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Fișa F 1.4 - Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER 

F 1.4  Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului 

 

Sub-măsura 19.2 –”Sprijinpentruimplementareaacțiunilorîncadrulstrategiei de 

dezvoltarelocală” 

Măsura 1/6B – Îmbunătățirea calității vieții rurale 
 

Denumiresolicitant: ................................................................................................................................. 

Statutuljuridic: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datepersonale (reprezentantlegalalsolicitantului) 

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

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

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

 

Titlulproiectului:   ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numărulsesiuniișidatalansăriiapelului de selecție de către GAL: ......................................................... 

Numărulșidataînregistrăriiproiectului la GAL: ....................................................................................... 

Obiectivulșitipulproiectului: ................................................................................................................... 

Amplasareaproiectului(localitate/localități)……………………………………………………………………………………… 

 

 

Măsura 1/6B – Îmbunătățirea calității vieții rurale 
 

Nr. 
Crt. 

Principiul de 
Selecție 

Criteriul de Selecție 
 
 

Documente verificate 

PUNCTAJ SELECȚIE 

Punctaj Punctaj obţinut 

1 

Proiecte cu 
impact micro-
regional, max 
5 puncte 

 

Pentru proiecte care deservesc min. 3 
comune din teritoriul GAL.  

5 p  

Se verifică documentele: 
- SF/DALI  

2. 
Exploatarea 
resurselor de 
energie 

Pentru proiecte care exploatează 

resurse de energie regenerabilă și au 

investiţii în producerea şi utilizarea 

max. 5 p - 
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regenerabilă
, max. 5 
puncte 

energiei regenerabile: 

o panouri solare 
o panouri fotovoltaice 
o cazane pentru biomasa, 

peleti 
o etc. 

- proiecte care prevăd investiţii în 
utilizarea energiei produsă din surse 
regenerabile în procent de 20% - 30 % 

5 p  

- proiecte care prevăd investiţii în 
utilizarea energiei produsă din surse 
regenerabile în procent de 10% - 20 %  

4 p  

- proiecte care prevăd investiţii în 

utilizarea energiei produsă din surse 

regenerabile în procent de 5% - 10 % 
3 p  

- proiecte care prevăd investiţii în 

utilizarea energiei produsă din surse 

regenerabile în procent de max. 5 % 
2 p  

Se verifică documentele: 
Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții 

3. 

Crearea de 
noi locuri de 
muncă, max. 
20 puncte 

Crearea noi locuri de muncă (min. 1) cu 
o jumătate normă (4 ore/zi)  

10 p 
 

Crearea noi locuri de muncă (min. 1) cu 
o normă întreagă (8 ore/zi) 

20 p 
 

Se verifică documentele: 
Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții 

4 

Proiecte 
combinate cu 
măsura din 
POCU pentru 
infrastructura 
socială, max. 
10 puncte 

Pentru proiecte care asigură 

sustenabilitatea proiectului prin 

obținerea finanțării în cadrul Axei 5 

POCU, prin depunerea unui proiect 

distinct cu respectarea condițiilor 

specifice POCU; 

10 p 

 

Documente Verificate 

- Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții 
- Hotărârea Consiliului Local/Hotărârea Adunării Generale în cazul ONG 
pentru implementarea proiectului/Hotărârea Consiliului Parohial 

 

5 
Solicitanții 
care nu au 

Pentru solicitanții care în perioada 2007-
2013 nu au primit sprijin  pentru o 

25 p 
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primit 
anterior 
sprijin 
comunitar 
pentru o 
investiție 
similară, max. 
25 puncte 

investiție similară. 

Documente de verificat: 
Cererea de finanțare, secțiunea C. 

6 

Păstrarea 
aspectului 
arhitectural 
zonal, max 5 
puncte 

Declarație pe propria răspundere a 
proiectantului privind respectarea 
caracteristicilor arhitecturale, de 
structură urbanistică și de peisaj, dacă 
este cazul. 

5 p 

 

Documente de verificat: 
1. Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții 
2.1 Certificatul de urbanism 
22. Declarațiepepropriarăspundere a 
proiectantuluiprivindrespectareacaracteristicilorarhitecturale, de 
structurăurbanisticăși de peisaj, dacă este cazul. 

7 

Grup țintă 
minorități 
locale (în 
special 
minoritatea 
romă) și 
grupuri 
marginalizate, 
max. 20 
puncte 

Pentru proiecte a cărei grup țintă 
reprezintă minoritatea romă 

20 p 
 

Pentru proiecte a cărei grup țintă 
reprezintă alte grupuri marginalizate 

10 p 
 

Documente de verificat: 
Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții 
 

8 

În cazul 
proiectelor 
care vizează 
sau tind spre 
turism 
amplasarea 
proiectului în 
zone cu 
potențial 
turistic ridicat, 
max. 10 
puncte 

Pentru proiecte care vizează sau tind 
spre turism și amlpasarea proiectului se 
găsește în zone cu potențial turistic 
ridicat, conform listei MADR. 

10 p 

 

Documente de verificat: 
Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenții 
Cererea de finanțare 
Lista zonelor cu potential turistic ridicat 

TOTAL PUNCTAJ Max 100  

 

Punctajul maxim obținut este de 100 
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Punctaj minim: 10 puncte 

În cazul punctajului egal delimitarea se va face conform: 

- Investiții inovative 

- Durata mai scurtă de implementare a proiectului 

- Populatia netă deservită  

 

 

Concluziaverificării: 

Cererea de finanţare este punctatcu ……………puncte. 

 

Observații: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___ 

 

Aprobat, 

DirectorAsociația GAL Homorod-Kukullo LEADER  

Nume/Prenume Lázár László 

Semnătura _______________________ 

Data_____/_____/___________ 

 

Verificat: Expert2 Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER   

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      

 

Întocmit:Expert  1 Asociația GAL Homorod-Kukullo LEADER   

Nume/Prenume ________________________          

Semnătura __________________________                           

Data_____/_____/___________    

 

 

 

 

 

Ștampila 
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METODOLOGIA DE VERIFICARE CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 

 

1. Proiecte cu impact micro-regional, max 5 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Studiu de fezabilitate/Documentaţia 
de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii 

Se verifică dacă  numărul comunelor  deserviţi direct de 
proiect este egal sau mai mare de 3. 

Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă acest lucru 

este prezentat şi demonstrat  în  Studiul de Fezabilitate/ 

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. 

 
2. Exploatarea resurselor de energie regenerabilă, max. 5 puncte 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Studiile de Fezabilitate / Documentațiile 
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

 Se verifică dacă investiția prevăzută în proiect 

exploatează resurse de energie regenerabilă și au 

investiţii în producerea şi utilizarea energiei 

regenerabile: 

o panouri solare 
o panouri fotovoltaice 
o cazane pentru biomasa, peleti 
o etc. 

Expertul verifică procentul în totalul investiției și 
punctează astfel: 
- 
proiectecareprevădinvestiţiiînutilizareaenergieiprodusă 
din surseregenerabileînprocent de 20% - 30 %, 5 puncte 
- 
proiectecareprevădinvestiţiiînutilizareaenergieiprodusă 
din surseregenerabileînprocent de 10% - 20 %, 4 puncte 
- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei 
produsă din surse regenerabile în procent de 5% - 10 %, 
3 puncte 
- proiecte care prevăd investiţii în utilizarea energiei 
produsă din surse regenerabile în procent de max. 5 %, 
2 puncte 
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3. Crearea de noi locuri de muncă, max. 20 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Studiile de Fezabilitate / Documentațiile 
de Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

Se verifică dacă în SF/DALI este prevăzut înființarea de 
noi locuri de muncă. Locul de muncă nou creată se 
verifică la ultima cerere de plată. 

Expertul verifică, dacă este prevăzută crearea de locuri 
de muncă, pe perioadă nedeterminată, căte locuri de 
muncă și cu durată normală sau parțială și acordă 
punctaj după caz: 

- Crearea noi locuri de muncă (min. 1) cu o normă 
întreagă (8 ore/zi), 20 puncte 

- Crearea noi locuri de muncă (min. 1) cu o normă 
parțială (4 ore/zi), 10 puncte 

 

4. Proiecte combinate cu măsura din POCU pentru infrastructura socială, max. 10 

puncte 

DOCUMENTE  
PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

1. Studiile de Fezabilitate / 
Documentațiile de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenții 

6. Hotărârea Consiliului 
Local/Hotărârea Adunării 
Generale în cazul ONG 
pentru implementarea 
proiectului/Hotărârea 
Consiliului Parohial 

 

În cazul proiectelor care prevăd asocierea comunei cu un 

ONG/unitate de cult, in vederea functionării investiției sociale 

criteriul se consideră îndeplinit dacă urmatoarele  condiții sunt 

realizate  simultan: 

- parteneriatul incheiat este aprobat prin Hotararea Consiliului 

Local, verificare in cadrul doc. 6; 

- solicitantul a prezentat un Acord de parteneriat, atașat la 

Cererea de finanțare în secțiunea Alte documente 

-  corelarea datelor prezentate in SF referitoare la descrierea 

implementarii si functionarii investitiei in colaborare cu un 

partener, cu cele din documentul 28 (ex.: activitatea vizata de 

parteneriat, numele asociatilor, obligatiile si responsabilitatile 

partenerilor, durata asocierii, etc); 

- actul de infiintare/statutul partenerului secundar, anexat la 

acordul de parteneriat, confirma amplasarea in spatiu rural a 

sediului/punctul de lucru al acestuia si dreptul de desfasurare a 
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activitatii vizate de parteneriat.  

 Daca proiectul indeplineste aceste conditii expertul va inscrie: 

10  dacă DA şi 0 dacă NU  

 

5. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similară, max. 25 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finanțare, secțiunea C. 
Expertul verifică dacă în cererea de finanțare, 
sectiunea C completată, solicitantul a mai primit 
anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară. Dacă răspunsul este da, proiectul 
primește 0 puncte, dacă răspunsul este nu, 
proiectul primește 25 puncte. 

 

6. Păstrarea aspectului arhitectural zonal, max 5 puncte 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții 
2.1 Certificatul de urbanism 
22. Declarațiepepropriarăspundere a 
proiectantuluiprivindrespectareacaracteristicil
orarhitecturale, de structurăurbanisticăși de 
peisaj, dacă este cazul. 

Expertul verifica in SF dacă sunt prevăzute investiţii 

directe în: 

- renovarea, modernizarea, extinderea unor 

clădiri 

 - restaurarea, consolidarea şi conservarea 

obiectivelor de patrimoniu cultural – arhitectură 

laică {construcţii, statui, situri arheologice etc}, 

arhitectură de cult {biserici, clopotniţe etc.}); 

- protejarea unor elemente ale cadrului natural ( 

fântâni, izvoare, cascade, peşteri, arbori şi 

arbuşti, vegetaţie etc.) ce sunt identificate în 

Listele întocmite la nivel local. În situaţia în care 

acestea nu se regăsesc în lista ariilor protejate la 

nivel naţional şi local se anexează la proiect, în 

funcţie de importanţa elementului cadrului 

natural, aviz din partea autorităţii publice 
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centrale pentru protecţia mediului sau 

Hotărârea CJ. 

Daca proiectul indeplineste aceste conditii 

expertul va inscrie:5puncte 

Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus se 

acordă 0 pct. 

7. Grup țintă minorități locale (în special minoritatea romă) și grupuri 

marginalizate, max. 20 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții ExpertulverificăînStudiu de Fezabilitate/Documentațiile 

de Avizare pentru Lucrări de Intervenții, dacă între grupuri 
de țintă a proiectului se numără și  minorități locale (în 
special minoritatea romă) și grupuri marginalizate. În 
cazul în care, da, expertul acordă puncte, astfel: 

- Pentru proiecte a cărei grup țintă reprezintă 
minoritatea romă, 20 puncte 

- Pentru proiecte a cărei grup țintă reprezintă alte 
grupuri marginalizate, 10 puncte 

 

8. În cazul proiectelor care vizează sau tind spre turism amplasarea proiectului în 

zone cu potențial turistic ridicat, max. 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Studiile de Fezabilitate / Documentațiile de 
Avizare pentru Lucrări de Intervenții 

 
Cererea de finanțare 

Lista zonelorcupotentialturisticridicat, 
Anexa13 la Ghidulsolicitantului M1  

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii: 
-Se verifică dacă comuna se regăseşte în zone cu 
resurse turistice conform 
listazonelorcupotentialturisticridicat, Anexa 3 la 
Ghidulsolicitantului M1 
Se va puncta cu 10 puncte, dacă condiția este 

îndeplinită 

 

La finalul verificării se adună punctele oținute și se înscrie în rublica Rezultatul verificării. 


