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GE 3.2L FIŞĂ DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

MĂSURA 6.3/6B DEZVOLTAREA SATELOR 

 

Denumire solicitant:  ___________________________________________________________________  

 

Titlul proiectului: ______________________________________________________________________ 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): 

 
F 

                      

Tip CF     Număr current din Registrul  Data înregistrării        Codul măsurii 

     de înregistrare a cererilor  

                  de finanţare 

Proiectele prin care se solicită finanţare prin FEADR/ LEADER sunt supuse unui sistem de selecţie, în baza 

căruia fiecare proiect este punctat conform următoarelor criterii de selecţie: 

Nr. crt. Criterii de selecţie Punctaj Observaţii 

C.S. 1 
Proiecte cu impact 

micro-regional 

 

10  pct. 

Pentru a obține punctaj în cadrul acestui criteriu de selecție 

solicitanții vor transmite în acest sens către GAL o propunere  

în care să fie descris pe scurt impactul microregional,  

adresabilitatea și contribuția proiectului la obiectivele și 

domeniile de intervenție a fișei măsurii din SDL și implicit a 

SDL Țara Zarandului 2014 - 2020.  GAL va analiza  propunerea 

înaintată de solicitant, emițând în acest sens o adresă din care 

va rezulta dacă propunerea de proiect are impact 

microregional și contribuie la obiectivele, domeniile de 

intervenție a fișei M.6.3/6B și SDL Țara Zarandului 2014 – 

2020.  

Totdată Solicitantul va  trebui să justifice  în SF/DALI măsura 

în care proiectul se adresează nevoilor și are impact asupra 

teritoriului GAL în conformitate cu  obiectivele documentelor 

strategice relevante, respective Strategia de Dezvoltare a Țării 

Zarandului și Fișa măsurii 6.3/6B.  

Document(e) de verificat : 

- Studiu de fezabilitate/DALI 

- Document emis de GAL din care să rezulte dacă propunerea 

de proiect are impact microregional și contribuie la 
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obiectivele, domeniile de intervenție a fișei M.6.3/6B și SDL 

Țara Zarandului 2014 – 2020 

C.S. 2 
Exploatarea resurselor 

de energie regenerabilă 
10 pct. 

Proiecte care au în componență și investiții de producere a 

energiei din surse regenerabile utilizate în scopul desfășurării 

activității.    

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 

este prezentat și demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ DALI 

și cheltuielile cu investițiile de producere a energiei din surse 

regenerabile sunt prevăzute în devizul pe obiect, devizul 

general și bugetul indicativ.                         

C.S. 3 

Gradul de acoperire a 

populaţiei deservite 

 

Proiecte care deservesc 

localităţi cu o populație cât 

mai mare. Se consideră 

numărul total de locuitori 

direct deserviţi  ai comunei 

(populaţia netă) şi nu poate 

depăşi numărul total de 

locuitori conform 

recensământului populaţiei 

şi locuinţelor din anul 2011 

– Rezultate finale ‐ Anexa 6 

Tabel 3. 

         Max  50 pct. 

Numărul total al populaţiei comunei este conform 

rezultatului final al recensământului populaţiei şi locuinţelor 

din anul 2011 ‐ Tabelul nr.3 „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe 

de vârstă ‐ judeţe, municipii, oraşe, comune”, (se va consulta 

coloana nr.1), Anexa 6 Tabel 3.  

Punctarea se va face în funcție de numărul locuitorilor direct 

deserviţi (populaţia netă). 

În cazul ADI – urilor/ONG-urilor/ alt tip de solicitant   dacă 

proiectul deservește mai multe comune, pentru acordare 

punctajului se adună numărul de locuitori direct deserviţi din 

fiecare comună. 

 

Peste 3.000  50 pct. 

1.500 – 2.999 45 pct. 

500 – 1.499 40 pct. 

1 – 499 35 pct. 

C.S. 4 

Investitia stimuleaza 

dezvoltarea mediului 

local de afaceri 

Stimularea / contribuţia 

investiţiei în vederea 

dezvoltării mediului local 

de afaceri 

10 – pct 

Proiectul propune crearea de infrastructură pentru 

comercializarea produselor locale ale agenților economici și 

producătorilor locali (piață locală, târg local); 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 

este prezentat și demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ DALI 

și cheltuielile cu investițiile sunt prevăzute în devizul pe 

obiect, devizul general și bugetul indicativ. 

sau 

Proiectul prevede realizarea unei investitii prin intermediul 

căreia deserveşte minim 3 agenţi economici pe raza comunei 

sau a comunelor membre, în cazul ADI - urilor. 

În  Studiul  de  Fezabilitate/ Documentaţia    de  Avizare        

pentru Lucrări de Intervenţii se va prezenta: 
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Lista agentilor economici   deserviţi de  proiect,  care  va 

conţine denumirea,  adresa,  activitatea desfăşurată. 

sau 

Proiecte care prevăd căi de acces direct către minim 3 agenţi 

economici. 

În  Studiul  de  Fezabilitate/ Documentaţia    de  Avizare        

pentru Lucrări de Intervenţii se va prezenta: 

Lista agentilor economici   deserviţi de  proiect,  care  va 

conţine denumirea,  adresa,  activitatea desfăşurată.  Se  vor  

verifica certificatele constatatoare  pentru persoanele 

juridice  a  căror investiţie este accesibilizată prin proiect. Se 

va  verifica în  Certificatul constatator,lista  activităţilor  

autorizate,  dacă  este deschis  punct de lucru  pentru 

investiţia accesibilizată prin proiect. Certificatele  

constatatoare  vor  fi prezentate  prin  grija       solicitantului 

finanţării  nerambursabile  şi  vor  fi înscrise  în Cererea  de  

finanţare  în rubrica  Alte documente  justificative. 

C.S. 5 
Proiecte care genereaza 

locuri de munca 

Max. 10 pct. 

Proiectele care 

prin activitatea 

propusa crează 

mai mult de un 

loc de muncă cu 

normă intreagă. 

10 pct 

Se verifica în cadrul SF/DALI  -estimări privind forţa de muncă 

ocupată prin realizarea investiţiei, și în cadrul Cereri de 

finantare la indicatori de monitorizare. 

Se verifică dacă proiectul dacă proiectul prin activitatea 

propusă crează mai mult  de 1 loc de muncă, se punctează cu  

30 pct. 

Se verifică dacă proiectul dacă proiectul prin activitatea 

propusă prin activitatea propusă crează un loc de muncă, se 

puncteză cu 20 de pct.  

Dacă proiectul prin activitatea propusă NU crează locuri de 

muncă, nu va fi punctat. 

Proiectele care 

prin activitatea 

propusa crează 

un loc de muncă 

cu normă 

întreagă. 

5 pct 

C.S. 6 

Proiecte care vor 

adopta/utiliza 

tehnologii digitale 

10 pct. 

Proiecte care au în componență și investiții privind adoptarea, 

utilizarea de tehnologii și infrastructure digitale care 

presupun servicii publice de calitate pentru cetățeni, o mai 

bună utilizare a resurselor, un impact mai mic asupra mediului 

și noi oportunități pentru lanțurile valorice rurale în ceea ce 

privește îmbunătățirea produselor și proceselor. 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru 

este prezentat și demonstrat în Studiul de Fezabilitate/ DALI 

și cheltuielile cu investițiile privind adoptarea/utilizarea  

tehnologiilor digitale sunt prevăzute în devizul pe obiect, 

devizul general și bugetul indicativ.                         

Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte. 
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În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de : 

1. Capacitatea solicitantului de a manageria proiectul, experiența în implementarea proiectelor finanțate 

din fonduri comunitare. 

Vor fi prioritizați solicitanții care au experiența implementării și care au finalizat unul/mai multe proiect/e 

SAPARD/FEADR, comunitar/e sau a/au obținut/e asistență financiară nerambursabilă din partea altui 

instrument financiar  

- se verifica Punctul C din cererea de finanțare - C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE OBȚINUTE, SAU 

SOLICITATE și Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 

2. Gradul de acoperire a populatiei deservite respectiv  numărul cel mai mare de locuitori deserviţi de 

proiect; 

3. În caz de egalitate în urma departajării de la pct. 1,  departajarea se va face în funcţie de numărul mai 

mare de locuri de muncă nou – create. 

4. În caz de egalitate în urma departajării de la pct. 1 şi 2,  departajarea se va face în funcţie de durata de 

implementare a proiectului, respectiv durata de implementare cea mai scurtă descrisă în SF/DALI şi a 

Graficului de Implementare a proiectului.  

OBS. 

 

 

 

Verificat de : Responsabil de evaluare GAL ,,Ţara Zarandului” 

Nume/Prenume :_______________________ 

Semnătura: 

Data:_________________________________ 

Întocmit  de : Responsabil de evaluare GAL ,,Ţara Zarandului” 

Nume/Prenume :_______________________ 

Semnătura: 

Data:_________________________________ 
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