ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ ,, ŢARA ZARANDULUI”
LEADER GAL
E 3.2L FIŞĂ DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE
Măsura 6.4 / 6B
Investiții în infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

Denumire solicitant: ___________________________________________________________________
Titlul proiectului: ______________________________________________________________________
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):__________________________________________

Nr.
crt.
C.S.
1

C.S.
2

Criteriu de selecție

Principiul promovării parteneriatului public – privat
Document(e) de verificat:
➢ Contract de parteneriat
➢ Acte juridice de înființare și funcționare specific fiecărie categorii de
solicitanți
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și
dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în
vigoare
➢ Dovada acreditării pentru furnizarea de servicii sociale
Principiul relevanței proiectului
Solicitantul va justifica măsura în care proiectul contribuie la realizarea
obiectivelor din documentele strategice relevante, Strategia de Dezvoltare a
Țării Zarandului.
Solicitantul va menționa și descrie in SF/DALI/MJ tipul de servicii sociale ce vor
fi finanțate prin proiect în conformitate cu “Nomenclatorul serviciilor sociale,
precum și a regulamentelor cadru de organizare și funcționare a serviciilor
speciale aprobat prin Hotararea nr.867/2015

Punctaj
conform Ghid

10 p

15 p

Document(e) de verificat:
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C.S.
3

C.S.
4

Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/
Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu
presupun montaj)/ Analiza cost beneficiu întocmite conform legislaţiei în
vigoare
Principiul adresabilității
Proiectul propune servicii care să se adreseze următoarelor categorii:
1. Persoane vârstnice (media de vârstă)*
2. Populația romă
3. Copii din grupurile marginalizate din mediul rural
4. Alte categorii din grupuri marginalizate identificate în afara celor de
mai sus
Proiectul poate să se adreseze uneia sau a max. 2 din categoriile de
mai sus fără a se cumula punctejele aferente categoriilor respective.
Se va descrie modalitatea prin care proiectul răspunde soluționării
nevoilor grupului/grupurilor marginalizate de mai sus, precum și
caracterul inovativ al acestuia.
Document€ de verificat:
➢ Anexa_7_Rezultate_finale_recensamant_populatie_2011_Tabelul_nr.3
➢ Adresă emisă Institutul Național de Statistică sau alte instituții
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și
dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în
vigoare
Principiul creării și menținerii de locuri de muncă
Proiectul generează 1 loc de muncă cu norma întreagă
Proiectul generează 2 locuri de muncă cu norma întreagă
Document€ de verificat:
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și
dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în
vigoare
➢ Cererea de Finanțare

Max: 35 p
1. Persoane
vârstnice - 35 p
2. Populația romă
– 25 p
3. Copii din
grupurile
marginalizate din
mediul rural – 15
p
4. Alte categorii
identificate în
afara celor de mai
sus – 10 p
Max 10 p
Proiectul
generează 2 locuri
de muncă cu
norma întreagă –
10 p
Proiectul
generează 1 loc de
muncă cu norma
întreagă – 5 p
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C.S.
5

C.S.
6

Principiul sustenabilității
Măsura în care proiectul asigură continuarea efectelor sale şi valorificarea
rezultatelor obținute după încetarea sursei de finanțare
Document€ de verificat:
➢ Hotărârea Consiliului Local și /sau Hotărârea Adunării Generale a
ONG/ document echivalent specific fiecărei categorii de solicitant;
➢ Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind asigurarea
sustenabilității investiției prin operaționalizarea infrastructurii;
➢ Contractul de parteneriat între APL și furnizorul de servicii sociale (doar
în cazul în care APL aplică în parteneriat) care va trebui să prevadă cel
puțin următoarele uncta obligatorii:
I. Obiectul contractului;
- Beneficiarii proiectului ;
- Obiectivele proiectului ;
- Locul de desfăşurare a proiectului;
II. Principiile de bază ale parteneriatului;
III. Durata
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de
Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și
dotărilor care nu presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în
vigoare
Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă
Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă
Document€ de verificat:
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/
Memoriu Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și dotărilor care nu
presupun montaj) întocmite conform legislaţiei în vigoare.
TOTAL PUNCTAJ
*Media de vârstă să depășească 60 de ani.
Pentru această măsură punctajul minim este de 10 puncte.

20 p

10 p

100 p

În cazul proiectelor cu același punctaj, departajarea acestora, se face în funcție de :
1. Adresabilitatea proiectului uneia sau a maxim 2 din categoriile redate la CS 3 - Principiul adresabilității
Proiectul poate să se adreseze următoarelor categorii:
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Persoane vârstnice
Populația romă
Copii din grupurile marginalizate din mediul rural
Alte categorii identificate în afara celor de mai sus

În situația în care un proiect se adresează către maxim 2 categorii marginalizate din cele redate mai sus
de ex : populația romă și copii din grupurile marginalizate din mediul rural, proiectul va avea prioritate
față de un proiect care se adresează unei singure categorii marginalizate ;
Atenție! Punctajele aferente CS 3, respectiv categoriilor marginalizate nu se cumulează.
2. Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite care va fi verificată în baza
Adresei emise de Institutul Național de Statistică sau alte instituții.

Observații:

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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Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecţie Măsura 6.4 / 6B Investiții în
infrastructura socială și de educație a grupurilor marginalizate

➢
➢
➢

➢

➢

C.S. 1 Principiul promovării parteneriatului public – privat
Documente de verificat
Puncte de verificat în documente
Contract de parteneriat
Se verifică structura Contractului de parteneriat,
Acte juridice de înființare și funcționare respectiv se urmărește dacă parteneriatul este
format între o entitate publică și o entitate privată.
specific fiecărie categorii de solicitanți
Se verifică dacă parteneriatul este prezentat în
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de
Studiul de fezabilitate/ Documentatia de Avizare a
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu justificativ,
Memoriu Justificativ (doar în cazul după caz.
achizițiilor simple și dotărilor care nu Se verifică dacă entitatea privată parteneră a
presupun montaj) întocmite conform anexat la dosarul cererii de finanțare, în copie
conform cu originalul, actele juridice de înființare
legislaţiei în vigoare
Dovada acreditării pentru furnizarea de și funcționare specifice fiecărie categorii de
solicitanți.
servicii sociale
Se verifică dovada acreditării furnizorului de
servicii sociale, depusă în copie conform cu
originalul.
Punctajul acordat pentru acest Criteriu de selecție
este de 10 puncte
C.S. 2 Principiul relevanței proiectului
Documente de verificat
Puncte de verificat în documente
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Se verifică relevanța proiectului pornind de la Cap.
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ III Analiza SWOT, Cap. IV: Obiective, priorități și
Memoriu Justificativ (doar în cazul domenii de intervenție, Cap. VI: Descrierea
achizițiilor simple și dotărilor care nu complementarității
și/sau
contribuției
la
presupun montaj)/ Analiza cost beneficiu obiectivele altor strategii relevante, Fișa măsurii
întocmite conform legislaţiei în vigoare
6.4/6B din cadrul SDL detalierea din Studiu de
fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor
de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul
achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun
montaj)/ Analiza cost beneficiu întocmite conform
legislaţiei în vigoare,
astfel încât să se
demonstreze contribuția la realizarea obiectivelor
din Strategia de Dezvoltare a Țării Zarandului și
documentele strategice relevante.
Totodată se verifica descrierea în SF/DALI/MJ
tipul de servicii sociale ce vor fi finanțate prin
proiect în conformitate cu “Nomenclatorul
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➢
➢
➢

➢

serviciilor sociale, precum și a regulamentelor
cadru de organizare și funcționare a serviciilor
speciale aprobat prin Hotararea nr.867/2015.
Punctajul acordat pentru acest Criteriu de selecție
este de 15 puncte.
C.S. 3 Principiul adresabilității
Documente de verificat
Puncte de verificat în documente
Anexa 7 Rezultate finale recensământ Se va verifica în documentele prezentate de
populație 2011
solicitant, grupul marginalizat căruia îi este
Adresă emisă de Institutul Național de adresat proiectul :
Statitică sau alte instituții
1. Persoane vârstnice(media de vârstă)
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de
2. Populația romă
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/
3. Copii din grupurile marginalizate din
Memoriu Justificativ (doar în cazul
mediul rural
achizițiilor simple și dotărilor care nu
4. Alte categorii de grupuri marginalizate
presupun montaj)
identificate în afara celor de mai sus
cu mențiunea că proiectul se poate adresa către 2
categorii din cele de mai sus, fără a se cumula
punctajele. Solictantul va descrie în Studiu de
fezabilitate/ Documentatia de Avizare a Lucrarilor
de Intervenții/ Memoriu Justificativ (doar în cazul
achizițiilor simple și dotărilor care nu presupun
montaj) modalitatea prin care proiectul răspunde
soluționării
nevoilor
grupului/grupurilor
marginalizate de mai sus, precum și caracterul
inovativ al acestuia.
Punctajul acordat pentru acest criteriu este de
maxim 35 puncte în următoarea ordine:
1. Persoane vârstnice (media de vârstă)- 35 p
2. Populația romă - 25 p
3. Copii din grupurile marginalizate din mediul
rural – 15 p
4. Alte categorii de grupuri marginalizate
identificate în afara celor de mai sus - 10 p
C.S. 4 Principiul creării și menținerii de locuri de muncă
Documente de verificat
Puncte de verificat în documente
Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Se verifica în cadrul SF/DALI/Memoriu justificativAvizare a Lucrarilor de Intervenții/ estimări privind forţa de muncă ocupată prin
Memoriu Justificativ (doar în cazul realizarea investiţiei, și în cadrul Cereri de
achizițiilor simple și dotărilor care nu finantare la indicatori de monitorizare.
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presupun montaj) întocmite conform Punctajul pentru acest criteriu este de max. 10 p
legislaţiei în vigoare
Se verifică dacă proiectul dacă proiectul prin
➢ Cererea de Finanțare
activitatea propusă crează 2 locuri de muncă, se
punctează cu 10 p.
Se verifică dacă proiectul dacă proiectul prin
activitatea propusă crează un loc de muncă, se
puncteză cu 5 p.
Dacă proiectul prin activitatea propusă NU crează
locuri de muncă, nu va fi punctat.
C.S.5 Principiul sustenabilității
Documente de verificat
Puncte de verificat în documente
➢ Hotărârea Consiliului Local și /sau Se va verifica în documentele prezentate de
Hotărârea Adunării Generale a ONG/ solicitant măsura în care proiectul asigură
document echivalent specific fiecărei continuarea efectelor sale şi valorificarea
categorii de solicitant;
rezultatelor obținute după încetarea sursei de
➢ Declarația pe propria răspundere a finanțare.
solicitantului
privind
asigurarea Punctajul pentru acest criteriu este de 20 p.
sustenabilității
investiției
prin
operaționalizarea infrastructurii;
➢ Contractul de parteneriat între APL și
furnizorul de servicii sociale (doar în cazul
în care APL aplică în parteneriat) care va
trebui să prevadă cel puțin următoarele
puncte obligatorii:
-Obiectul contractului;
-Beneficiarii proiectului ;
-Obiectivele proiectului ;
-Locul de desfăşurare a proiectului;
-Principiile de bază ale parteneriatului;
-Durata
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/
Memoriu Justificativ (doar în cazul
achizițiilor simple și dotărilor care nu
presupun montaj) întocmite conform
legislaţiei în vigoare
C.S. 6 Principiul utilizării surselor de energie regenerabilă
Documente de verificat
Puncte de verificat în documente
➢ Studiu de fezabilitate/ Documentatia de Se verifică în Studiu de fezabilitate/ Documentatia
Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ de Avizare a Lucrarilor de Intervenții/ Memoriu
Memoriu Justificativ (doar în cazul Justificativ (doar în cazul achizițiilor simple și
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achizițiilor simple și dotărilor care nu dotărilor care nu presupun montaj) întocmite
presupun montaj) întocmite conform conform legislaţiei în vigoare, dacă proiectul
legislaţiei în vigoare
prevede obiective specifice de protecție a
mediului, respectiv Dotarea clădirilor cu sisteme
care utilizează energie regenerabilă.
Pentru acest criteriu punctajul este de 10 p.
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