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 FORMULAR CS08 

  
FISA DE VERIFICARE / EVALUARE 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 

Solicitantul
ui 

Punctaj 
selectie 

GAL 

CS.1. Proiectele propuse de 
un parteneriat 
Parteneriatul se va 

dovedi prin anexarea la 

Cererea de finanțare a 

unui Acord de parteneriat 

(Anexa 7). 

 

Se va puncta criteriul proiectul 
este depus de un parteneriat 
intre un APL si un furnizor 
acreditat de servicii sociale si 
este justificata necesitatea 
parteneriatului si rolul fiecarui 
membru. Parteneriatul se poate 
constitui inclusiv pentru 
asigurarea mentenantei/ 
sustenabilitatii investitiei. 

30 p … 

CS.2. Solicitant/ parteneriat 
care pune la dispozitia 
proiectului in mod 
gratuit spatii/ cladiri 
pentru reabilitare, 
modernizare, 
extinderere si 
amenajare ca Centru 
Social Multifunctional, 
pentru o perioada mai 
mare de 10 ani 

Punctarea acestui criteriu se va 
face numai dacă sunt anexate la 
Cererea de finantare acte 
juridice care certifica punerea la 
dispozitia proiectului, in mod 
gratuit, a spatiului/ cladirii 
(contracte de comodat, donatie, 
hotarari de Consiliu Local etc) si 
daca valabilitatea contractelor 
este mai mare de 10 ani de la 
data depunerii Cererii de 
Finantare 

20 p … 

CS.3. Investitia propusa prin 
proiect asigura conditii 
corespunzatoare pentru 
prestarea a mai mult de 
doua tipuri de servicii 

Se va puncta criteriul, dacă se 

demonstreaza in memoriul 

justificativ/studiu de 

fezabilitate/ asigurarea 

20 p 
 
 
 
 

… 
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sociale, in conformitate 
cu Nomenclatorului 
serviciilor sociale 

conditiilor corespunzatoare 

pentru prestarea a mai mult de 2 

tipuri de de servicii sociale, in 

conformitate cu Nomenclatorului 

serviciilor sociale 

Precizare: Punctarea acestui 
criteriu se va face pe baza 
Studiului de fezabilitate / 
Documentația de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții/ HCL / 
Hotarare AGA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CS.4. Investitia propusa 
asigura deservirea 
grupurilor 
dezavantajate/ 
marginalizate din mai 
mult de o localitate  din 
teritoriul GAL 
3.1 infrastructura sociala 

care deserveste grupurile 

dezavantajate/ 

marginalizate din cel 

putin 2 localitati  din 

teritoriul GAL – 5 p 

3.2  infrastructura sociala 
care deserveste grupurile 
dezavantajate/ 
marginalizate din mai 
mult – 10 p 
 

-Localitatea, in contextul 
M8/6B, este asezarea de tip sat; 
-Punctarea acestui criteriu se va 
face pe baza Studiului de 
Fezabilitate/ Documentației de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții (descrierea 
proiectului)/ HCL / Hotarare 
AGA 

Max. 10 p … 

CS.5. Gradul de sărăcie a 
zonei în care va fi 
implementat proiectul, 
evaluat in baza Indicelui 
Dezvoltării Umane 
Locale (IDUL)  
5.1 Localități cu nivel de 
dezvoltare scazuta  
IDUL ≤ 40 - 20 p 
5.2 Localități cu nivele 
de dezvoltare medie- 
scazuta IDUL > 40 ≤ 60 - 
10 p 

Punctarea proiectului se va face 

in functie de Indicele Dezvoltarii 

Umane (IDUL) al comunei in care 

se realizeaza investitia (Anexa 9 

- Lista UAT Gal Muntii Macinului - 

Dunarea Veche cu IDUL  ) 

In cazul proiectelor depuse de 

ADI sau proiectelor care se 

adreseaza unui grup tinta din mai 

multe comune, indicele se 

calculeaza prin media indicilor 

comunelor deservite de 

investiție. 

Max. 20 p  

TOTAL Max. 100 … 
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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 - 25 PCT) 
      NEFINANTABIL (PUNCTAJ MINIM NEINDEPLINIT- 25 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 ____/_____/_______ 

 

 

 


