
                                                                         
 

 

METODOLOGIA PENTRU VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE  
M7.6B – INVESTIȚII PENTRU DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SOCIALE 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20, alin. (1), lit. b), c), d), e), f) și g) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013  

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală” 
 
Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL Microregiunea Belcești-Focuri, doar 
pentru proiectele care au fost verificate până în această etapă și au fost declarate eligibile. 
 
Denumire solicitant 
Se preia denumirea din Cererea de finanțare; 
Statut juridic solicitant 
Se preia statutul juridic menționat in Cererea de finanțare; 
Date personale reprezentant legal (se preiau informațiile din Cererea de finanțare): 
Nume, Prenume, CNP, Funcţie reprezentant legal; 
 
Titlu proiect (se preia din Cererea de finanțare); 
Amplasare proiect (Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. Se va specifica totodată dacă 
localizarea proiectului vizează arealul de implementare al investiției, respectiv teritoriul GAL Microregiunea 
Belcești-Focuri); 
 
Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL (Se completează cu data lansării apelului de selecție de 
către GAL și data limită pentru depunerea proiectelor); 
Data și numărul înregistrării proiectului la GAL (Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului 
la GAL Microregiunea Belcești-Focuri); 
Obiectivul și tipul proiectului 
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționate în Cererea de finanțare.  
Se stabilește tipul proiectului:  

 de investiții: - investiție nouă; 
                        - modernizare/lucrări de intervenție. 

 
CS1. Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 
Documente de verificat:  
Se verifică: Baza de date şi/sau secţiunea C din Cererea de finanţare; 
 
Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o investiție similară în aceeași localitate; 
În cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai multe sate componente, pentru o investiție similară 
pentru care a mai primit anterior sprijin comunitar dar, pentru un alt/e sat/e din componența sa, această 
comună nu primește punctaj; 
În cazul A.D.I., aceasta primește punctaj numai dacă nici una dintre comunele în care se realizează investiția 
nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru investiții similare. 

 
CS2. Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat 
Criteriul va fi punctat în cazul în care IDUL se încadrează în următoarele valori: 
 
• IDUL < 55: 20 puncte; 
• IDUL > 55: 10 puncte. 
 



                                                                         
 

 
Punctarea acestui criteriu se va face pe baza Anexei nr. 14-Lista UAT-urilor cu valorile IDUL 

corespunzătoare, anexată la Ghidul Solicitantului. 

Se acordă punctaj numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în Anexa 14 - Lista UAT-urilor cu 
valorile IDUL corespunzătoare, punctajul fiind stabilit de procentul gradului de sărăcie cu care este 
înregistrată localitatea respectivă. 
 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 
Memoriul justificativ, Anexa 14 - Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare 
Expertul verifică în SF/DALI/Memoriu justificativ și în Tabelul nr. 1 din Ghidul solicitantului respectiv, Anexa 
14 -Lista UAT-urilor cu valorile IDUL corespunzătoare, IDUL corespunzător comunei/orașului în care se va 
implementa investiția propusă prin proiect.  
Dacă IDUL este mai mic de valoarea 55 expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL 
și 10 puncte dacă IDUL este mai mare de valoarea 55. 
 
CS3. Proiectul creează locuri de muncă. 
Criteriul va fi punctat în cazul care este creat cel puțin un loc de muncă prin investiția propusă. 
Documente de verificat: Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii/ Memoriul justificativ, Angajamentul beneficiarului  privind locurile de muncă create 
(Anexa la ghidul solicitantului). 
Se verifică în Cererea de finanțare, SF/ DALI/ Memoriul justificativ, dacă solicitantul a prevăzut crearea de 
noi locuri de muncă în faza de operare a investiției.  Dacă din informațiile prezentate, rezultă că vor fi create 
locuri de muncă, expertul verifică Angajamentul beneficiarului  privind locurile de muncă create.  
 
Dacă criteriul este îndeplinit și prin investiția propusă va fi creat cel puțin un loc de muncă, expertul GAL va 
înscrie 5 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte, dacă prin 
investiție nu sunt create locuri de muncă. 
 
CS4. Tipul investiției  
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul prezintă în Studiul de fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii / Memoriul justificativ, justificări privind modalitatea prin care investiția propusă 
generează impact la nivelul teritoriului GAL Microregiunea Belcești-Focuri și oferă soluții pentru necesitățile 
identificate la nivel local: îmbunătăţire accesului la serviciile sociale pentru populația din teritoriu; 
diminuarea gradului de sărăciei și îmbunătățirea calității vieții prin dezvoltarea socială; creșterea numărului 
de locuitori din teritoriu care beneficiază de servicii îmbunătățite. 
Se verifică dacă investiția propusă va genera impact la nivelul teritoriului ca urmare a implementării 
proiectului, în baza justificărilor prezentate de solicitant. 
Documente de verificat:  
Cererea de finanțare, Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriul justificativ 
 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz 
contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS5. Proiectul conține componente inovative sau de protecția mediului  
Criteriul va fi punctat în cazul în care Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/ Memoriul justificativ conțin informații suficiente și justificări ale avantajelor unor investiții 
propuse a se realiza prin proiect, care reduc considerabil efectele negative asupra mediului, sau 
prezentarea a cel puțin o componentă inovativă pentru teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri.  



                                                                         
 

 
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriul justificativ 
 
Se verifică în SF/ DALI/ Memoriul justificativ și în Cererea de finanțare dacă sunt prevăzute componente 
inovative pentru teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri sau de protecția mediului. Criteriul se va 
puncta dacă sunt identificate și descrise rezultate/ acțiuni/ activități/ cheltuieli/ investiții pentru cel puțin o 
componentă inovativă și/ sau de protecția mediului în cadrul investiției propuse de solicitant.  
Inovarea presupune dezvoltarea de idei, servicii și modele prin care pot fi mai bine abordate provocările, cu 
participarea actorilor publici și privați, inclusiv a societății civile, cu scopul îmbunătățirii calității vieții 
populației din teritoriu. Aceasta poate fi reprezentată de o soluție la o problemă socială – o activitate sau un 
serviciu inovativ, poate fi o schimbare de proces sau o schimbare organizațională. Inovarea presupune 
noutate – important nu este ca ideea sau acțiunea să fie absolut noi, contează să fie percepute ca noi în 
contextul în care sunt aplicate, respectiv pentru teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri. Inovarea 
trebuie să introducă o schimbare.  
Protecția mediului reprezintă ansamblul reglementărilor, măsurilor și acțiunilor care au ca scop 
menținerea, protejarea și îmbunătățirea condițiilor naturale de mediu, ca și reducerea sau eliminarea, acolo 
unde este posibil, a poluării mediului înconjurător și a surselor de poluare. 
Protecția mediului presupune: 

- Gospodărirea rațională a resurselor; 
- Reconstructia ecologică a mediului; 
- Evitarea poluării mediului; 
- Evitarea dezechilibrului prin conservarea naturii; 
- Descoperirea cauzelor care afectează mediul.  

 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj acordat de GAL. În caz 
contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS6. Gradul de acoperire a populației deservite la nivel de teritoriu  
Documente de verificat: Studiul de fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de Intervenţii/ 
Memoriul justificativ, Fișa de prezentare a teritoriului GAL Microregiunea Belcești-Focuri. Se va verifica dacă 
este specificat în documentele menționate, populația netă din comună/oraș care beneficiază de servicii/ 
infrastructuri îmbunătățite prin investiția propusă, Rezultatul final al recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2011. 
 
Criteriul va fi punctat în cazul în care investiția propusă deservește o comună/oraș cu o populație cât mai 
mare: 
• 2.000 – 2.999 locuitori: 10 puncte; 
• 3.000 – 3.999 locuitori: 15 puncte; 
• Peste 4.000 locuitori: 20 puncte. 
 
Numărul total al populaţiei comunei este conform Rezultatului final al recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2011 ‐ Tabelul nr. 3 (Anexa 16) 

 
În funcție de populația comunei din teritoriul GAL Microregiunea Belcești-Focuri, în care se realizează 
investiția propusă prin proiect, expertul GAL va înscrie în coloana Punctaj acordat de GAL: 

- 10 puncte dacă investiția deservește o comună/oraș cu o populație cuprinsă între 2.000 – 2.999 locuitori; 
- 15 puncte dacă investiția deservește o comună/oraș cu o populație cuprinsă între 3.000 – 3.999 locuitori; 
- 20 puncte dacă investiția deservește o comună/oraș cu o populație mai mare de 4.000 locuitori. 
 
 



                                                                         
 

 
În cadrul măsurii M7.6B, punctajul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect 
nu poate intra la finanțare. 
 
Pentru criteriile de selecție care nu au fost punctate sau punctajul acordat a fost mai mic decât punctajul 
maxim, expertul GAL va indica motivele care au stat la bază în rubrica ”Observații”. 
 

 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii pentru 
departajare (pentru proiecte care au obținut acelasi punctaj): 
 

 CS2. Localități rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat. Dacă proiectele supuse departajării au 
același punctaj la CS2, atunci se trece la departajare conform criteriului CS1: 

 CS1. Localitățile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 

În situația în care după departajarea conform criteriilor menționate mai sus, vor exista proiecte cu punctaj 

egal, departajarea finală se va face în funcție de valoarea eligibilă totală a proiectului, astfel: 

Valoarea totală eligibilă a proiectului în ordine crescătoare, proiectele cu o valoare mai mică vor avea 
prioritate. 

 


