
                                               

GRUPUL ACŢIUNE LOCALA  BANATUL DE NORD – TIMIS 
Cod 307125, Comuna COŞTEIU, str. Principala, nr. 282A, tel/fax. 0256 326500, 0256 326500, E-mail:banatuldenord@yahoo.com 

 

 

Anexa 17 - FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 

Măsura 4/6B– Promovarea incluziunii sociale in teritoriul Banatul de Nord 

 
Denumire solicitant: .......................................................................................................................... 

Statutul juridic: ……………………………………………………………………………………..  

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:………………………………………………………………………..................................... 

Prenume:……………...……………………………………………………..................................... 

Funcţie:…………………………............................................................................................................... 

 

Titlul proiectului: ………………………………………………………………………………..…  

Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL:  .............................................................................  

Număr și data înregistrării proiectului la GAL: ................................................................................ 

Obiectivul și tipul proiectului: .......................................................................................................... 

Amplasarea proiectului* ................................................................................  (localitate/localități) 

 

CRITERII DE SELECȚIE MĂSURA M 4 

Denumirea măsurii: Promovarea incluziunii sociale in teritoriul Banatul de Nord 

Criterii de selecție Punctaj 
Punctajul 

acordat 

CS1.Proiectul asigură întreţinerea şi 

funcţionarea centrului multifuncţional în 

parteneriat 

Criteriul va fi punctat în cazul în care 

solicitantul prezintă un acord de parteneriat 

privind proiectul propus încheiat cu cel puțin un 

partener și vizează obiective comune. 

 

Documente de verificat: Acordul de 

parteneriat, Memoriul Justificativ/Studiul de 

fezabilitate/Documentaţia de Avizare pentru 

Lucrări de Intervenţii 

10 puncte dacă este 

îndeplinit criteriul CS1 

 

 

0 puncte dacă criteriul 

CS1 nu este îndeplinit 

CS2. Investiția realizată prin proiect include 

dotarea cu sisteme care utilizează energie 

30 puncte maxim dacă 

este îndeplinit criteriul 
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regenerabilă 

Pentru a obtine punctaj, solicitantul trebuie să 

demonstreze că investiția finantata prin proiect 

include utilizarea energiei produsă din surse 

regenerabile (panouri solare, fotovoltaice, 

pompe de căldură, centrale termice pe peleți 

etc.)  Documente: cerere de finanțare, memoriu 

justificativ. 

Documente de verificat: Memoriul 

Justificativ/Studiul de fezabilitate/, Cererea de 

finanțare. 

CS2 

 

 

 

 

0 puncte dacă criteriul 

CS2 nu este îndeplinit 

CS3. Solicitanții nu au primit anterior sprijin 

comunitar pentru o investiție similară 

Printr-o investiție similară  se înțelege o 

investiție în orice fel de structură de tip social 

(de exemplu centru comunitar, centru de zi etc). 

Documente de verificat:Memoriul 

Justificativ/Studiul  de fezabilitate/ 

Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenţii, Cererea de finanțare, bugetul 

indicativ. 

30 puncte maxim dacă 

CS3 este îndeplinit 

 

 

0 puncte dacă criteriul 

CS3 nu este îndeplinit 

CS4. Proiectul crează noi locuri de muncă : 

 

Criteriul se punctează după ce se verifică câte 

noi  locuri de muncă vor fi create, cu asumarea 

angajamentului de a fi păstrate pe toată perioada 

de monitorizare a proiectului. 

Criteriul va fi punctat în cazul în care 

investiția propusă este amplasată într-o singură 

comună, iar prin obiective și rezultate 

demonstrează un impact pozitiv pentru 

populația mai multor comune din teritoriul 

GAL Banatul de Nord. 

Documente de verificat: Cererea de 

finanțare, 

20 puncte dacă se 

creeaza trei locuri de 

munca 

 

 

30 puncte dacă se 

creeaza pstru sau mai 

multe locuri de munca 

 

  

Total punctaj proiect: 100 
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Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. 

Observații (se va completa de către experții GAL Banatul de Nord): 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Aprobat, 
Manager GAL/Presedinte GAL Banatul de Nord 
Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 
Verificat: Expert 2 GAL Banatul de Nord 
Nume/Prenume  _____________________    

Semnătura   _______________ 

Data  /  /   

 

Verificat: Expert 1 GAL Banatul de Nord 
Nume/Prenume ______________________ 

Semnătura   _______________ 

Data  /  /   

 

  Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului:  
Nume/Prenume         
Semnătura   ___________ 

Data  /  /_____________                    
 

  

Ștampila 

Ștampila 
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Metologia de verificare a criteriilor de selecție pentru Măsura 4/6B 

CS1. Proiectul asigură întreţinerea şi funcţionarea centrului multifuncţional în parteneriat 
Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul prezintă un acord de parteneriat privind 
funcţionarea în parteneriat a centrului comunitar multifuncţional (incheiat cu o comună, un 
ONG, etc). Documente verificate: memoriu justificativ, acord de parteneriat. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 10 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar 

expertul va înscrie 0 puncte. 

CS2. Investiția realizată prin proiect include dotarea cu sisteme care utilizează energie 
regenerabilă 
Pentru a obtine punctaj, solicitantul trebuie să demonstreze că investiția finantata prin proiect 
include utilizarea energiei produsă din surse regenerabile (panouri solare, fotovoltaice, pompe 
de căldură, centrale termice pe peleți etc.)  Documente: cerere de finanțare, memoriu 
justificativ. 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj. În caz 
contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS3. Solicitanții nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară  
 
În contextul acestui criteriu de selecție, printr-o investiție similară  se înțelege o investiție în 
orice fel de structură de tip social (de exemplu centru comunitar, centru de zi etc). Documente 
verificate: Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului. 

Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 30 puncte în coloana Punctaj. În caz contrar 

expertul va înscrie 0 puncte. 

CS4. Proiectul crează noi locuri de muncă 
Criteriul se punctează după ce se verifică câte noi  locuri de muncă vor fi create, cu asumarea 
angajamentului de a fi păstrate pe toată perioada de monitorizare a proiectului. Documente: 
cerere de finanțare. Atentie! Locurile de muncã create trebuie sã fie cu normã întreagã. 

Dacă se creaza trei locuri de munca, expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj. Daca se 

creaza patru sau mai multe locuri de munca expertul va înscrie 30 puncte. 

 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de numărul locurilor de muncă 

create în urma implementării proiectelor. 

 


