
                         

           

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura 5/ 6B 
„Investiții în infrastructura socială” 

 
Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant  
(verificare realizată de către expertii GAL Valea Velj) 

 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 
Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități) 
 

Nr. 
Crt 

Criterii de selecție M5/6B Punctaj GAL 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiecte care prevad un grad sporit de deservire a populației prin actiunile 

propuse - max 60 puncte 

Proiecte care deservesc localităţi cu o populație cât mai mare. 
Se consideră numărul total de locuitori ai comunei, conform 
recensământului populaţiei şi locuinţelor din  anul 2011 – 
Rezultate finale. 

                                                                          Peste 50 - 50 p 

                                                                           41 – 50 – 45 p 

                                                                           26 – 40 - 40  p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
10 – 25  - 35 p 

 

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

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


                         

           

 

 
 

CRITERII DE DEPARTAJARE 
 

Prioritate Descriere Indeplinire 

1 Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine 

crescătoare 

 
 

2 Proiecte care prevad un grad sporit de deservire a populației 
prin actiunile propuse 

 
 

 

Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring 
sub pragul minim admis pentru depunere ? 
                                                 
 DA              NU 
 
Aprobat, 
Manager GAL Valea Velj ___________________  

2. Proiecte prin care se propun activitati creative cu efect educational asupra 

generatiei tinere - 20 puncte 

Prin proiect se propun investitii care vizeaza activitati dedicate 
generatiei tinere in scop educational, in care se va evidentia 
potentialul creativ ca element principal.   

30 puncte daca DA, 0 daca NU 

 

Documente verificate: 

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proiectele care cuprind ca si obiectiv pastrarea traditiilor locale - 20 puncte 

Prin proiect se propune renovarea/reabilitarea și/sau dotarea 
unor clădiri/ spatii destinate pastrarii si transmiterii de 
mestesuguri, traditii, obiceiuri si alte tipuri de activitati 
traditionale din teritoriul GAL. 

20 puncte daca DA, 0 daca NU 

 

Documente verificate: 

Doc. 1 Studiul de Fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ 

TOTAL 100  



                         

           

 

Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
Verificat: Expert 2  GAL Valea Velj 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL Valea Velj 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 

Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 

Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura ________________________ 

Data_____/_____/___________                           


