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FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
Măsura 322 «Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale» 
 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 
 
Titlu proiect :  
..............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. 
 
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:  
 
  
 
 
 

 
 

 
 
II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 
 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de 
GAL  

Documente care 
se verifica 

S1 

Localităţile rurale care nu au mai primit anterior sprijin 
comunitar pentru o investiţie similară; 

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 

solicitant. 

 Indiferent de categoria de solicitant, în cazul proiectelor 

integrate, acest criteriu se va puncta în funcţie de acţiunea 

majoritară a proiectului. 
(10 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 
 

Bazele de date 
SAPARD/ 
FEADR 

S2 

Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat 
împărţite astfel: 
- localitaţi cu grad de sărăcie ridicat (rata sărăcie 60%-89,6%) 
                                                                                           3  pct 
- localitaţi cu grad de sărăcie mediu (rata sărăcie 40%-59,9%) 
                                                                                           2  pct 
- localitaţi cu grad de sărăcie scazut (rata sărăcie <40%)  1  pct                                                                                        
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria 

de solicitant. 

 

1, Lista cu 
localitati rurale 
din regiunile cu 
grad de saracie 
ridicat. (Anexa 
11 la Ghidul 
Solicitantului) 

1. Cerere de 

finanțare 

2. Masura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  
5. Anul 

alocației 

fianciare 

6. Codul 

regiunii 

7. Codul 

Județului 

8. Ultimele 

trei cifre ale 

Deciziei de 

Autorizare 

GAL emisă de 

AMPNDR 

9. Numărul 

de ordine de 

înregistrare 

în registru 

4 1 3 3 2 2  0 2 1 2 7 2 8 8 1 9      



S3 

Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare 
locală sau judeţeană; 
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria 
de solicitant. 

  (5  dacă DA sau 0 dacă NU) 

  24 

S4 

Proiecte integrate de investiţii  
Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria 
de solicitant 

( 1 dacă DA sau 0 dacă NU) 

 1 

S5 

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă / apă uzată în 
localităţile rurale între 2.000- 10.000 de p.e. identificate prin 
Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate din POS 
Mediu  
 

 (1  dacă DA sau 0 dacă NU) 

 

Notificare 
standard privind 
rezultatele 
analizei OI POS 
Mediu (cf 
Protocol) 

S6 

Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură 
legătura cu principalele căi rutiere (drumurile judeţene, 
naţionale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi 
fluviale); 
 

(25  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 1 

S7 

Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în 
zonele în care apa este insuficientă sau în zonele care prezintă 
incidenţă ridicată a perioadelor de secetă; 
 

 (1  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
1, 25, Lista cu 

indice de ariditate 
ridicat.  

S8 

Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată 
pentru zonele în care apa prezintă un grad ridicat de poluare 
sau zonele în care apa freatică prezintă o concentraţie ridicată 
de nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei; 

(1 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

1, 26,  Lista 
localitatilor 

vulnerabile la 
nitrati.  

S9 

Proiecte de investiţii în infrastructura socială; 
- (10  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G. şi unităţi de 
cult) 
- (7 daca DA si 0 daca NU – pentru comune care asigura 
functionarea infrastructurii sociale in parteneriat cu ONG-
uri/unitati de cult) 
- (5  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.) 

 1, 11.1, 28 



S10 

Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării 

specificului local şi a moştenirii culturale (arhitectura 

tradiţională, conservare patrimoniu material, imaterial, 

promovare, organizare festivaluri cu specific local etc)- 

(conservarea specificului local şi a moştenirii culturale) 
- (7  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru O.N.G.,  unităţi de 
cult, asezaminte culturale, persoane fizice şi juridice 
(exceptând comunele şi asociaţiile acestora legal 
constituite) 
- (25 daca DA si 0 daca NU- pentru comune care asigura 
functionarea obiectivului investitiei in parteneriat cu 
ONG-uri/ asezaminte culturale. 
- (3  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi A.D.I.) 

 1,  9, 11.1,  28 

S11 
Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăsoare activitatea pe teritoriul GAL; 
(10  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 1, 13 

S12 

Investiţia privind reabilitarea, restaurarea, clădirilor, 
obiectelor cu valoare istorică de monument să aibă acordul 
Administraţiei Publice Locale; 
(1  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 11.1. 

S13 

Investiţia realizată pentru clădirile comunitare să menţină/ 
să dezvolte funcţia comunitară, să contribuie la crearea noi 
locuri de muncă; 
(2  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 29.1, 1 

S14 
Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 
(1  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 29.1, 1 

S15 

Investiţie pentru spaţii de agrement/ investiţie în 
infrastructură de asistenţă socială/ investiţie în 
infrastructură pentru servicii;  
(1  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 29.1, 1 

S16 
Investiţia să deservească un număr cât mai mare din 
populaţie; 
(2  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 29.1, 1 

S17 

Investiţia are caracter complementar, se bazează pe 
întregirea investiţiei realizate anterior (infrastructural sau 
alte investiţii); 
(1  dacă DA şi 0 dacă NU) 

 29.1, 1 

 TOTAL   

Nota 
 Scorul total al criteriilor de selecţie stabilit de GAL:              puncte 



Observaţiile GAL:  
…………………………………………………………………………………….… 
…………….………………………………………………………………………… 
…………….………………………………………………………………………… 

 
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni  
 
 
Verificat de …………………........... Şef  SVCF – Manager GAL 
Semnătura .................……………     DATA   …./…../201 
 
Intocmit de ……………………........ Expert GAL  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../201. 

  



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Numarul de inregistrare al cererii de finantare  
Se preia numarul de inregistrare din Cererea de finantare confruntandu-se si cu numarul de 
inregistrare din fisa de verificare a conformitatii, completat conform sectiunii ES2, punctul 3 
„Inregistrarea” din procedura de evaluare selectare. 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
 
ATENŢIE:     
 

– localitate rurală = comuna cu toate satele componente 
– Scorarea se va face pentru toate componentele, indiferent de solicitant, cu mentiunea 

ca in cazul componentei a) se va scora doar actiunea majoritar valorica din cadrul 
componentei,  respectiv,  fie drum, fie (apa+apa uzata).   

– Actiunea majoritar valorica este acea actiune care are valoarea eligibila cea mai 
mare. In vederea stabilirii actiunii majoritare din cadrul componentei a), actiunile 
apa/apa uzata se vor insuma valoric, considerandu-se doar din acest punct de vedere 
ca o singura actiune. 

 
S1: Localitatile rurale care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investitie 
similara 
(10 daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Bazele de date SAPARD / FEADR 
 

     Expertul verifica in B.D. SAPARD/FEADR 
daca localitatea in care se propune investitia a mai 
beneficiat de sprijin comunitar pentru acelasi tip de 
investitie. 
     In cazul in care expertul regaseste aceste 
informatii in Bazele de Date, inscrie 0 in coloana 
Scor. 
     In cazul contrar, rezultă că nu a mai fost 
finanţată o investiţie similară în aceeaşi localitate, 
iar expertul va inscrie 10 in coloana Scor.  

     (în cazul în care o comună aplică pentru unul sau 
mai multe sate componente, pentru o investiţie similară 
pentru care a primit anterior sprijin comunitar dar 
pentru un alt/e sat/e din componenţa sa, aceasta 

comună nu primeşte punctaj; în cazul A.D.I. aceasta 
primeşte punctaj numai dacă nici una dintre comunele 

în care se realizează investiţia nu a mai beneficiat de 
sprijin comunitar anterior pentru investiţii similare). 

Acest criteriu se va puncta indiferent de categoria de 

solicitant. 

   Indiferent de categoria de solicitant, în cazul 
proiectelor integrate, acest criteriu se va 
puncta în funcţie de acţiunea majoritară a 
proiectului (drum, apa+canal, energie 
electrica, statii de transfer) 



S2: Localităţi rurale din regiunile cu grad de sărăcie ridicat 
 
(3 , 2 , 1 funcţie de procentul gradului de sărăcie identificat în Lista localităţilor din regiunile cu 
grad de sărăcie ridicat – Anexa 11-la Ghidul Solicitantului) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a) Memoriu justificativ pentru proiecte 
care nu prevad lucrari de constructii-montaj; 
     b) Studiu de fezabilitate / 
Documentatie de avizare a lucrarilor de 
interventii (unde este cazul)   intocmit/ 
actualizat conform continutului cadru si 
metodologiei stipulate in HG nr. 
28/09.01.2008 insotit de Aviz tehnic emis 
de Inspectoratul de Stat in Constructii, 
pentru toate actiunile din cadrul proiectului 
depus, in cazul solicitantilor Comune si 
ADI-uri  
    Lista localităţilor din regiunile cu grad de 
sărăcie ridicat – Anexa 11 la Ghidul 
Solicitantului                                                   
 

     Expertul verifica daca in Studiul de 
fezabilitate/ Memoriul justificativ se 
mentioneaza, ca investitia este amplasata    
intr-o regiune cu grad de sărăcie ridicat. 
   se acordă 1 pct. (rata de saracie mai mică de 40%), 2  
pct.( rata de saracie cuprinsă intre 40% si 59,9%),  
3  pct.( ratei de saracie cuprins intre 60% si 89,6%) 
numai dacă localitatea este obligatoriu identificată în 

Lista localităţilor din regiunile cu grad de sărăcie 
ridicat – Anexa 11 la Ghidul Solicitantului, punctajul 
fiind stabilit funcţie de procentul gradului de sărăcie cu 
care este înregistrată localitatea respectivă. 
      In cazul unei comune nou înfiinţate se va lua în 
considerare gradul de sărăcie al comunei din care 
aceasta s-a desprins; 
In cazul unei comune desprinsă dintr-un oraş, aceasta 
nu va fi punctată; 

 In cazul unui A.D.I. se va lua în considerare  
comuna din componenţa A.D.I.-ului cu gradul de 
sărăcie cel mai ridicat,.  dacă comuna respectivă este 
beneficiară a componentei majoritare din proiect.   

Precizare : Acest criteriu se va puncta indiferent 

de categoria de solicitant. 
 
S3: Proiectele care se încadrează într-o strategie de dezvoltare locală sau judeţeană 
(5 daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 
 
24. Adresa emisa de Consiliul judetean/ 
ADR care sa confirme ca investitia se 
incadreaza intr-o strategie de dezvoltare 
locala sau judeteana, daca este cazul. 

Expertul verifica urmatoarele: 
se acordă 5 pct. numai dacă există, anexat o 

Adresă emisă de Consiliul Judeţean/Agenţia de 
Dezvoltare Regională (doc. 25)  care să confirme că 
investiţia se încadrează într-o strategie de dezvoltare 
locală, judeţeană sau regională.  

Precizare: Acest criteriu se va puncta 
indiferent de categoria de solicitant 

 
 
 
 
 
 
 



S4: Proiecte integrate de investiţii  
(1 daca Da si 0 daca NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a. Memoriu justificativ pentru proiecte 
care nu prevad lucrari de constructii-montaj; 
b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii (unde 
este cazul)   intocmit/ actualizat conform 
continutului cadru si metodologiei stipulate 
in HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz 
tehnic emis de Inspectoratul de Stat in 
Constructii, pentru toate actiunile din cadrul 
proiectului depus, in cazul solicitantilor 
Comune si ADI-uri Pentru proiectele care 
vizeaza investitii asupra obiectivelor de 
patrimoniu, studiul de fezabilitate  se va 
completa cu:  
-documentatia intocmita conform 
Continutului Cadru al documentatiilor de 
restaurare a monumentelor istorice 
(DISPOZIŢIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 
privind unele măsuri pentru 
îmbunătăţirea activităţii în domeniul 
avizării, elaborat de Ministerul Culturii si 
Cultelor, pentru investitii de restaurare/ 
consolidare a obiectivelor de patrimoniu; 
sau cu 
- Documentatie justificativa pentru 
investitii de conservare a  obiectivelor de 
patrimoniu, avizata de Directia judeteana de 
cultura. 

Expertul verifica daca investitia propusa 
vizeaza combinarea în acelaşi proiect a cel puţin 2 
acţiuni din cadrul aceleiaşi componente sau din 
componente diferite ale măsurii, precum si daca 
valoarea cumulata a componentelor secundare 
reprezintă minimum 10 % din valoarea totală 
eligibilă a proiectului integrat 

 In cazul A.D.I. se verifica in plus si se 
considera proiect integrat, daca  actiunea majoritar 
valorica  din valoarea totala eligibila a proiectului  
deserveşte total sau parţial populaţia din minim 
două comune din cadrul A.D.I.-ului.   

Precizare : Acest criteriu se va puncta indiferent 
de categoria de solicitant. 

 

S5: Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată în localităţile rurale între 
2.000-10.000 de p.e. identificate prin Master Planurile Regionale, dar care nu sunt finanţate 
din POS Mediu;  
(1  daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Notificare standard privind rezultatele 
analizei OI POS Mediu (cf Protocol) 
  

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va 
puncta doar daca investitia de apa si sau apa uzata este 
majoritar valorica in cadrul componentei de 
infrastructura a proiectului. 
. Expertul verifica in Notificarea standard privind 

rezultatele analizei OI POS Mediu (cf Protocol), 
daca proiectul depus, îndeplineşte 4 condiţii simultane: 



 - să fie proiect pentru apă/apă uzată 
(investiţia propusă trebuie să vizeze realizarea 
funcţională a sistemului de apă/apă uzată), 
 - să se implementeze în localităţi cu 
minimum 2.000 locuitori persoane echivalente şi 
maximum 10.000 locuitori persoane echivalente 
(în cazul A.D.I. toate comunele componente 
trebuie sa indeplineasca aceasta conditie,)  ); 
 - Comuna/grupul de comune să fie 
identificat/ă în Master Planul Regional  
 - proiectul să nu fie finanţat prin programul 
POS MEDIU (în cazul A.D.I., nici una  dintre 
comunele componente în care se realizează 
investiţia, nu trebuie să beneficieze de finanţare 
prin programul POS MEDIU ). 
           se acordă 1 pct. numai dacă proiectul 
îndeplineşte cele patru 4 condiţii simultane; 
Precizare: 

în cazul comunelor nou înfiinţate, acestea trebuie să 

îndeplinească cele patru criterii de mai sus; 

Organismul Intermediar al POS Mediu oferă informaţii 

referitoare la populaţia echivalentă a acestor comune; 

 
S6: Proiecte de investiţii în infrastructura de drumuri care asigură legătura cu principalele 
căi rutiere (drumurile judeţene, naţionale) sau alte căi principale de transport (feroviare şi 
fluviale); 
(25  daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a. Memoriu justificativ pentru proiecte 
care nu prevad lucrari de constructii-montaj; 
 
b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii (unde 
este cazul)   intocmit/ actualizat conform 
continutului cadru si metodologiei stipulate 
in HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz 
tehnic emis de Inspectoratul de Stat in 
Constructii, pentru toate actiunile din cadrul 
proiectului depus, in cazul solicitantilor 
Comune si ADI-uri                                                         

 - In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va 
puncta doar daca investitia de drum este majoritar 
valorica in cadrul componentei de infrastructura a 
proiectului. 
 
Se acordă punctaj numai dacă prin S.F. (piese 
scrise şi desenate) se demonstrează asigurarea 
legaturii drumului propus a fi modernizat, 
reabilitat etc. cu un drum judeţean, naţional etc. 
Daca proiectul indeplineste aceasta conditie 
expertul va inscrie in coloana Scor, 25 puncte. In 
caz contrar va inscrie 0 in coloana Scor.   

 
 
 



S7: Proiecte de investiţii în infrastructura de alimentare cu apă în zonele în care apa este 
insuficientă sau în zonele care prezintă incidenţă ridicată a perioadelor de secetă 
(1  daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a. Memoriu justificativ pentru proiecte 
care nu prevad lucrari de constructii-montaj; 
 
 b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie 
de avizare a lucrarilor de interventii (unde 
este cazul)   intocmit/ actualizat conform 
continutului cadru si metodologiei stipulate 
in HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz 
tehnic emis de Inspectoratul de Stat in 
Constructii, pentru toate actiunile din cadrul 
proiectului depus, in cazul solicitantilor 
Comune si ADI-uri                                                          
 

25. Aviz  eliberat de Apele Romane care sa 
certifice ca investitia de alimentare cu apa se 
realizeaza intr-o zona in care apa este 
insuficienta, daca este cazul. 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va 
puncta doar daca investitia de alimentare cu apa si 
canalizare este majoritar valorica in cadrul 
componentei de infrastructura a proiectului  
Expertul va verifica: 
    - dacă proiectul este pentru reţea de alimentare 
cu apă şi localitatea în care se va implementa 
proiectul se regăseşte în Lista localităţilor cu 
indice de ariditate ridicat ( Anexa 9 la Ghidul 
Solicitantului ) sau proiectul are anexat, un Aviz 
eliberat de R.N. Apele Române care certifică 
insuficienţa apei în zonă ; 
     (în cazul A.D.I. toate comunele în care se 
realizează investiţia de alimentare cu apă trebuie 
să se regăsească în Lista localităţilor cu indice de 
ariditate ridicat ( Anexa 9 la Ghidul Solicitantului) 
sau sa prezinte, anexat proiectului, un Aviz 
eliberat de R.N. Apele Române care certifică 
insuficienţa apei în localitate). 
         Daca din analiza documentelor reiese ca 
proiectul se incadreaza intr-unul din cele doua 
cazuri, expertul va inscrie 1 in coloana Scor, in caz 
contrar va inscrie 0 in coloana Scor. 

 
S8: Proiectele de investiţii în infrastructura de apă/apă uzată pentru zonele în care apa 
prezintă un grad ridicat de poluare sau zonele în care apa freatică prezintă o concentraţie 
ridicată de nitraţi ce afectează sănătatea populaţiei; 
(1 daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a. Memoriu justificativ pentru proiecte 
care nu prevad lucrari de constructii-montaj; 
 
 b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie 
de avizare a lucrarilor de interventii (unde 
este cazul) intocmit/ actualizat conform 
continutului cadru si metodologiei stipulate 
in HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz 
tehnic emis de Inspectoratul de Stat in 
Constructii, pentru toate actiunile din cadrul 
proiectului depus, in cazul solicitantilor 
Comune si ADI-uri  
 

In cazul unui proiect integrat acest criteriu se va 
puncta doar daca investitia de alimentare cu apa si 
canalizare este majoritar valorica in cadrul 
componentei de infrastructura a proiectului  
Expertul verifica: 
- dacă proiectul este pentru reţea de apă/apă uzată 
şi comuna în care se va realiza investiţia se 
regăseşte în Lista zonelor vulnerabile la nitraţi 
(Anexa 12 la Ghidul Solicitantului) sau proiectul 
are, anexat, un Buletin de analiză eliberat de un 
laborator acreditat care certifică gradul ridicat al 
poluării în localitate  
 



26. Buletin de analiza a apei emis de un 
laborator acreditat care sa confirme ca apa in 
zona respectiva este poluata sau prezinta o 
concentratie ridicata de nitrati, daca este 
cazul.  

     (în cazul A.D.I. toate  comunele în care se 
realizează investiţia de apă/apă uzată trebuie să se 
regăsească în Lista zonelor vulnerabile la nitraţi 
(Anexa 12 la Ghidul Solicitantului) ) sau sa 
prezinte Buletin de analiză eliberat de un laborator 
acreditat care certifică gradul ridicat al poluării în 
localitate).  
Daca proiectul se regaseste intr-una din cele doua 
situatii (apa poluata sau concentratie mare de 
nitrati) expertul va inscrie 1 in coloana Scor si 0 
daca nu. 

 
S9: Proiecte de investiţii în infrastructura socială 
(5, 7 sau   10 daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a. Memoriu justificativ pentru proiecte 
care nu prevad lucrari de constructii-montaj; 
 
b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii (unde 
este cazul) intocmit/ actualizat conform 
continutului cadru si metodologiei stipulate 
in HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz 
tehnic emis de Inspectoratul de Stat in 
Constructii, pentru toate actiunile din cadrul 
proiectului depus, in cazul solicitantilor 
Comune si ADI-uri  
11. 1. Pentru primării şi ADI  
     Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru 
instrumentarea proiectului, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii) : 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi 
numărul de locuitori ai comunei/lor 
solicitante.  

• angajamentul de a suporta cheltuielile 
de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care 
investiţia a fost dată în exploatare. 

• angajamentul de a asigura exploatarea 
drumurilor în conformitate cu reglementările 
în vigoare privind condiţiile de exploatare a 
drumurilor (dacă este cazul). 

• necesitatea si oportunitatea incheierii 
Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de 
cult/asezamant cultural (daca este cazul) 
 

 Expertul verifica: 
- dacă prin proiect se prevede prima înfiinţare şi 
dotare a centrelor de îngrijire copii (creşe, 
grădiniţe, asistenţă după programul şcolar, tip 
„after school”), centre îngrijire bătrâni şi persoane 
cu nevoi speciale  
In cazul proiectelor care prevad asocierea comunei 
cu un ONG/unitate de cult, in vederea functionarii 
investitiei sociale criteriul se considera indeplinit 
daca urmatoarele  conditii sunt realizate  simultan: 
- parteneriatul incheiat este aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local, verificare in cadrul doc. 11.1; 
- solicitantul a prezentat un Acord de parteneriat 
care  cuprinde cel putin prevederile modelului de 
acord de parteneriat, anexa la Ghidul 
Solicitantului; 
-  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 acestuia si 
dreptul de desfasurare a activitatii vizate de 
parteneriat.  
Precizare: nu se acordă punctaj pentru cămine 

culturale etc . 
     Daca proiectul indeplineste aceste conditii 
expertul va inscrie: 



28. Acord de parteneriat (10  dacă DA şi 0 dacă NU pentru O.N.G. şi 
unităţi de cult) 
(7 daca sunt indeplinite conditiile mentionate mai 
sus si 0 daca solicitantul a mentionat in SF 
necesitatea parteneriatului, dar nu s-au indeplinit 
cele 4 conditii simultan – pentru comune care 
asigura functionarea infrastructurii sociale in 
parteneriat cu ONG-uri/unitati de cult) 
(5  dacă DA şi 0 dacă NU – pentru comune şi 
A.D.I.) 

 
S10: Proiectele care promovează investiţii în scopul conservării specificului local şi a 
moştenirii culturale. 
( 7, 25 sau 3  daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a. Memoriu justificativ pentru proiecte 
care nu prevad lucrari de constructii-montaj; 
 
b) Studiu de fezabilitate/ Documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii (unde este 
cazul)   intocmit/ actualizat conform 
continutului cadru si metodologiei stipulate 
in HG nr. 28/09.01.2008 insotit de Aviz 
tehnic emis de Inspectoratul de Stat in 
Constructii, pentru toate actiunile din cadrul 
proiectului depus, in cazul solicitantilor 
Comune si ADI-uri                                                          
Pentru proiectele care vizeaza investitii 
asupra obiectivelor de patrimoniu, studiul de 
fezabilitate  se va completa cu:  
-documentatia intocmita conform 
Continutului Cadru al documentatiilor de 
restaurare a monumentelor istorice 
(DISPOZIŢIE Nr. 4300/VN/03.11.2005 
privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea 
activităţii în domeniul avizării, elaborat de 
Ministerul Culturii si Cultelor, pentru 
investitii de restaurare/ consolidare a 
obiectivelor de patrimoniu; sau cu 
- Documentatie justificativa pentru investitii 
de conservare a  obiectivelor de patrimoniu, 
avizata de Directia judeteana de cultura. 
9. Aviz eliberat de Directia judeteana de 
cultura, care sa confirme faptul ca obiectivul 
propus spre finantare face parte din 
patrimoniul cultural de interes local – grupa 
B  si ca se poate interveni asupra lui 
(documentatia este adecvata), dupa caz; 

 Expertul verifica in SF/MJ  
dacă sunt prevăzute investiţii directe în: 
 - renovarea, modernizarea, extinderea 
şi/sau dotarea căminelor culturale (cu excepţia 
căminelor culturale care au primit sau sunt în curs 
de finanţare prin „Programul prioritar naţional 
pentru construirea de sedii pentru aşezăminte 
culturale”, conform legii nr. 143/2007) / centrelor 
culturale/ centrelor pentru conservarea si 
promovarea culturii traditionale dacă acestea 
adăpostesc activitatea unui/unor ansambluri 
artistice recunoscute (muzică, dans, teatru, pictură, 
sculptură, artă manufacturieră tradiţională ); 

- targuri, festivaluri, piete traditionale si alte 
manifestari traditionale locale 
 - restaurarea, consolidarea şi conservarea 
obiectivelor de patrimoniu cultural – clasa B 
(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 naţional. În situaţia în 
care acestea nu se regăsesc în lista ariilor protejate 
la nivel naţional şi local (Anexa 8 la GD 322) se 
anexează la proiect, în funcţie de importanţa 
elementului cadrului natural, aviz din partea 
autorităţii publice centrale pentru protecţia 
mediului sau Hotărâre a CJ. 
In cazul proiectelor care prevad asocierea comunei 
cu un ONG/asezamant cultural, in vederea 
functionarii investitiei culturale criteriul se 



b) Aviz din partea Autorităţii publice 
centrale pentru protecţia mediului sau 
Hotărâre a Consiliului Judeţean privind 
încadrarea elementului de cadru natural în 
categoria celor protejate (în cazul în care 
elementul de cadru natural specificat în 
documentaţia anexată cererii de finanţare nu 
se regăseşte în Lista ariilor protejate – 
Anexa 8 la Ghidul Solicitantului) 
 
11. 1. Pentru primării şi ADI  
     Hotărârea Consiliului/ilor Local/e pentru 
instrumentarea proiectului, cu referire la 
următoarele puncte (obligatorii) : 

• necesitatea şi oportunitatea investiţiei şi 
numărul de locuitori ai comunei/lor 
solicitante.  

• angajamentul de a suporta cheltuielile 
de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o 
perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care 
investiţia a fost dată în exploatare. 

• angajamentul de a asigura exploatarea 
drumurilor în conformitate cu reglementările 
în vigoare privind condiţiile de exploatare a 
drumurilor (dacă este cazul). 

• necesitatea si oportunitatea incheierii 
Acordului de parteneriat cu ONG/unitate de 
cult/asezamant cultural (daca este cazul) 
 
 
 
28. Acord de parteneriat 

considera indeplinit daca urmatoarele  conditii 
sunt realizate  simultan: 
- parteneriatul incheiat este aprobat prin Hotararea 
Consiliului Local, verificare in cadrul doc. 11.1; 
- solicitantul a prezentat un Acord de parteneriat 
care  cuprinde cel putin prevederile modelului de 
acord de parteneriat, anexa la Ghidul 
Solicitantului; 
-  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 acestuia si 
dreptul de desfasurare a activitatii vizate de 
parteneriat.  
Daca proiectul indeplineste aceste conditii expertul 
va inscrie: 
•7 pct. - pentru  solicitanţi O.N.G. şi unităţi de 
cult, asezaminte culturale, persoane fizice şi 
juridice (exceptând comunele şi asociaţiile 
acestora legal constituite) 
•25 pct – daca sunt indeplinite conditiile 
mentionate mai sus si 0 daca solicitantul a 
mentionat in SF necesitatea parteneriatului, dar nu 
s-au indeplinit cele 4 conditii simultan- pentru 
comune care asigura functionarea infrastructurii 
culturale in parteneriat cu ONG-uri/asezaminte 
culturale 
 •3   pct. – pentru solicitanţi comune şi A.D.I. 
Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de mai sus se 
acordă 0 pct. 

 
S11.: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL, şi să desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 
 (10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe teritoriul 
GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare 
pe teritoriul GAL: 

• 13.1 Certificate de înregistrare fiscală, 
• 13.2 Certificate de înregistrare fiscală 

În Certificatul de înregistrare fiscală şi în 
Certificatul constatator se verifică sediul social şi 
punctele de lucru al societăţii/APL, care trebuie să 
fie din teritoriul GAL. 
În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ se verifică dacă activităţile şi 



eliberată de ORC 
•  13.3 Certificat constatator; 
• 29.1 / 1. Proiect tehnic/Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 
 

investiţiile propuse prin proiect vor fi realizate pe 
teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele comune (cu 
localităţile aparţinătoare): Bălăuşeri, Fîntînele, 
Veţca, Neaua, Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  

 
S12: Investiţia privind reabilitarea, restaurarea, clădirilor, obiectelor cu valoare istorică de 
monument să aibă acordul Administraţiei Publice Locale; 
(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
11.1 Acordul Administraţiei Publice 

Locale  
Se verifică dacă solicitantul are acordul 
Administraţiei Publice Locale (de care aparţine 
clădirea) pentru reabilitarea, restaurarea, clădirilor 
cu valoare istorică de monument. 

 
S13: Investiţia realizată pentru clădirile comunitare să menţină/ să dezvolte funcţia 
comunitară, să contribuie la crearea noi locuri de muncă; 
(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
29.1 / 1. Proiect tehnic/Studiu de 

fezabilitate/Memoriu Justificativ; 
Se verifică dacă solicitantul nu schimbă funcţia 
comunitară a clădirii şi prin investiţia propusă 
contribuie la crearea de noi locuri de muncă; 

 
S14: Investiţia să ridice potenţialul teritoriului; 
(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
29.1 / 1. Proiect tehnic/Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ 

Dacă solicitantul în Proiect tehnic/Studiu de 
fezabilitate/ Memoriu Justificativ face referire: 
contribuţia investiţiei la crearea locului de muncă, 
perfecţionarea, diversificarea, dezvoltarea 
serviciilor comunitare către populaţie, 
valorificarea resurselor locale. 

 
S15: Investiţie pentru spaţii de agrement/ investiţie în infrastructură de asistenţă socială/ 
investiţie în infrastructură pentru servicii;  
(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
29.1 / 1. Proiect tehnic/Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ 

Se verifică dacă obiectul investiţiei este pentru 
spaţii de agrement/ investiţie în infrastructură de 
asistenţă socială/ investiţie în infrastructură pentru 
servicii 



 
S16: Investiţia să deservească un număr cât mai mare din populaţie; 
(2 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
29.1 / 1. Proiect tehnic/Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ 

Se verifică dacă investiţia realizată nu are restricţii 
faţă de beneficiari indirecţi (de ex. locuitorii 
localităţii unde se realizează investiţia)  

 
S17: Investiţia are caracter complementar, se bazează pe întregirea investiţiei realizate 
anterior (infrastructural sau alte investiţii); 
(1 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
29.1 / 1. Proiect tehnic/Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ 

Se verifică dacă în Proiect tehnic/ Studiu de 
fezabilitate/ Memoriu Justificativ există evaluarea 
situaţiei actuale din care reiese că investiţia are 
caracter complementar. 

 
Expertul GAL care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei 
litere  „X” în casutele/câmpurile respective. Manager GAL care verifică munca expertului 
certifică acest lucru prin înscrierea unei bife („√”) lângă litera „X”  aplicat de Expertul GAL.  
 
Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris litera „X” de exemplu, în casuta 
„Da”, iar verificatorul a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a Președintelui 
Comitetului de Selecție GAL. 
 


