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ASOCIATIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "TINUTUL VINULUI" 

Complex Comercial B1, et.1, camera 2, sat Oveselu, comuna Maciuca, jud. Valcea 
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e-mail: galtinutulvinului@yahoo.com; web: www.galtinutulvinului.ro  
 

Formular EG1.2.4 L – Fișa de evaluare a criteriilor de selecție 

Masura M7/6B Dezvoltare rurala 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ____________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

Nr. 

crt. 

Criterii de selecţie Punctaj 

CS 1 Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a 
imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc sau principiul realizarii 
unui tip de proiect care nu a mai fost realizat in teritoriul respectiv; 

20 p. 

Proiecte ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, 
tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu 
etc sau realizarea unui tip de proiect care nu a mai fost realizat in teritoriul 
respectiv; 

20 p 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului 
sa presupuna implementarea unei idei, produs, tehnologie inovatoare sau ca proiectul respectiv 
sa nu mai fi fost implementat in teritoriul respectiv. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte 
pentru acest criteriu de selectie. 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
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CS 2 Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor 
proiecte care includ actiuni ce vizeaza acest aspect.  

20 p. 

Proiecte ce includ componente de protejare a mediului inconjurator 20 p 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului 
sa includa cel putin o componenta de protejare mediul inconjurator. In caz contrar, vor fi 
acordate 0 puncte pentru acest criteriu de selectie 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 3 Principiul utilizarii  energiei din surse regenarabile. 5 p. 

Proiecte care contin componenta de utilizare a energiei din surse regenarabile 5 p. 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie ca cel putin una din activitatile proiectului 
sa promoveze utilizarea energiei din surse regenerabile. In caz contrar, vor fi acordate 0 puncte 
pentru acest criteriu de selectie 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 4 Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a 
zonelor turistice, a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții 
finanțate din fonduri europene. 

5 p. 

CS 8.1 Proiecte care accesibilizeaza agenti econmici 5 p 

CS 8.2 Proiecte care faciliteaza acces direct la zonele cu potențial turistic 3 p 

CS 8.3 Proiecte care faciliteaza accesibilizarea directă a altor investiții 
finanțate din fonduri europenecu valoare mai mare de 200.000 € 

2p 

Documente verificate: 

DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare/Anexa – Indicatori de monitorizare 

Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va conţine denumirea, adresa, 
activitatea desfăşurată, codul proiectului cu finanțare europeană și valoarea totală a 
investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată şi a institutiilor de sociale și de interes 
public deservite direct de proiect. 

Lista comunelor cu potential turistic 

 

CS 5 Principiul crearii de  locuri de muncă.  Max.15 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
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p. 

Crearea a cel putin unui loc de munca cu norma intreaga 5 p. 

crearea a 2 locuri de munca cu norma intreaga 10 p. 

crearea a minim 3 locuri de munca cu norma intreaga 15 p. 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu, trebuie sa se creeze prin proiect cel putin un loc de 
munca cu norma intreaga. 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

CS 6 

Proiecte dezvoltate in localitati cu indicele dezvoltarii locale scazut. 10 p. 

- localitati cu grad de saracie ridicat  IDUL<55 10 p. 

- localitati cu grad de saracie mediu IDUL: 55 - 70 5 p. 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteri se va lua in considerare valoare IDUL a localitatii in 
care se implementeaza proiectul. 

Documente care se verifica 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

 Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare.xlsx – Anexa  la Ghidul Solicitantului       
pentru scrierea SDL 

CS 7 Principiul numarului de locuitori din localitatea in care se 

implementeaza proiectul. 

Max.10 p. 

Pana la 3.000 locuitori (inclusiv) 5 p. 

Peste 3.000 locuitori 10 p. 

Pentru acordarea punctajului de selectie se consideră numărul total de locuitori ai comunei, 
conform Fisei de prezentare a teritoriului  

Documente care se verifica: 

 Fisa de prezentare a teritoriului 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare/Anexa – Indicatori de 
monitorizare 

CS 8 Prioritizarea proiectelor pentru care beneficiarul nu a mai primit sprijin 15 p. 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
http://www.galtinutulvinului.ro/
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financiar pentru proiecte de acelasi tip. 

Solicitanți care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 
similară 

15 p. 

Documente care se verifica: 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea de finantare 

Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant 
(va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de investiție, lista cheltuielilor eligibile, 
costurile și stadiul proiectului, perioada derulării contractului), pentru solicitantii care 
au mai beneficiat de finanțare nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași 
tipuri de investiții 

 

   

 TOTAL 100 p. 

Criteriu Observatii Punctaj  

CS1 

 

 

  

CS2 

 

 

  

CS3 

 

 

  

CS4 

 

 

  

CS5 

 

  

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
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CS6 

 

 

  

CS7 

 

 

  

CS8 

 

 

 

  

TOTAL  

 

Concluzia verificării:  Scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL:__ puncte 

Punctajul minim pe care trebuie sa-l indeplineasca un proiect pentru a fi selectat este de 10 
puncte 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 
alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora 
se face în ordinea următoarelor priorităţi: 

CS 7   - va fi selectat proiectul care deserveste comuna cu cel mai mare numar de locuitori 

CS 6  - va fi selectat proiectul implementat in comuna cu cel mai ridicat grad de saracie 
Atenție! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 
Finanțare. 
 
Avizat: Manager GAL Tinutul Vinului                                 

Nume/Prenume ……………………....... 

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

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
http://www.galtinutulvinului.ro/
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Data……….................................... 

 

Verificat: Expert 2 GAL Tinutul Vinului                                 

Nume/Prenume ……………………...... 

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

Data……........................................ 

 

Întocmit: Expert  1 GAL Tinutul Vinului                                 

Nume/Prenume ……………………...... 

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

Data ................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

M7/6B 

Dezvoltare rurala 

 

Numarul de inregistrare al cererii de finantare  

Se preia numarul de inregistrare la GAL  din fisa de verificare a conformitatii. (Formularul 

EG1.2.1L) 

Verificarea criteriilor de selectie 

CS1: Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un 

anumit sistem, produs, serviciu etc sau principiul realizarii unui tip de proiect care nu a mai 

fost realizat in teritoriul respectiv; 

Proiecte ce includ componente inovative: implementarea unei idei, produs, tehnologii 

inovatoare pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu etc sau realizarea unui tip de 

proiect care nu a mai fost realizat in teritoriul respectiv; - 20 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu 

de fezabilitate/Cererea de 

finantare 

 

 

Expertul verifica initial punctele din Cererea de 

finantare A4, A5, A6.3.1. 

Ulterior compara datele trecute la aceste puncte cu 

informatiile continute in Studiul de 

fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ si in cazul in care 

identifica in cadrul actiunilor propuse prin proiect 

activitati prin intermediul carora se implementeaza o 

idee, un proiect, un produs sau o tehnologie inovatoare 

pentru a imbunatati un anumit sistem, produs, serviciu, 

etc, sau daca se implementeaza un tip de proiect care 

nu a mai fost realizat in teritoriul respectiv, se vor 

acorda 20 puncte. 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
http://www.galtinutulvinului.ro/


                                                                                            
GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "TINUTUL VINULUI" 

 

8 
ASOCIATIA GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ "TINUTUL VINULUI" 

Complex Comercial B1, et.1, camera 2, sat Oveselu, comuna Maciuca, jud. Valcea 
Telefon: +40371 036 288; Fax: +40372 252 940  

e-mail: galtinutulvinului@yahoo.com; web: www.galtinutulvinului.ro  
 

In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat 

daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile. 

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: 

- Activitatile din cadrul proiectului 

- Obiectivele din cadrul proiectului 

- Utilajele/echipamentele ahizitionate 

- Materialele utilizate 

- Cheltuielile efectuate 

 

 

 

CS2: Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care includ 

actiuni ce vizeaza acest aspect. 

Proiecte ce includ componente de protejare a mediului inconjurator – 20 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu 

de fezabilitate/Cererea de 

finantare 

 

 

Expertul verifica initial punctele din Cererea de 

finantare A4, A5, A6.3.1. 

Ulterior compara datele trecute la aceste puncte cu 

informatiile continute in Studiul de 

fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ si in cazul in care 

identifica in cadrul actiunilor propuse prin proiect 

componente de protejare a mediului inconjurator,  se 

vor acorda 20 puncte. 

In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat 

daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile. 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
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In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: 

- Activitatile din cadrul proiectului 

- Obiectivele din cadrul proiectului 

- Utilajele/echipamentele ahizitionate 

- Materialele utilizate 

- Cheltuielile efectuate 

 

CS3: Principiul utilizarii  energiei din surse regenarabile. 

Proiecte care contin componenta de utilizare a energiei din surse regenarabile – 5p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu 

de fezabilitate/Cererea de 

finantare 

 

 

Expertul verifica initial punctele din Cererea de 

finantare A4, A5, A6.3.1. 

Ulterior compara datele trecute la aceste puncte cu 

informatiile continute in Studiul de 

fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ si in cazul in care 

identifica in cadrul actiunilor propuse prin proiect 

componente de utilizare a energiei din surse 

regenerabile, vor fi acordate 5 puncte. 

In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat 

daca cel putin una din investitii indeplineste conditiile. 

In cadrul analizei documentelor vor fi luate in 

considerare: Activitatile din cadrul proiectului; 

Obiectivele din cadrul proiectului; 

Utilajele/echipamentele ahizitionate; Materialele 

utilizate; Cheltuielile efectuate 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
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CS4: Principiul rolului multiplu în sensul accesibilizării agenților economici, a zonelor turistice, 

a investițiilor sociale, accesibilizarea altor investiții finanțate din fonduri europene. 

CS 4.1 Proiecte care accesibilizeaza agenti econmici  - 5P 

CS 4.2 Proiecte care faciliteaza acces direct la zonele cu potențial turistic – 3P 

CS 4.3 Proiecte care faciliteaza accesibilizarea directă a altor investiții finanțate din fonduri 

europenecu valoare mai mare de 200.000 € - 2P 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

DALI/Studiu de 

fezabilitate/Cererea de 

finantare/Anexa – Indicatori de 

monitorizare 

Lista agentilor economici deserviţi 

de proiect, care va conţine 

denumirea, adresa, activitatea 

desfăşurată, codul proiectului cu 

finanțare europeană și valoarea 

totală a investiției, pentru fiecare 

investiție accesibilizată şi a 

institutiilor de sociale și de interes 

public deservite direct de proiect. 

Lista comunelor cu potential 

turistic 

Expertul verifica: 
Pentru CS 4.1  
Lista agentilor economici deserviti de proiect 
 
Pentru CS 4.2 
-Se verifică dacă comuna se regăseşte în Anexa  -  Lista 
comunelor cu potential turistic. 
Se verifică în documentul Studiu de Fezabilitate/ 
Documentație de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ 
Memoriu Justificativ, măsura în care se asigură accesul 
direct către/ în localitățile comunei situată în zone cu 
resurse turistice. 
 
Pentru CS4.3 
În Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii/  Memoriu Justificativ se va prezenta 
Lista agentilor economici deserviţi de proiect, care va 
conţine denumirea, adresa, activitatea desfăşurată, codul 
proiectului finalizat cu finanțare europeană și valoarea 
totală a investiției, pentru fiecare investiție accesibilizată 
prin proiect.  

Pentru încadrarea în acest criteriu, se vor însuma valorile 

totale ale investiţiilor accesibilizate prin proiect. Se 

punctează doar investiţiile propuse care asigură acces 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
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direct la amplasamentul investiţiilor finalizate, realizate din 

fonduri europene. 

 

CS5: Principiul crearii de  locuri de muncă. 

Crearea a cel putin unui loc de munca cu norma intreaga – 5p 

crearea a 2  locuri de munca cu norma intreaga – 10 p 

crearea a cel putin 3 locuri de munca cu norma intreaga – 15 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu de 

fezabilitate/Cererea de finantare/ 

 

 

 

Pe baza datelor completate in documentele 

mentionate, se verifica cate locuri de munca 

noi se creeaza si va fi acordat punctajul astfel: 

- Pentru crearea a cel putin un loc de 

munca – 5 puncte 

- Pentru crearea a 2-3 locuri de munca – 

10 puncte 

- Pentru crearea peste 3 locuri de 

munca – 15 puncte. 

Vor fi luate in considerare doar locurile de 

munca cu norma intreaga nou create. 

Daca se creaza doua locuri de munca cu 

jumatate de norma, se va considera un loc 

de munca nou creat. 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
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CS6: Proiecte dezvoltate in localitati cu indicele dezvoltarii locale scazut. 

localitati cu grad de saracie ridicat  IDUL<55 – 10 p 

localitati cu grad de saracie mediu IDUL: 55 – 70 – 5p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

✓ Memoriu justificativ/ Studiu de 

fezabilitate / Documentatie de 

avizare a lucrarilor de interventii 

(unde este cazul)/Cerere de 

finantare        

✓ Anexa 11 - Lista-UAT-urilor-cu-

valorile-IDUL-

corespunzatoare.xlsx 

 

     Expertul verifica daca in documentele verificate 

Memoriu justificativ/ Studiu de fezabilitate / 

Documentatie de avizare a lucrarilor de interventii 

(unde este cazul)/Cerere de finantare,       se 

mentioneaza, ca investitia este amplasata    intr-o 

regiune cu grad de sărăcie ridicat. 

se acordă 10 pct. pentru localitati cu grad de saracie ridicat  

IDUL<55 

se acorda 5 pct. pentru localitati cu grad de saracie mediu 

IDUL: 55 - 70 

✓ Punctajul se acorda numai dacă localitateala nivelul 

careia se face investitia este obligatoriu identificată în 

Anexa 11 - Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-

corespunzatoare.xlsx 

, punctajul fiind stabilit funcţie de IDUL 

In cazul unei comune nou înfiinţate se va lua în 

considerare gradul de sărăcie al comunei din care aceasta 

s-a desprins. 

In cazul unui A.D.I. se va lua în considerare  comuna din 

componenţa A.D.I.-ului cu gradul de sărăcie cel mai 

ridicat,., dacă comuna respectivă este beneficiară a 

componentei majoritare din proiect.  

CS7: Principiul numarului de locuitori din localitatea in care se implementeaza proiectul. 

Pana la 3.000 locuitori (inclusiv) – 5 p 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
http://www.galtinutulvinului.ro/
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html
http://www.madr.ro/informari-dezvoltare-rurala/informari/actualitate-pndr-2014-2020/download/1995_f3af37f96bc641dfb99992513e4842c4.html
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Peste 3.000 locuitori – 10 p 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Anexa 7 - Fisa de prezentare a 

teritoriului din SDL GAL 

TINUTUL VINULUI 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu 

de fezabilitate/Cererea de 

finantare/ Anexa Indicatori de 

monitorizare 

Expertul verifica in Memoriul justificativ/SF/DALI daca 

localizarea proiectului este aceeasi cu cea precizata la 

punctual A5 din Cererea de finantare. Se verifica de 

asemenea Indicatorul “nr. de locuitori deserviti” din 

cadrul Anexei Indicatori de monitorizare. 

Ulterior, verifica numarul de locuitori aferenti comunei 

precizate la punctual A5 conform Anexei - Fisa de 

prezentare a teritoriului din SDL GAL TINUTUL 

VINULUI 

Daca nr. de locuitori este pana la 3.000, atunci vor fi 

acordate 5 puncte. 

Daca nr. de locuitori ai comunei unde se realizeaza 

proiectul este de cel putin 3.001 , atunci vor fi acordate 

10 de puncte. 

In cazul ADI, daca: 

-   prin investitia propusa nu exista nici  o investiţie comună, 

la calculul punctajului va fi luata in considerare, numai 

comuna cu cel mai mic numar de locuitori; 

-prin investitia propusa exista un interes comun intre 

doua sau mai multe comune, atunci la calculul 

punctajului va fi luata in considerare suma locuitorilor 

comunelor pentru care investitia este comună. 

 

CS8: Prioritizarea proiectelor pentru care beneficiarul nu a mai primit sprijin financiar pentru 

proiecte de acelasi tip. 

Solicitanți care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară – 15 p 

mailto:galtinutulvinului@yahoo.com
http://www.galtinutulvinului.ro/
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

Memoriu justificativ/DALI/Studiu 

de fezabilitate/Cererea de 

finantare 

Raport asupra utilizării 

programelor de finanţare 

nerambursabilă întocmit de 

solicitant (va cuprinde 

amplasamentul, obiective, tip de 

investiție, lista cheltuielilor 

eligibile, costurile și stadiul 

proiectului, perioada derulării 

contractului), pentru solicitantii 

care au mai beneficiat de 

finanțare nerambursabilă 

începând cu anul 2007, pentru 

aceleași tipuri de investiții 

Pe baza datelor completate in documentele mentionate 

(Memoriu justificativ/DALI/Studiu de fezabilitate/Cererea 

de finantare), si pe baza analizei Raport uluiasupra utilizării 

programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 

solicitant (va cuprinde amplasamentul, obiective, tip de 

investiție, lista cheltuielilor eligibile, costurile și stadiul 

proiectului, perioada derulării contractului), pentru 

solicitantii care au mai beneficiat de finanțare 

nerambursabilă începând cu anul 2007, pentru aceleași 

tipuri de investiții, in cazul in care solicitantul nu a mai 

primit sprijin comunitar pentru o investitie similara, se vor 

acorda 15 puncte pentru acest criteriu de selectie 

In cazul unor investitii multiple, punctajul va fi acordat 

daca toate investitiile propuse in proiect indeplinesc 

conditiile. 
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