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Formular E 1.2-SGAL.L - FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE ALE PROIECTULUI 

MASURA 5/6B „Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de  infrastructura 

sociala” 

(art. 20, alin. (1), lit. b), d)și g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) 

 

 

Denumire solicitant: .......................................................... 

Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume:………………………………………………………………………........ 

Prenume:……………...……………………………………………………...... 

Funcţie:…………………………....................................................... 

Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 

Data si numarul înregistrării proiectului la GAL: .................................. 

Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 

Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI 

 

In procesul de selectie a proiectelor pentru aceasta masura nu se va aplica prag de calitate. 

Pentru ierarhizarea acestora se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a 

proiectelor eligibile ce întrunesc pragul minim este situată sub sau peste alocarea sesiunii. 

Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit pragul minim se 

situează sub alocarea sesiunii, GAL aprobă finanţarea tuturor proiectelor eligibile care au 

întrunit pragul minim. Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit 

pragul minim se situează peste alocarea sesiunii, GAL analizează listele proiectelor şi 

procedează conform instrucțiunilor din Procedura de Selectie / Contestatii aASOCIATIEI GAL 

GIURGIU EST. 
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Scorul se calculează în baza următoarelor principii de selecţie aplicabile, astfel: 

Nr. crt. Criteriu de selectie Punctaj Observatii 

1. Proiecte realizate în parteneriat; 10  

Solicitantul este o asociere dintre un UAT din teritoriul 

GAL si un furnizor de servicii sociale. 

Solicitantul primeste punctaj daca este o asociere 

dintre un UAT din teritoriul GAL si un furnizor de 

servicii sociale. 

 Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Documentelejuridice de 
infiintare ale Solicitantului. 

2. Numarul de persoane din categoriile defavorizate si 

marginalizate inregistrate la serviciul local public de 

asistenta sociala. 

30  

Indicatorul de personae marginalizate asumat a fi atins 

prin proiect este de cel putin 10 persoane pentru 

categoriile marginalizate vizate de investitia propusa 

prin proiect, care se afla in evident serviciilor locale de 

asistenta sociala la nivelul intregului teritoriu GAL in 

perioada de implementare a proiectului. 

Proiectul primeste 30 de puncte daca este indeplinit 

indicatorul de personae marginalizate asumat a fi atins 

prin proiectde cel putin 10 persoane pentru categoriile 

marginalizate vizate de investitia propusa, cevor fi in 

evident serviciilor locale de  

Asistenta sociala la nivelul intregului teritoriu GAL in 

perioada de implementare a proiectului. 

 Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Studiul de Fezabilitate 
Alte documente ale Cererii de 
Finantare 

3. Proiectul include solute inovative/”prietenoase cu 

mediul”. 

10  

Vor primi 10 puncte proiectele care contin elemente 

innovative si/sau care contribuie la obiectivele 

transversal mediu si clima conform descrierii de mai 

jos:   

Inovare: Inovarea social presupune dezvoltarea de idei, 

servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate 

provocările sociale, cu participarea actorilor publici și 

privați, inclusiv a societății civile, cu scopul 

îmbunătățirii serviciilor sociale. Inovarea socială are 

importanță în contextual inițiativelor din domeniul 

incluziunii sociale și a combaterii sărăciei, vizand 

comunitățile marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială. 

Mediu si clima: Învederea dezvoltării durabile a 

comunităților rurale investițiile în infrastructură sociala 

care vizeaza populatia marginalizata, inclusive 

 Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Studiul de Fezabilitate 
Alte documente ale Cererii de 
Finantare 
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comunitatea roma, contribuie la obiectivele de mediu 

prin investitii in echipamente care reduc consumul de 

energie si apa, inclusive utilizarea energiei 

regenerabile. 

4. Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga 10  

Proiectul prevede crearea de noi locuri de munca si 

mentinerea pe perioada de implementare si 

monitorizare a cel putin un  loc nou de muncă cu normă 

întreagă (loc de munca nou creat = angajarea si 

mentinearea pe perioada de implementare si 

monitorizare a proiectului a unei persoane cu norma 

intreaga sau angajarea mai multora cu norma 

fractionara, care cumulate au o norma intreaga). 

Proiectul primeste de 10 puncte daca prevede crearea a 

cel putin unui nou loc de munca. Se va mentiona 

numarul acestora in formularul Cererii de Finantare. 

 Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Studiul de Fezabilitate 
Alte documente ale Cererii de 
Finantare 

5. Proiectele care prevad obtinerea de sprijin 

nerambursabil in cadrul POCU 2014 – 2020, Axa 5 care 

se refera la costurile de functionare ale investitiei pe 

durata implementarii. 

40  

Se acorda 40 de puncte daca in cadrul Studiului de 
Fezabilitate/Declaratia pe propria raspundere – Anexa 
nr.8 , solicitantul isi ia  angajamentul de a solicita 
obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 
– 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2  pentrupachetul „soft” 
pentru costurile de functionare ale investitiei pe durata 
implementarii proiectului finantat in cadrulMasurii5/6B 
“ Sprijin pentru infiintarea si modernizarea unitatilor de  
infrastructura sociala”. 
 

 Documente verificate: 
Cererea de finantare 
Studiul de Fezabilitate 
Declaratia pe propria 
raspundere Anexa nr.8 

TOTAL 100 p  

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 40 de puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare. 

Toate obiectivele asumate pe care solicitantul se angajează să le realizeze şi pentru care a 

primit punctaj în etapa de selecţie devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului pe 

toată perioada de valabilitate a contractului de finanţare.  

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se va face dupa cum 
urmeaza:  
 
1. CS 5  - Vor primi finantare cu prioritate proiectele in care solicitantul isi ia angajamentul 

de a solicita obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 

5.2 pentru pachetul „soft” pentru costurile de functionare ale investitiei pe durata 

implementarii proiectului finantat in cadrul Masurii 5/6B “ Sprijin pentru infiintarea si 
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modernizarea unitatilor de  infrastructura sociala”.Daca in urma aplicarii acestui criteriu nu 

se poate face departajarea se trece la verificarea criteriului urmator. 

2. CS 2 In cazul in care sunt mai multe proiecte care prevad mai mult de 10 persoane pentru 

categoriile marginalizate vizate de investitia propusa, ce vor fi in evident serviciilor locale de 

asistenta sociala la nivelul intregului teritoriu GAL in perioada de implementare a 

proiectului,va fi finantat cu prioritate proiectul cu numarul cel mai mare de persoane vizate 

de investitia propusa.  

   Daca in urma verificarii acestor criterii nu se poate face departajarea vor fi finantate 

proiectele in ordinea depunerii cererilor de finantare. 

 

Observatii: 

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

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

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

 

Aprobat de: .....MANAGER/PRESEDINTE/VICEPRESEDINTE  GAL GIURGIU EST 

Nume/Prenume ……….............…… Semnătura şi ştampila                             

DATA……….... 

Verificat: Salariat  2 ASOCIATIA GAL GIURGIU EST 

Nume/Prenume ……………………….…… Semnătura                                               

DATA………….. 

Întocmit : Salariat  1 ASOCIATIA GAL GIURGIU EST 

Nume/Prenume ……………………….…… Semnătura                                               

DATA………….. 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie 

Criteriu de selectie 1 - Proiecterealizateînparteneriat 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finantare 

Documentele juridice de infiintare ale 

Solicitantului 

 

Solicitantul primeste 10 puncte daca este o 

asociere dintre un UAT din teritoriul GAL si 

un furnizor de servicii sociale. 

TOTAL  

(10pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

Criteriu de selectie 2 – Numarul de persoane din categoriile defavorizate si marginalizate 

inregistrate  la serviciul local public de asistenta sociala 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 

Cererea de finantare 

Studiul de Fezabilitate 

Alte documente ale Cererii de Finantare 

 

Proiectul primeste 30 de puncte daca este 

indeplinit indicatorul de personae 

marginalizate asumat a fi atins prin proiect 

de cel putin 10 persoane pentru categoriile 

marginalizate vizate de investitia propusa, 

ce vor fi in evident serviciilor locale de  

Asistenta sociala la nivelul intregului 

teritoriu GALin perioada de implementare a 

proiectului. 

 

TOTAL  

 

30 pct. daca Da si 0 daca NU 

 

Criteriu de selectie3 – Proiectul include solutii inovative/”prietenoase cu mediul” 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 

Cererea de finantare 

Studiul de Fezabilitate 

Alte documente ale Cererii de Finantare 

 

Vor primi 10 puncte proiectele care contin 

elemente inovative si/sau care contribuie la 

obiectivele transversal mediu si clima 

conform descrierii de mai jos : 

▪ Inovare: Inovarea social presupune 

dezvoltarea de idei, servicii și modele 

prin care pot fi mai bine abordate 

provocările sociale, cu participarea 
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actorilor publici și privați, inclusiv a 

societății civile, cu scopul îmbunătățirii 

serviciilor sociale. Inovarea socială are 

importanță în contextual inițiativelor din 

domeniul incluziunii sociale și a 

combaterii sărăciei, vizand comunitățile 

marginalizate aflate în risc de sărăcie și 

excluziune socială. 

▪ Mediu si clima: În vederea dezvoltării 

durabile a comunităților rurale 

investițiile în infrastructură sociala care 

vizeaza populatia marginalizata, 

inclusive comunitatea roma, contribuie la 

obiectivele de mediu prin investitii in 

echipamente care reduc consumul de 

energie si apa, inclusiv utilizarea energiei 

regenerabile si organizarea unorcampanii 

de informare si sensibilizare pentru 

realizarea obiectivelor transversale de 

mediu si clima. 

TOTAL  

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

Criteriu de selectie 4 – Crearea de noi locuri de munca cu norma intreaga 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finantare 

Studiul de Fezabilitate 

Alte documente ale Cererii de Finantare 

Proiectul primeste de 10 puncte daca 

prevede crearea a cel putin unui nou loc de 

munca.Se va mentiona numarul acestora in 

formularul Cererii de Finantare. 

TOTAL  

(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

Criteriu de selectie 5 – Proiectele care prevad obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul 

POCU 2014 – 2020, Axa 5 care se refera la costurile de functionare ale investitiei pe durata 

implementarii. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finantare 

Studiul de Fezabilitate 

Alte documente ale Cererii de Finantare 

 

Se acorda 40 de puncte daca in cadrul 
Studiului de Fezabilitate/Declaratia pe 
propria raspundere – Anexa nr.8, solicitantul 
isi ia  angajamentul de a solicita obtinerea 
de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 
– 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 5.2  pentru pachetul 
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„soft” pentru costurile de functionare ale 
investitiei pe durata implementarii 
proiectului finantat in cadrul Masurii 5/6B “ 
Sprijin pentru infiintarea si modernizarea 
unitatilor de  infrastructura sociala”. 
 

TOTAL  

(40 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

În urma acestor verificări pot exista trei situaţii: 

 proiectul este neeligibil; 

 proiectul este eligibil şi va avea un punctaj ≥ pragul minim; 

 proiectul este eligibil dar nu a indeplinit punctajul minim. 

 

Evaluarea proiectelor se realizează de către experții evaluatori din cadrul GAL, în baza 

procedurilor de evaluare cuprinse în manualele de proceduri aprobate inainte de lansarea 

apelului de selectie. Selectia proiectelor va fi realizata de catre Comitetul de Selectie al GAL, 

in ordinea descrescatoare a punctajelor obtinute, pana la epuizarea fondurilor. 

 

Încazulproiectelor cu acelaşipunctaj, departajareaacestora se va face dupa cum urmeaza:  
 
1. CS 5  - Vor primi finantare cu prioritate proiectele in care solicitantul isi ia angajamentul 

de a solicita obtinerea de sprijin nerambursabil in cadrul POCU 2014 – 2020, AP 5/PI 9.vi/OS 

5.2 pentru pachetul „soft” pentru costurile de functionare ale investitiei pe durata 

implementarii proiectului finantat in cadrul Masurii 5/6B “ Sprijin pentru infiintarea si 

modernizarea unitatilor de  infrastructura sociala”.Daca in urma aplicarii acestui criteriu nu 

se poate face departajarea se trece la verificarea criteriului urmator. 

2. CS 2 In cazul in care sunt mai multe proiecte care prevad mai mult de 10 persoane pentru 

categoriile marginalizate vizate de investitia propusa, ce vor fi in evident serviciilor locale de 

asistenta sociala la nivelul intregului teritoriu GAL in perioada de implementare a 

proiectului,va fi finantat cu prioritate proiectul cu numarul cel mai mare de persoane vizate 

de investitia propusa.  

   Daca In urma verificarii acestor criteriu nu se poate face departajarea vor fi finantate 

proiectele in ordinea depunerii cererilor de finantare. 

De la data publicării Raportului Intermediar de Selectie pe pagina de internet a GAL, 

aplicanții au la dispoziţie 5 zile lucrătoare de la data comunicarii neeligibilitatii pentru a 

depune contestaţii cu privire la rezultatul evaluării la sediul GAL. 

 

Atentie! Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu 

Cererea de finantare. 

Solicitanții vor putea să redepună o singură dată proiectul în cadrul unei sesiuni,  numai după 

retragerea în prealabil a acestuia. 

 


