
 

 

 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE ALE PROIECTULUI 

M7 – Sprijin pentru minorități 

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20,  alin. (1), lit. b), c), d), e), f) și g) din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea 

infrastructurii de bază la scară mică“ și SM 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea 
patrimoniului cultural” 

                        

Denumire solicitant:__________________________________________________________ 

Titlu proiect:________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

PARTEA III – Verificarea criteriilor de selecție ale proiectului 

 

Nr. crt. 
Criterii de selecție stabilite de GAL 

SIRET-MOLDOVA 

Punctaj 

Conform 

ghidului 

solicitantului 

Punctaj 

obținut 

CS 1. Proiectul creează locuri de muncă;                               20 puncte  

CS 2. 

Aplicantul nu a mai beneficiat de 

sprijin din alte fonduri comunitare 

pentru investiții similare în ultimii 3 

ani 

20 puncte  

CS 3. 

Proiectul este inclus într-o strategie 

de dezvoltare la nivel națională/ 

regională/ județeană sau locală; 

15 puncte  

CS 4. 

Tipul investiției                                                  
Maxim 25 

puncte 
 

Proiect investitii constructii-montaj                               25 puncte  

Proiect investitii in dotari/servicii                                  20 puncte  

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA 
C.I.F. 33282692 SEDIUL: COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI 

galsiretmoldova@gmail.com  
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CS 5. 

Proiectul deservește cât mai mulți 

locuitori 

Maxim 20 

puncte 
 

> 20 persoane                                                                             20 puncte  

= 20 persoane                                                                              10 puncte  

 

Pentru această măsură pragul minim este de   20  puncte. 

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul  

alocării disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se 

va face crescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor. 

  În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea 

acestora se va face în ordinea următoarelor criterii de selecție: 

▪ Proiectul deservește cât mai mulți locuitori. 

 

 

 

Evaluarea criteriilor de selectie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului cererii 

de finantare.  

Observații: 

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.................. 

 

 

Verificat de: Expert GAL SIRET-MOLDOVA 

Nume/Prenume ………...............................................………… 

Semnătura.........................................            

DATA……............................ 

 

Întocmit de: Expert GAL SIRET-MOLDOVA 

Nume/Prenume ………….............................................………… 

Semnătura.......................................              

DATA……............................ 

 


