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CRITERIILE DE SELECȚIE 

conform fișele măsurii din SDL 

2017 

 

 

 

Codul Măsurii- 4, sub-măsura 4.1 

 

Amenajări de gestionare a gunoiului de grajd 

 

 

Tipul măsurii: investiții 

DI M4/2A 

 

Nr.crt. Criterii de selecție stabilite de GAL G10 Punctaj 

CS1 

 Nr. ferme deservite prin investiție  
– minim 5 ferme, maxim 35 ferme (max. 70 puncte, proporțional cu nr. 
fermelor deservite) 
2 puncte/fermă 

 
    Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate),  
că fermele sunt deservite de  investiție. 

Max 

70 

 

 

CS2 

Acordul de cooperare semnat de fermieri deserviți  

 
     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate), 

iar documentul (acordul de cooperare )este atașat la secțiunea –Alte 
documente. 

20 

CS3 

 Realizarea modulului de biogaz 
 
     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 
şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate) 

10 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect 

nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Criterii de departajare: 

 1) În cazul în care există proiecte cu punctaj egal, departajarea se va face astfel: 

  a) în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în sensul că proiectele cu valoare 

eligibilă mai mare (exprimat în euro) vor avea prioritate. 
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Codul Măsurii-4, sub-măsura 4.2 

 

 

Sprijin pentru investiții în prelucrarea, comercializarea și/sau dezvoltarea produselor agricole 

 

 

Tipul măsurii: investiții 

DI M4/6A 
 

 

Nr.crt. Criterii de selecție stabilite de GAL G10 Punctaj 

CS1 

Solicitantul are precontracte pentru materie prime cu fermieri din 

teritoriu (lapte, carne, etc.) 

 – minim 5 , maxim 35 precontracte (max. 70 puncte, proporțional cu nr. 
precontractelor) 

2 puncte/ precontract 

 
    Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate),  
iar documentul (precontract) este atașat la secțiunea –Alte documente. 

Max 

70 

CS2 

Proiectul prevede dezvoltarea/crearea noi sisteme de producție, nu numai 

achiziționarea vehicului specializat. 

 
     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 
şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise) 

20 

CS3 

 Sunt incluse măsuri prevăzute prin auditul energetic 
 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate), 
iar documentul (auditul energetic) este atașat la secțiunea –Alte documente. 

10 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect 

nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Criterii de departajare:  

În cazul în care există proiecte cu punctaj egal, departajarea se va face astfel: 

  a) în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în sensul că proiectele cu valoare eligibilă mai 

mare (exprimat în euro) vor avea prioritate; 
  b) proiectele cu caracter inovativ; 

  c) proiecte depuse de tineri.   
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Codul Măsurii-4, sub-măsura 4.3 

 

Sprijin pentru achiziționarea de utilaje necesare pentru colectarea și pregătirea biomasei din 

păduri, pășuni, fânețe 

 

Tipul măsurii: investiții 

DI M4/2C 

Nr.crt. Criterii de selectie stabilite de GAL G10 Punctaj 

CS1 

Solicitantul are precontracte cu instituții publice din teritoriu (furnizare 

tocătura de lemn pentru producerea energiei termice) 

 – minim 5 , maxim 35 precontracte  (max. 70 puncte, proporțional) 

2 puncte/1precontract 
 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate),  
iar documentul (precontract) este atașat la secțiunea  –Alte documente. 

Max 

70 

CS2 

Proiectul prevede și capacitate de stocare/depozitare  
 
     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate), 

iar la secțiunea –Alte documente este atașat dovada propietății pentru teren și 
clădire. (extras de carte funciară, contract de inchiriere, contract de 
concesiune) 

20 

CS3 

 Crearea noi locuri de muncă:  
- minim 1 loc de muncă pe fiecare 22.000 euro (max.10 puncte proporțional cu 

nr. locurilor de muncă) 

 -2 puncte/ 1loc de muncă 
 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate. 

Atenție, se va lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu normă 
întreagă pentru personalul muncitor- direct productiv și cel mult un loc de 

muncă indirect productiv. 

Se vor puncta doar locurile de muncă aferente investițiilor suportate din 
cheltuieli eligibile. 

Max 

10 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect 

nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Criterii de departajare: 

 1) În cazul în care există proiecte cu punctaj egal, departajarea se va face astfel: 

  a) în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în sensul că proiectele cu valoare 

eligibilă mai mare (exprimat în euro) vor avea prioritate; 

  b) proiectele cu caracter inovativ; 

  c) proiecte depuse de tineri. 
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Codul Măsurii-6, sub-măsura 6.4 

 

Servicii de calitate pentru populație 

 

Tipul măsurii: investiții 

DI M6/6A 

 

Nr.crt Criterii de selecție stabilite de GAL G10 Punctaj 

CS1 

Sector prioritar: - 70 p – întreprindere în domeniul obiectivului transversal 2 
                             - 60 p – servicii medicale, 

                             - 50 p – servicii care nu sunt prezente în UAT respectiv,  

                             - 40 p – alte tipuri de servicii,  
                             - 30 p – activități meșteșugărești, 

 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 
demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate). 

Max 70 

CS2 

Proiectul prevede investiții în folosirea surselor de energie regenerabile 

 
     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 

demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate) că 

proiectul prevede utilizarea energiei regenerabile și achiziționarea 
echipamentelor de producere a energiei regenerabile, în vederea dotării clădirilor 
în cadrul cărora se va desfășura activitatea propusă. 

20 

CS3 

Crearea noi locuri de muncă: 
- minim 1 loc de muncă pe fiecare 20.000 euro (max.10 puncte proporțional cu nr. 

locurilor de muncă) 

2 puncte/1 loc de muncă 
 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat şi 
demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate.  

Atenție, se va lua în considerare doar locurile de muncă nou create, cu normă 

întreagă pentru personalul muncitor- direct productiv și cel mult un un loc de 

muncă indirect productiv. Se vor puncta doar locurile de muncă aferente 
investițiilor suportate din cheltuieli eligibile. 

Max 10 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 30 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect 

nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Criterii de departajare: 

 1) În cazul în care există proiecte cu punctaj egal, departajarea se va face astfel: 

  a) în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în sensul că proiectele cu valoare 

eligibilă mai mare (exprimat în euro) vor avea prioritate; 

  b) proiectele cu caracter inovativ; 

  c) proiecte depuse de tineri.  
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Codul Măsurii-7, sub-măsura 7.2A 

 

Sprijin pentru introducerea sistemelor de apă caldă și încălzire pe 

bază de biomasa și pe energie solară activă 

 

Tipul măsurii: investiții 

DI M7/5C 

 

Nr.crt. Criterii de selecție stabilite de GAL G10 Punctaj 

CS1 

 Sector prioritar: - 70 p – școala,  
                              - 60 p – dispensar și similar,  

                              - 50 p – casa de cultură,  

                              - 40 p – primaria,  

                              - 30 p – activități meșteșugărești 
 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este 

prezentat şi demonstrat în mod clar în  Studiul de fezabilitate (părţi scrise 
şi desenate). 

Max 

70 

CS2 

 Proiectul prevede investiții și în partea de energie solară activă 

 
     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 

şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate (părţi scrise şi desenate) 

că proiectul prevede utilizarea energiei solară activă și achiziționarea 
echipamentelor de producere a energiei, în vederea dotării clădirilor din 
proiect. 

20 

CS3 

 Proiectul care cuprinde cel puțin trei locații diferite 
 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă acest lucru este prezentat 
şi demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate. 

10 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 30 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect 

nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Criterii de departajare: 

 

1) În cazul în care există proiecte cu punctaj egal, departajarea se va face astfel: 
  a) în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în sensul că proiectele cu valoare eligibilă mai 

mare (exprimat în euro) vor avea prioritate; 

  b) proiectele cu caracter inovativ. 
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Codul Măsurii-7, sub-măsura 7.2B 

 

Infrastructură pentru servicii publice și sociale 

Tipul măsurii: investiții DI M7/6B 

 

Nr.crt. Criterii de selecție stabilite de GAL G10 Punctaj 

CS1A 

Localizarea proiectului: invers propoținal cu valoarea IDUL pentru 

comuna respectivă 

 
      Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă valoarea IDUL (indicele 

de dezvoltare umană a localități) este prezentat  în mod clar și transparent  în 
Studiul de Fezabilitate sau ca document separat în secțiunea -Alte documente. 

Max 

20 

CS1B 

Se va acorda punctaj strict numai pentru maxim 3 proiecte elaborate în 

concordanța cu viitorul proiect PO CU, de identificat prin analiza de 

fundamentare pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru grupuri 

defavorizate. 
 

    Se va puncta max. 3 proiecte elaborate în concondanță cu viitorul proiect 
PO CU,  numai dacă acest lucru este prezentat  în mod clar în  Studiul de 

Fezabilitate și este anexat o copie (conform cu originalul semnat și ștampilat 
de reprezentantul de proiect) de pe proiect în secțiunea - Alte documente.  

50 

CS2 

 Proiectul prevede investiții și în sistemul de ventilare pentru clădirea care 

face obiectului investiției 
 
     Se va acorda punctaj numai dacă acest lucru este prezentat și demonstrat 
în mod clar în  Studiul de Fezabilitate. 

20 

CS3 

Proiectul care are ca obiect introducerea de cel puțin 3 funcții noi în 

clădiri eligibile pentru acțiunea 4 

 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă  este prezentat şi 
demonstrat în mod clar în  Studiul de Fezabilitate că se va introduce cel puțin 
3 funcții noi în clădiri eligibile pentru acțiunea 4. 

10 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

 

Pentru această submăsură pragul minim este de 10 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect 

nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Criterii de departajare: 

 1) În cazul în care există proiecte cu punctaj egal, departajarea se va face astfel: 
  a) în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, în sensul că proiectele cu valoare eligibilă mai 

mare (exprimat în euro) vor avea prioritate. 
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Codul Măsurii-7, sub-măsura 7.5 

 

Sistem de rezervare online și brand turistic zonal 

 

 

Tipul măsurii: investiții 

DI M7/6B 

 

Nr.crt

. 

Criterii de selecție stabilite de GAL G10 Punctaj 

CS1 Acoperire zonală: câte 5 puncte pentru fiecare UAT partener 

   - 5 puncte/ 1 UAT 
 

     Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă  este prezentat şi demonstrat 
în mod clar în Studiul de Fezabilitate, că se va acoperi teritoriile UAT partenere. 

Max 

50 

CS2 Nr. membri:  

   - câte 2,5 puncte pentru fiecare unitate de cazare partener 

 
     Se acordă punctaj în funcție de nr. unităților de cazare partenere care este 
prezentat şi demonstrat  în Studiul de Fezabilitate, și Acordul de parteneriat. 

Max 

50 

PUNCTAJ TOTAL MAXIM 100 

  

Pentru această submăsură pragul minim este de 15 puncte și reprezintă pragul sub care nici un proiect 

nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

 

Criterii de departajare: 
 

 2) În cazul sub-măsuri 7.5 dacă 2 sau mai multe proiecte au punctaj egal, proiectul care a primit la 
CS1 punctaj pentru orașul Borsec va fi selectat spre finanțare. 


