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E3L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 

 

Număr de înregistrare al cererii de finanţare:  

Titlu proiect:  

Solicitant:  

 

II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 Criteriu de selecție Punctaj 

acordat de 

GAL 

Documente 

verificate 

S1. Proiecte depuse în parteneriat  

Solicitantul anexează cererii de finanțare acord de 

parteneriat, care dovedește faptul, că proiectul este 

depus în parteneriat, respectiv că întreținerea si 

asigurarea funcționării centrului multifuncțional va fi 

realizat în parteneriat. 

Pentru proiectele realizate în parteneriat, se vor acorda 

15 puncte. 

 Document 5 

S2. 

Proiecte depuse de solicitanţi care sunt deja 

autorizaţi să presteze servicii sociale 

La acest criteriu vor fi punctate numai proiectele al 

căror solicitant este entitate acreditată ca furnizor de 

servicii sociale (adica sunt acreditate atat ca furnizori 

de servicii sociale cat si serviciile sociale acordate) si 

care, la data depunerii cererii de finantare, dispun de: 

Certificat de acreditare (ca furnizori de servicii 

sociale) si Licenta de functionare (pentru servicii 

sociale ) 

Pentru proiectele al căror solicitant este acreditat ca 

furnizor de servicii sociale, se vor acorda 20 puncte. 

 Document 18 

Certificat de 

acreditare (ca 

furnizori de 

servicii 

sociale)  

si  

Licenta de 

functionare 

(pentru 

servicii 

sociale ) 

S3. 

Proiecte care prevăd acordarea mai multor tipuri 

de servicii sociale în cadrul aceluiaşi amplasament 

Solicitantul dovedește prin descriere în Studiul de 

fezabilitate/ Documentati de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție și Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile 

Consiliilor Locale/Hotărârea Adunării Generale a 

ONG/Hotărârea Consiliului Parohial că infrastructura 

 Document 1 

SF/DALI 
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socială înființată prevede acordarea mai multor tipuri 

de servicii sociale în cadrul aceluiaşi amplasament și 

solicitantul respectă condițiile de eligibilitate și selecție 

menționate in Ghidul solicitantului aferent OS 5.2 

POCU. 

Pentru proiectele care prevăd acordarea mai multor 

tipuri de servicii sociale (cel puţin două) în cadrul 

aceluiaşi amplasament se vor acorda 25 puncte. 

S4 Investiția servește inclusiv la satisfacerea nevoilor 

populației de etnie romă din teritoriu 

 

Solicitantul dovedește prin Studiul de fezabilitate/ 

Documentati de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, că 

printre beneficiarii centrului vor fi incluse persoane de 

etnie romă. Pentru justificare se impune folosirea 

datelor statistice oficiale și/sau demonstrarea asigurării 

accesului la serviciile centrului a grupurilor țintă de 

etnie romă.    

Se va indica procentul de beneficiari de etnie romă 

cuprins în grupul țintă al proiectului. 

 

Pentru proiectele care servesc inclusiv la satisfacerea 

nevoilor populației de etnie romă din teritoriu se vor 

acorda 20 de puncte. 

 Document 1 

SF/DALI 

S5 Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie 

regenerabilă 

 

Solicitantul dovedește prin descriere în Studiul de 

fezabilitate Documentati de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenție, că va utiliza energie regenerabilă.și 

cheltuielile aferente sunt prevăzute în Devizul pe 

obiect, Devizul general și Bugetul indicativ. 

 

Pentru proiectele care conțin investiții în dotarea 

clădirilor cu sisteme care utilizează energie 

regenerabilă se vor acorda 5 puncte. 

 Document 1 

SF/DALI, 

Anexa 2.1, 

Anexa 2.2 

S6 Crearea de noi locuri de muncă cu normă întreagă 

Se acordă punctaj dacă implică activitatea a cel puțin o 

persoană angajată permanent (cu normă întreagă) care 

se va ocupa cu grupul țintă. 

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu solicitantul 

va prevede în Studiu de fezabilitate/ Documentatia de 

Avizare a Lucrărilor de Intervenție angajarea cel puțin 

 Document 1 

SF/DALI 
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a unei persoane cu carte de muncă care va desfășura 

activitatea cu grupul țintă. Munca prestată trebuie să fie 

de cel puțin 8 ore pe zi.  

Pentru proiectele care contribuie la crearea de noi 

locuri de muncă cu normă întreagă se vor acorda 10 

puncte. 

S7. Investiția se va realiza în localități care nu au mai 

primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție 

similară 

Se acordă punctaj numai dacă nu a mai fost finanțată o 

investiție similară în aceeași localitate.  

În cazul în care o comună aplică pentru unul sau mai 

multe sate din componența sa, pentru o investiție 

similară pentru care a primit anterior sprijin comunitar, 

dar pentru un alt/e sat/sate din componența sa, această 

comună nu primește punctaj. 

În cazul parteneriatului, se acorda punctaj numai dacă 

nici una dintre comunele în care se realizează investiția 

nu a mai beneficiat de sprijin comunitar anterior pentru 

investiții similare. 

Solicitantul va perzenta un document justificativ emis 

de Autoritatea publică locală prin care să se facă 

dovada, că nu există serviciu social similiar acreditat în 

localitate finanțat din fonduri comunitare, obținute în 

ultimiii 5 ani. 

Pentru proiectele care prevăd realizarea de investiții în 

localități care nu au mai primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investiție similară 

se vor acorda 5 puncte. 

 Document 18 

document 

justificativ 

emis de 

Autoritatea 

publică locală 

prin care să se 

facă dovada, 

că nu există 

serviciu social 

similiar 

acreditat în 

localitate 

finanțat din 

fonduri 

comunitare, 

obținute în 

ultimiii 5 ani. 

 TOTAL     100 

Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: 30 de puncte. 

 

Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităților din Zona Sătmarului 

 

Întocmit :                 Verificat : 

Expert tehnic 1 GAL Zona Sătmarului    Expert  tehnic 2 GAL Zona Sătmarului  

Nume/Prenume _______________________                                    Nume/Prenume ____________________                             

Semnătura _____________________________                                    Semnătura _____________________ 

Data_____/_____/___________                                                          Data_____/_____/___________ 


