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E3L - FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

                   

 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală” 

MĂSURA  10/6B “Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale” 

 

 

 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI  LA PROIECT 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare:___________________________________ 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 

 

Nr.crt 
 

Criterii de selectie 
Punctaj 

Observatii 

 

CS1 Numărul estimat al beneficiarilor 

serviciilor sociale deserviți de proiect; 

 

Max 70  

CS2 Exploatarea resurselor de energie 

regenerabilă 

 

30  

TOTAL 100 puncte 

 

 

 

III. METODOLOGIE DE PUNCTARE, MODALITATE DE ACORDARE A 

PUNCTAJULUI: 

 

Pentru această măsură punctajul minim estede 30 puncte si reprezintă punctajul sub 

care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

 

Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte. 

 

Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 
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CS1. Numar de persoane care beneficiaza de infrastructuri sociale imbunatatite (beneficiari 

indirecti) 
Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat numarul beneficiarilor directi că beneficiarul 

va realiza proiectul în parteneriat, si  daca partenerul care va asigura operationalizarea 

investitiei este acreditat. Partenerii nu vor fi implicati  in implementarea proiectului ci in 

operarea acestuia. Se va prezenta contract sau precontract in acest sens. 

 

CS2. Proiectul presupune investitii in producerea si utilizarea energiei din surse 

regenerabile 

 

Se verifică dacă în MJ/SF/DALI este specificat folosirea eneriei regenerabile. 

 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul alocării disponibile. 

 

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de 

numarul de persoane care vor beneficia de infrastructura sociala. 

 

 

Observaţiile GAL Tara Oasului 

      

Observatii: 

___________________________________________________________________________

______ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 

Aprobat de:  

Manager proiect Asociaţia GAL Tara Oasului 

Nume si prenume............................... 

Semnătura………………………....................        DATA……/……/2018 

 

Verificat de:  

Expert 2 Asociaţia GAL Tara Oasului 

Nume si prenume...........................................  

Semnătura ……………………........................     DATA……/……/2018  

 

Intocmit de:  

Expert 1 Asociaţia GAL Tara Oasului  

Nume si prenume..........................................  

Semnătura ……………………........................     DATA……/……/2018  

 


