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FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Măsura 8 - Infrastructură socială 

 

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 SM7.2 

Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de  bază la scară mică  

 

Denumire 

solicitant:___________________________________________________________________ 

Titlu 

proiect:____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

INFRASTRUCTURĂ SOCIALĂ 

Nr. 

crt. 

Criteriul de Selecție 

 

 

Documente verificate 

PUNCTAJ SELECȚIE 

conform 

Ghidului 

Solicitantului 

Punctaj 

selecție 

GAL 

1. Relevanța sectorului de activitate a 

beneficiarului de proiect evaluată prin prisma 

experienței în activități relevante pentru: 

educație și sănătate; 

Maxim 

25 de 

puncte 

 

Activități ce includ educație și/sau sănătate  25 puncte  

Alte activități 10 puncte  

Se verifică documentele: 

- Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ / Documentație de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții; 

Cererea de finanțare. 

2. Experiența beneficiarului în implementarea de 

proiecte specifice măsurii; 

Maxim  

20 puncte 

Beneficiarul are experiența în ≥ 3 proiecte  20 puncte 
 

Beneficiarul are experiența în  ≤ 3 proiecte  10 puncte 
 

Se verifică documentele: 

- Studiu de Fezabilitate / Memoriu Justificativ / D.A.L.I.  

- Horărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale 
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- Cererea de finanțare 

3. Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic 

(înțelegerea nevoilor, numărul de experți, 

experiența acestora, logistica folosită pentru 

implementarea proictului etc.); 

5 puncte 

 

Se verifică documentele: 

- Studiul de Fezabilitate / Memoriu Justificativ/ Documentația de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții; 

-Cererea de finanțare. 

4. 
Proiectul deservește cât mai mulți locuitori; 

Maxim 

50 puncte 

 

Proiectul deservește ≥ 20 de locuitori 50 puncte  

Proiectul deservește < 20 de locuitori 0 puncte  

Se verifică documentele: 

- Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ /  Documentațiile de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenții;  

 Horărârea Consiliului Local/ Hotărârile Consiliilor Locale. 

TOTAL PUNCTAJ 100  

 

Punctajul total pentru Infrastructură socială este de 100 puncte. 

Pentru această măsură pragul minim este 50 de puncte. 

 

Investiţiile care prevăd înfiinţarea/modernizarea grădinițelor/creșelor/infrastructurii 

de tip after-school în cadrul aceleiași construcții dezvoltate pe verticală sau orizontală 

(P+E sau duplex), vor putea fi descrise în cadrul unui singur proiect de investiții a 

cărui valoare nu poate depăşi valoarea sprijinului public nerambursabil pentru fiecare 

categorie de solicitanţi. Calculul punctajului criteriilor de selecție se va realiza pentru 

investiţiea majoritar valorică. 

În cazul proiectelor depuse de comune care prevăd investiții în 

înfiinţarea/modernizarea uneia sau mai multor grădinițe/creșe/infrastructuri de tip 

after-school, în unul sau mai multe  

sate care aparțin de aceiași comună (UAT), acestea pot fi descrise în cadrul unui singur 

proiect de investiții sau în cadrul unui proiect pentru fiecare obiectiv de investiție. 

Valoarea proiectului pentru fiecare din situațiile menționate anterior nu poate depăşi 

valoarea sprijinului public nerambursabil pentru fiecare categorie de solicitanţi. 

Calculul punctajului criteriilor de selecție se va realiza pentru investiţia majoritar 

valorică. 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI – 

Susținerea incluziunii sociale 

 

Nr.Crt Criteriul de Selecție  

CS 1 Proiectul deserveste cat mai multi locuitori;  

CS 2 
Experiența beneficiarului în implementarea de 

proiecte specifice măsurii. 

 

 

Atenție! 

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 

Finanțare.  

 

Notă 

Scorul total al criteriilor de selecție stabilit de evaluatori externi si GAL:............................. 

 

Observaţii:_________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Verificat de: Expert GAL SIRET-MOLDOVA 

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

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

DATA……............................ 

 

Întocmit de: Expert GAL SIRET - MOLDOVA 

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

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

DATA……............................ 
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