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METODOLOGIE DE DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE 
Măsura 6 - Dezvoltarea microregiunii GAL Siret Moldova prin mici investiții fizice 

 
cu obiective care se încadrează în prevederile art. 20,  alin. (1), lit. b), c), d), e)  și g) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 - corespondență SM 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară 
mică“ “  

 
Metodologia de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție- M 6 

 
CS1. Numărul de locuitori direct deserviți de proiect  

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Rezultatul final al 
recensământului populaţiei şi 
locuinţelor din anul 2011 – 
Anexa 10, Tabelul nr.3 
„Populaţia stabilă pe sexe şi 
grupe de vârstă - judeţe, 
municipii, oraşe, comune”, (se 
va consulta coloana nr.1)  

-Studiul de Fezabilitate/ 
Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii 

Se verifica daca: 

- Numărul total al populaţiei comunei este conform Rezultatului 
final al recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 - 
Tabelul nr.3, Anexa 10 

- Numărul de locuitori în cazul A.D.I.  este egal cu suma 

locuitorilor comunelor conform Rezultatului final al recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din anul 2011. 

În funcție de numărul total de locuitori, expertul acordă punctajul. 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 
 
CS2.  Proiecte care NU se încadrează în prioritățile de dezvoltare stabilite în PNDR 2014-2020   

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Se verifică documentele: 
- Studiu de Fezabilitate / 

Documentație de Avizare 

pentru Lucrări de 

Intervenții/ Memoriu 

Justificativ 

-Horărârea Consiliului Local/ 
Hotărârile Consiliilor Locale 

-Cererea de finanțare 

Expertul verifica in: 
Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ: 
•Înființarea, amenajarea spațiilor publice de recreere pentru 
populația rurală (parcuri, spații de joacă pentru copii, terenuri de 
sport, săli de sport, etc.); 
•Construcția/modernizare/renovarea/dotarea clădirilor publice, 
precum sedii de primării, amenajarea de parcări, piețe, spații pentru 
organizarea de târguri, amfiteatre/scene de vară pentru spectacole, 
biblioteci, dispensare medicale umane, etc.); 
•Achiziționarea de utilaje și echipamente pentru serviciile publice 
(de deszăpezire, întreținere spații verzi, salubrizare, autospeciale 
intervenții stingere incendii, etc.) amenajare platforme colectare 

mailto:contact@galsiretmoldova.ro
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls
http://www.recensamantromania.ro/wp-content/uploads/2013/07/sR_Tab_31.xls


  
 
 
 
 

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

contact@galsiretmoldova.ro 

 
2 

 

deșeuri; 
•Construire/modernizare/reabilitare drumuri, străzi, stradele, ulițe, 
alei pietonale, piste de bicicliști, etc. 
•Construire/amenajare terenuri de sport amplasate în incinta 
(parcela) școlilor sau grădinițelor 
•Înființare și/sau dotare laboratoare de informatică în școli 
•Amenajare și dotare Sali de gimnastică pentru unitățile de 
învățământ 
•Achiziție mobilier pentru școli 
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/Memoriu justificativ . 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 

CS3.  Investiția se incadrează în analiza SWOT: 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Se verifică documentele: 

- Studiul de Fezabilitate / 

Documentația de Avizare 

pentru Lucrări- de 

Intervenții/Memoriu 

Justificativ 

-Cererea de finanțare 

-Analiza SWOT   

 

Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu justificativ și Cererea de 
finanțare. 
Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă investiția se 
încadrează în analiza SWOT în următoarele categorii: 

•puncte slabe 

•oportunități 

•amenințări 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 
 

CS4.  Proiecte integrate care reunesc cel puțin 2 acțiuni eligibile  din cadrul măsurii. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Se verifică documentele: 
- Studiu de Fezabilitate / 

Documentație de Avizare 

pentru Lucrări de 

Intervenții/ Memoriu 

Justificativ 

-Horărârea Consiliului Local/ 

Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii/Memoriu justificativ și Cererea de 
finanțare. 
Punctarea acestui  criteriu se va face numai dacă investiția 
integrează cel puțin 2 acțiuni eligibile din cadrul măsurii astfel:  

•2 acțiuni eligibile 

•1 acțiune eligibile 
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Hotărârile Consiliilor Locale 

-Cererea de finanțare 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat. 
 

Punctajul total pentru Infrastructură socială este de 100 puncte. 

Pentru această măsură pragul minim este de 30 puncte. 

 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Nr.Crt Criteriul de Selecție  

CS 1 Numărul de locuitori direct deserviți de proiect 

> 6.499 40 puncte 

5.500 ÷ 6.499 38 puncte 

4.500 ÷ 5.499 36 puncte 

3.500 ÷ 4.499 34 puncte 

2.500 ÷ 3.499 32 puncte 

< 2.500 30 puncte 

 

 

CS 3 Proiecte cu impact local semnificativ – proiecte care 
vizează soluționarea unor probleme semnificative 
identificate în urma analizelor SWOT a GAL Siret-
Moldova. 

 

 
Atenție! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 
Finanțare.  
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare 
înscrie punctajul total acordat.  

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 
mediate/rezolvate de manager, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 
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