
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecție 

 

Criterii de selecție stabilite de 

GAL SIRET-MOLDOVA 

Observații 

CS 1. Proiectul creează locuri de 

muncă                                                             

 20 p 

Respectarea acestui criteriu se va verifica în 

Studiul de Fezabilitate. Expertul verifică dacă 

prin Studiul de Fezabilitate și din declarațiile 

anexate, solicitantul prevede crearea unui loc 

de muncă pentru o persoană, două sau mai 

multe, cu reședința în teriroriul GAL- Siret 

Moldova. Expertul va acorda 20 de puncte 

pentru unul sau mai multe locuri de muncă 

create. 

Studiu de fezabilitiate/ Memoriu 

Justificativ. 

CS 2. Aplicantul nu a mai 

beneficiat de sprijin din alte 

fonduri comunitare pentru 

investiții similare în ultimii 3 ani 

20 p 

Respectarea acestui criteriu se face 

verificând Studiul de fezabilitate și 

Cererea de finanțare, punctul 10 din 

secțiunea F- Raport asupra utilizării 

programelor de finanţare nerambursabilă 

întocmit de solicitant (va cuprinde 

amplasamentul, obiective, tip de investiţie, lista 

cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul 

proiectului, perioada derulării proiectului), 

pentru solicitanţii care au mai beneficiat de 

finanţare nerambursabilă începând cu anul 

2007 pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

Dacă în ultimii 3 ani, aplicantul nu a beneficiat 

de sprijin pentru investiții similare în ultimii 3 

ani, expertul acordă 20 puncte. În situația în 

care se constată că în ultimii 3 ani, aplicantul a 

Studiu de fezabilitate/Memoriu 

Justificativ; 

Cererea de finanțare. 
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mai beneficiat de sprijin pentru investiții 

similare se acordă 0 puncte. 

CS 3. Proiectul este inclus într-o 

strategie de dezvoltare la nivel 

națională/ regională/ județeană sau 

locală;                                                                          

  15 p 

Expertul verifică dacă dacă: 

- Obiectivele stabilite prin Studiul de 

fezabilitate se subscriu obiectivelor din 

strategiile locale, județene sau regionale, 

precum și celor stabilite prin SDL al GAL 

Siret Moldova. 

- Copia documentului pentru 

aprobarea strategiei este atașată.  

- În CF, la secțiunea E este bifată 

căsuța corespunzătoare documentelor 

privind strategie.  

In cazul în care expertul constată 

îndeplinirea condițiilor, acordă 15 puncte. 

Studiul de Fezabilitate / 

Documentația de Avizare pentru 

Lucrări- de Intervenții; 

- Horărârea Consiliului Local/ 

Hotărârile Consiliilor Locale; 

Hotărârea Adunării Generale a 

Acționarilor; 

Cererea de finanțare; 

CS 4. Tipul investiției 

25 p 

Expertul verifică în Studiul de Fezabilitate / 

Documentația de Avizare pentru Lucrări- 

de Intervenții: 

• Investiții de renovare, 

modernizarea şi dotarea aferentă a 

așezămintelor culturale, inclusiv prima 

achiziție de cărți, materiale audio, 

achiziționarea de costume tradiționale şi 

instrumente muzicale tradiționale în 

vederea promovării patrimoniului cultural 

Proiect investitii constructii-montaj 

25 p 

Proiect investitii in dotari/servicii 

20 p 



 

Studiul de Fezabilitate / 

Documentația de Avizare pentru 

Lucrări- de Intervenții; 

- Horărârea Consiliului Local/ 

Hotărârile Consiliilor Locale; 

Hotărârea Adunării Generale a 

Acționarilor; 

Cererea de finanțare; 

Certificatul de Urbanism; 

Inventarul bunurilor. 

imaterial ca parte componenta a 

proiectului. 

• Renovarea clădirilor publice 

şi amenajări de parcări, piețe, spatii pentru 

organizarea de târguri etc.; 

• Înființarea, amenajarea 

spațiilor publice de recreere pentru 

populația rurală (parcuri, spatii de joacă 

pentru copii, terenuri de sport, piste de 

biciclete); 

• Achiziționarea de utilaje și 

echipamente pentru serviciile publice 

pentru deservirea comunităților de rromi 

sau altor minorități; 

• Modernizarea (inclusiv 

dotarea) grădinițelor, numai a celor din 

afara incintei școlilor din mediul rural, 

inclusiv demolarea, în cazul în care 

expertiza tehnică o recomandă în 

comunitățile de rromi sau altor minorități; 

• Modernizarea (inclusiv 

dotarea) creșelor precum și a 

infrastructurii de tip after-school, numai a 

celor din afara incintei școlilor din mediul 

rural, în comunitățile de rromi sau altor 

minorități.Punctarea acestui  criteriu se va 

face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat  în  Studiul de Fezabilitate/ 

Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii. 

CS 5. Proiectul deservește cât mai 

mulți locuitori                   

     Maxim 20 puncte 

Se verifica numărul locuitorilor  deserviţi 

direct de proiect. Dacă numărul 

beneficiarilor direcți este mai mare sau cel 

puțin egal cu 20, se va atribui 20 puncte. 

Dacă numărul de beneficiari direcți este 

egal cu 20, proiectul va primi 10 puncte.  > 20 persoane- 20 p 

= 20 persoane- 10 p 



 

Studiul de Fezabilitate / 

Documentația de Avizare pentru 

Lucrări- de Intervenții 

- Horărârea Consiliului Local/ 

Hotărârile Consiliilor Locale 

Hotărârea Adunării Generale a 

Acționarilor 

În cazul proiectelor vizând sprijinirea 

minorităților, numărul locuitorilor deserviţi 

direct de proiect  este cel precizat în SF/DALI si 

in HCL/HCL-uri.  

Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă 

acest lucru este prezentat şi demonstrat  în  

Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenţii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


