S61 - FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE
MĂSURA 61/6B Îmbunătățirea calității vieții rurale
I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:

6 1 / 6 B Codificare
Măsură

-

-

Anul

Licitaţie de Număr de ordine
proiecte
în Registrul de
evidenţă
Denumire solicitant:__________________________________________________________
Titlu proiect:_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: ________________________________Prenume:_____________________________
Funcţie reprezentant legal:______________________ _______________________________

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE

Nr.

CRITERIUL

SCOR
Documente care
Stabilit de GAL
se verifica

Proiecte cu impact micro-regional;
CS1

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ dacă
investițile deservesc mai multe UAT-uri.

1.1/1.2

(30 dacă DA sau 0 dacă NU)
Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția
mediului.
CS2

Se va verifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ dacă sunt
prevăzute elemente, investiţii de protecţia mediului sau acțiuni
”prietenoase cu mediul”.

(25 dacă DA sau 0 dacă NU)
Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru
o investiție similară.
CS3

Se acorda punctaj numai daca nu a mai fost finanțată o investiție similară
pentru solicitant.

(10 dacă DA sau 0 dacă NU)
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1.1/1.2

Cererea de
Finanțare, Bazele
de date SAPARD /
FEADR, 8

Păstrarea aspectului arhitectural zonal.
CS4

Se va specifica în documentația tehnico – economică: SF/DALI/MJ și în
Avizul OAR dacă investiția păstrează aspectului arhitectural zonal. ( 10

1.1/1.2, 17

dacă DA sau 0 dacă NU)
Proiectul să deservească un număr cât mai mare din
populație.
CS5

1.1/1.2, 5

Se va specifica în Hotărârea Consiliului Local și în documentația tehnico –
economică: SF/DALI/MJ numărul de locuitori deserviți de proiect.

( 25 dacă DA sau 0 dacă NU)
TOTAL
Pragul minim de punctaj este de 25 puncte!
Nota
Scorul total al criteriilor de selecţie stabilit de GAL:

puncte

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de
următoarele priorități:
1. CS1 (impact microregional);
2. CS2 (resurse de energie regenerabile)
În situaţia în care şi după această departajare există proiecte cu punctaj egal departajarea
finală se va face în funcţie de valoarea eligibilă, în sensul că proiectele cu valoare mai mare vor
avea întâietate:

Departajarea proiectelor cu punctaj egal la criteriile de selecție
Număr
criteriu

Specificare

CS 1

Proiecte cu impact micro-regional.

CS 2

Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția mediului.

Punctaj

Valoarea eligibilă a proiectului
Atenție!
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de
finanțare.
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Observaţiile GAL:

…………………………………………………………………………………….…
…………….…………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………
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Aprobat de.................................. Președinte GAL
Semnătura .................……………

DATA …./…../.......

Verificat de …………………........... Şef SVCF – Expert evaluare proiecte/Manager GAL
Semnătura .................……………

DATA …./…../.......

Intocmit de ……………………........ Expert GAL - Expert monitorizare/Responsabil financiar
Semnătura ………………………..... DATA …./…../.......
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
Verificarea criteriilor de selectie

CS1: Proiecte cu impact micro-regional
(30 dacă DA sau 0 dacă NU)
DOCUMENTE PREZENTATE
1.1 Studiu de fezabilitate / Documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii (unde
este cazul) întocmite conform legislaţiei în
vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare și conţinutul cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investiţii
finanțate din fonduri publice)
Sau
1.2. Memoriul Justificativ, în cazul
achizițiilor simple/bunuri fără montaj

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifica daca in Studiul de
fezabilitate/ Documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii/Memoriul Justificativ
se mentioneaza, ca investitia deservească mai
multe UAT-uri.

CS2: Proiecte care conțin elemente, investiții de protecția mediului.
(25 daca Da si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE
1.1 Studiu de fezabilitate / Documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii (unde
este cazul) întocmite conform legislaţiei în
vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare și conţinutul cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investiţii
finanțate din fonduri publice).
Sau
1.2. Memoriul Justificativ, în cazul
achizițiilor simple/bunuri fără montaj

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifica daca in Studiul de
fezabilitate/ Documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii/Memoriul Justificativ
sunt prevăzute elemente sau investiţii de
protecţia mediului sau ”acțiuni prietenoase cu
mediul”.

CS3: Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară.
(10 daca Da si 0 daca NU)
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PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Cererea de Finanțare;
Expertul verifica in Cererea de Finanțare,
Bazele de date SAPARD / FEADR;
secțiunea C și in Doc. 8 - Raport asupra utilizării
Doc 8 Raport asupra utilizării programelor programelor de finanțare nerambursabilă daca
de finanțare nerambursabilă
localitatea in care se propune investitia a mai
beneficiat de sprijin comunitar pentru acelasi tip
de investitie.
Expertul verifică 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.
DOCUMENTE PREZENTATE

(în cazul în care o comună/oraș 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/oraș nu primeşte punctaj;

CS4: Păstrarea aspectului arhitectural zonal;
(10 daca Da si 0 daca NU)
DOCUMENTE PREZENTATE
1.1. Studiu de fezabilitate / Documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii (unde
este cazul) întocmite conform legislaţiei în
vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare
și
conţinutul
cadru
al
documentaţiei tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investiţii
finanțate din fonduri publice);
Sau
1.2. Memoriul Justificativ, în cazul
achizițiilor simple/bunuri fără montaj
Doc. 17 Aviz OAR

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Expertul verifica daca in Studiul de fezabilitate/
Documentatie de avizare a lucrarilor de
interventii/Memoriul Justificativ și în Aviz OAR
sunt prevăzute investiții care păstrează aspectului
arhitectural zonal.

CS5: Proiectul să deservească un număr cât mai mare din populație.
(25 pct. daca Da si 0 daca NU)
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DOCUMENTE PREZENTATE
1.1. Studiu de fezabilitate / Documentatie
de avizare a lucrarilor de interventii (unde
este cazul) întocmite conform legislaţiei în
vigoare (HG nr. 907/2016 privind etapele de
elaborare
și
conţinutul
cadru
al
documentaţiei tehnico-economice aferente
obiectivelor /proiectelor de investiţii
finanțate din fonduri publice);
Sau
1.2. Memoriul Justificativ, în cazul
achizițiilor simple/bunuri fără montaj
5. Hotărârea Consiliului Local pentru
implementarea proiectului.

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se verifică în Hotărârea Consiliului Local și în
Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a
lucrarilor de interventii/Memoriul Justificativ
numărul de locuitori deserviți de proiect.

Expertul GAL care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei
litere „X” în casutele/câmpurile respective. Șeful SVCF 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.
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