
Asociația „Grupul de Acțiune Locală Ceahlău” 

Fișa de evaluare a criteriilor de selecție 

 
FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 
M10/6B  Îmbunătăţirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei 

şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice din 

Microregiunea Ceahlău 

 

Denumire solicitant: 

Titlu proiect:  

Data lansării apelului de selecție de către GAL:  

Data înregistrării proiectului la GAL:  

Obiectivul proiectului:  

Amplasare proiect (localitate 

Date personale reprezentant legal 

Nume: 

.................................................Prenume:.........................................

.............................. 

Funcţie reprezentant legal: 

 

Nr
. 

crt 
Criteriu de selecție 

Pct. 
Conform 

GHID 

Pct. 
acordat 

de 
solicitant 

Pct. 
acordat de 

GAL 
Observatii 

1 Pentru proiecte ce prevăd 

refacerea infrastructurii de 

protecție împotriva inunda-

țiilor pe cursuri de apă 

Max.40    

1.1 Cel puțin 3 evenimente 

înregistrate în ultimii 5 ani 

anteriori depunerii cererii de 

finanțare 

20    

Se acordă punctaj dacă sunt prezentate documente justificative pentru fiecare 
eveniment(inundație) înregistrat de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. 
Dacă din documentele emise de CJSU reiese că în ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii de 
finanțare s-au înregistrat cel puțin 3 evenimente (inundații), proiectul va fi punctat cu 20 
puncte. În caz contrar se vor primi 0 punte. 

1.2 Cel puțin 2 ha de suprafață 

sgricolă/silvică  și/sau cel 

puțin 10 gospodării afectate 

de inundații în ultimii  5 ani 

anteriori depunerii cererii de 

finanțare. 

20    

Se acordă punctaj dacă sunt prezentate: 
- document de la Instituția Prefectului, din care să reiasă atât numărul de evenimente 
înregistrate în fiecare din cei 5 ani anterior depunerii cererii de finanțare, cât și  suprafața 
agricolă și/sau silvică afectată de inundații/eveniment. 
- document emis de UAT pe raza căruia se realizează investiția care să ateste numărul de 
gospodării afectate de inundații în ultimii  5 ani anteriori depunerii cererii de finanțare.  



- Certificat de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. 
Dacă în urma verificării documentelor enumerate mai sus expertul constată ca în ultimii 5 ani 
anteriori depunerii cererii de finanțare au fost afectate de inundații cel puțin 2ha de 
suprafață sgricolă/silvică  și/sau cel puțin 10 gospodării va puncta proiectul cu 20 puncte. În 
caz contrar, se vor acorda 0 puncte. 

Expertul va completa: 
- în coloana  Pct. acordat de solicitant punctajul mentionat in cererea de finantare; 
- în coloana Pct. acordat de GAL punctajul obtinut in urma verificarii; 
- în coloana Observatii se vor menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele 

care au stat la baza inregistrarii acestora. 

2 Solicitanţii nu au primit 

anterior sprijin comunitar 

pentru o investiţie similară 

25    

Se acordă punctaj numai dacă solicitantul nu a mai primit fonduri nerambursabile pentru 
o investitie similara. 
In cazul UAT-rilor care au primit sprijin comunitar pentru investitii similare se va acorda 
punctaj doar daca investitia se realizeaza in localitati din componenta sa in care nu s-au 
realizat investitii de acest tip. 
Expertul va completa: 

- în coloana  Pct. acordat de solicitant punctajul mentionat in cererea de finantare; 
- în coloana Pct. acordat de GAL punctajul obtinut in urma verificarii; 
- în coloana Observatii se vor menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele 

care au stat la baza inregistrarii acestora. 
Expertul va verifica in sectiunea C ”Finantari nerambursabile obtinute, solicitate”, respectiv 
”Raportul  asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant” 
daca este indeplinit criteriul de selectie. Daca expertul nu identifica faptul ca s-a mai 
acordat finantare pentru o investitie similara va acorda punctajul maxim stabilit de 25 
puncte, daca da, punctajul acordat va fi 0 puncte. 

3 Energia provenită din surse 

alternative funcționale 

asigură minim 5% din 

consumul general 

15    

Se acordă punctaj numai dacă în cadrul studiului de fezabilitate este demonstrat faptul 
că 5% din consumul general de energie provine din surse alternative. 
Expertul va completa: 

- în coloana  Pct. acordat de solicitant punctajul mentionat in cererea de finantare; 
- în coloana Pct. acordat de GAL punctajul obtinut in urma verificarii; 
- în coloana Observatii se vor menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele 

care au stat la baza inregistrarii acestora. 
Expertul va verifica informațiilor cuprinse în studiul de fezabilitate în secțiunea aferentă 
instalațiilor. Dacă în urma verificărilor efectuate rezultă în mod distinct că 5% din consumul 
general de energie provine din surse alternative (panouri solare, fotovoltaice, pompe de 
caldură, centrale termice pe peleți), proiectul va fi punctat cu 15 puncte. În caz contrar, se 
vor acorda 0 puncte. 

4 Exploatarea resurselor 

locale pentru producerea de 

energie 

20    

Se acordă punctaj numai dacă în cadrul studiului de fezabilitate este demonstrat faptul 
că sunt exploatate resursele locale (gunoi de grajd, deseuri vegetale provenite din 
teritoriul GAL). 
Expertul va completa: 

- în coloana  Pct. acordat de solicitant punctajul mentionat in cererea de finantare; 



- în coloana Pct. acordat de GAL punctajul obtinut in urma verificarii; 
- în coloana Observatii se vor menționa, după caz, diferentele inregistrate si motivele 

care au stat la baza inregistrarii acestora. 
 

TOTAL 100    

 
 
 
Pentru această măsura punctajul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub 
care niciun proiect nu va  intra în procesul de selecție și verificare a  eligibilității și 
va fi declarat neconform. 
 
Concluzia verificării criteriilor de selecție 
 
Punctaj obținut:............................                      
 
Verificat,  
Expert Gal Ceahlău 1 
Nume și prenume ....................................... 

Semnătura.............................................. DATA...../....  ./201../ 
 
Întocmit,  
Expert GAL Ceahlău 2 
Nume și prenume..................................... 
Semnătura ............................................. DATA....../....../201.. 
 

Am luat la cunoștință: 

Numele reprezentantului legal al proiectului………………. 
Semnătura și/sau ștampila  ....................................DATA……./…./201 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 


