezarea de 
tip sat 

 
 
CS.4 Proiecte depuse in parteneriat: 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Cererea de finantare (Anexa 1)  
- Studiul de 
Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 
- Acordul de parteneriat (Anexa 
9). 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj 
doar daca proiectul propus implica existenta unui 
parteneriat. 
Expertul va puncta cu criteriul cu 10 puncte dacă se 
demonstraza in memoriul justificativ/studiul de fezabilitate 
necesitatea parteneriatului si rolul acestuia.  
Parteneriatul se poate constitui inclusiv pentru asigurarea 
mentenantei/sustenabilitatii investitiei. 

 
 
CS.5 Proiecte care promoveaza investitii in infrastructura de valorificare a produselor locale 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Studiul de 
Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj 
doar daca proiectul care prevede investiţii sau 
activităţi/operaţiuni ce asigura valorificarea resurselor 
locale (piete agro-alimentare, amenajare spatii targuri etc). 
Expertul va puncta criteriul cu 20 de puncte dacă se 
demonstraza in memoriul justificativ/studiul de fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii modul 
cum contribuie investitia la  valorificarea resurselor locale.   

 
 
CS.6 Proiecte care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala, judeteana, regionala, 
LEADER 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii 
- extras Strategia de dezvoltare 
locala, judeteana, regionala, LEADER 
si copia Hotararii de aprobare a 
respectivei strategii 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj 
doar daca sunt descrise concomitent: 
- incadrarea investitiei in Strategia de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER (se verifica si atasarea 
extrasului din Strategia de dezvoltare locala, judeteana, 
regionala, LEADER care confirma oportunitatea investitiei si 
copia Hotararii de aprobare a respectivei strategii) 
si 
- populatia neta care beneficiaza de infrastructura/ 
serviciile imbunatatite. 
Expetul va acorda punctaje dupa cum urmeaza: 
- Proiect incadrat intr-o strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER si cu o populatie neta 
benefiicara a infrastructurii/serviciului ≤ 500 locuitori - 5 
puncte 
- Proiect incadrat intr-o strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER si cu o populatie neta 
beneficiara a infrastructurii/serviciului intre 501 si 1000  
locuitori - 10 puncte 
- Proiect incadrat intr-o strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER si cu o populatie neta 
beneficiara a infrastructurii/serviciului intre 1001 si 1500  
locuitori - 15 puncte 
- Proiect incadrat intr-o strategie de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER si cu o populatie neta 
beneficiara a infrastructurii/serviciului ≥1501 locuitori - 20 
puncte 

 
CS.7 Proiecte care promoveaza actiuni inovative 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctajul 
(10 puncte) doar daca proiectul demonstreaza existenta 
acţiunilor inovative (spre exemplu, soluţii noi la probleme 
vechi, introducerea şi/sau dezvoltarea unor 
produse/servicii noi, noi sisteme de piaţă, modernizarea 
activităţilor existente prin aplicarea de noi tehnologii, etc.) 
Exertul acorda punctaj doar daca actiunile inovative sunt 
justificabile in cadrul proiectului si corelate cu nevoile 
identificate la nivel local.  

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

 


