
			
	

	

FIȘA	DE	VERIFICARE	A	CRITERIILOR	DE	SELECTIE			
	

Sub-măsura	19.2	-	”Sprijin	pentru	implementarea	acțiunilor	în	cadrul	strategiei	de	dezvoltare	
locală”	
Masura	M3/6B	”Comunitate	Atractiva”	
	
Denumire	solicitant:	..........................................................	
Statutul	juridic:	………………………………………………………………..	
Titlul	proiectului:			……………………………………………………………	
Data	lansării	apelului	de	selecție	de	către	GAL:	.......................	
Numarul	si	Data	înregistrării	proiectului	la	GAL:	..................................	
Obiectivul	și	tipul	proiectului:	...............................................................	
Obiectivele	proiectului	se	încadrează	în	prevederile	Reg.		(UE)	nr.	1305/2013,	art.	20	
Amplasarea	proiectului	.......................	
Date	personale	ale	reprezentantului	legal	al	solicitantului	
Nume:………………………………………………………………………........	
Prenume:……………...……………………………………………………......	
Funcţie:………………………….......................................................	
	
	
Nr.	
crt.	
	

Criterii	de	selecţie/	Documente	verificate	
	
	

Punctaj	
conform	
Ghid	

Punctaj	
selectie	
GAL	

CS	1	
	
	
	

Principiul	asocierii	in	scopul	deservirii	unui	numar	cat	mai	mare	de		
localitati	prin	prioritizarea	proiectelor	care	sunt	 initiate	de	catre	
asociatii	 de	 dezvoltare	 intercomunitara,	 investitiile	 propuse	
deservind:		

Max.	10	p.	 	

- doua	localitati	 5	p.	 	
- mai	mult	de	doua	localitati	 10	p.	 	
Pentru	 acordarea	 punctajului	 de	 selecţie	 se	 consideră	 numărul	 total	 UAT-uri	membre	 ale	
asociatiei	de	dezvoltare	 intercomunitara	deservite	direct	de	catre	 investitiile	propuse	 in	
cadrul	proiectului.	
Documente	care	se	verifica:	
Actul	de	înfiinţare	şi	statutul	ADI	
Memoriul	justificativ/DALI/Studiul	de	fezabilitate	

CS	2	
	

Principiul	promovarii	investitiilor	în	scopul	conservarii	specificului	
local	si	a	mostenirii	culturale	

10	p.	 	

Pentru	 a	 se	 acorda	 punctajul	 la	 acest	 criteriu,	 trebuie	 ca	 investitia	 sa	 vizeze	 conservarea	
specificului	local	si	a	mostenirii	culturale	(arhitectura	traditionala,	conservare	patrimoniu	
material,	 imaterial	 etc).	 In	 caz	 contrar,	 vor	 fi	 acordate	 0	 puncte	 pentru	 acest	 criteriu	 de	
selectie.	
Documente	care	se	verifica:			
Memoriul	justificativ/DALI/Studiul	de	fezabilitate/	Cererea	de	finantare	



			
	

	

CS	3	
	

Principiul	promovarii	investitiilor	cu	impact	in	zona	economica	prin	
crearea	sau	modernizarea	facilitatilor	pentru	investitori		

10	p.	 	

Pentru	a	se	acorda	punctajul	la	acest	criteriu,	trebuie	ca	proiectul	depus	sa	vizeze	o	investitie	
cu	impact	in	zona	economica	prin	crearea	sau	modernizarea	facilitatilor	pentru	investitori	
(piete,	targuri	etc).	In	caz	contrar,	vor	fi	acordate	0	puncte	pentru	acest	criteriu	de	selectie.	
Documente	care	se	verifica:			
Lista	agentilor	economici	deserviti	de	proiect	
Memoriul	justificativ/DALI/Studiul	de	fezabilitate/	Cererea	de	finantare	

CS	4	
	

Principiul	 imbunatatirii	 calitatii	 serviciilor	 publice	 furnizate	
populatiei	rurale	

15	p.	 	

Pentru	a	se	acorda	punctajul	 la	acest	criteriu,	 trebuie	ca	proiectul	sa	vizeze	o	 investitie	 in	
imbunatatirea	calitatii	serviciilor	publice	furnizate	populatiei	rurale.	 In	caz	contrar,	vor	fi	
acordate	0	puncte	pentru	acest	criteriu	de	selectie.	
Documente	care	se	verifica:			
Memoriul	justificativ/DALI/Studiul	de	fezabilitate/	Cererea	de	finantare	

CS	5	
	

Principiul	promovarii	investitiilor	în	localitati	din	regiunile	cu	grad	
de	saracie	ridicat	

15	p.	 	

- pentru	proiectele	ce	vizeaza	localitati	cu	grad	de	saracie	ridicat	
IDUL<55	

15	 	

- pentru	proiectele	ce	vizeaza	localitati	cu	grad	de	saracie	mediu	
IDUL:	55	-	70	

10	p.	 	

	 Pentru	a	se	acorda	punctajul	la	acest	criteriu	se	va	lua	in	considerare	valoare	IDUL	a	localitatii	
in	care	se	implementeaza	proiectul.		
Documente	 care	 se	 verifica	 Memoriu	 justificativ/DALI/Studiu	 de	 fezabilitate/Cererea	 de	
finantare	 Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare.xlsx-	 Anexa	 la	 Ghidul	
Solicitantului	pentru	scrierea	SDL.	
In	cazul	proiectelor	depuse	de	ADI,	indicele	se	calculeaza	prin	media	coeficienților	comunelor	
deservite	de	investiție	și	care	fac	parte	din	ADI.	
	

CS	6	
	
	

Principiul	 promovarii	 valorii	 culturale	 in	 functie	 de	 numarul	 de	
activitati	socio-culturale	desfasurate		

15	p.	 	

- pentru	proiectele	ce	vizeaza	un	numar	mai	mic	de	5	activitati	
socio-culturale	 desfasurate	 în	 ultimele	 12	 luni,	 anterioare	 datei	
depunerii	Cererii	de	finanţare	

5	p.	 	

- pentru	proiectele	ce	vizeaza	un	numar	de	5-10	activitati	socio-
culturale	 desfasurate	 în	 ultimele	 12	 luni,	 anterioare	 datei	
depunerii	Cererii	de	finanţare	

10	p.	 	

- pentru	 proiectele	 ce	 vizeaza	 	mai	mult	 de	 10	activitati	 socio-
culturale	 desfasurate	 în	 ultimele	 12	 luni,	 anterioare	 datei	
depunerii	Cererii	de	finanţare	

15	p.	 	

	 Pentru	a	se	acorda	punctajul	la	acest	criteriu	se	va	lua	in	numarul	de	activitati	socio-culturale	
desfasurate	conform	documentului	eliberat	de	Primărie/Centru	eparhial	(în	cazul	unităților	
de	 cult)/	 Comitet	 director	 al	 ONG/Societate	 comercială	 din	 care	 să	 rezulte	 activităţile	
desfășurate	în	ultimele	12	luni,	anterioare	datei	depunerii	Cererii	de	finanţare.	
Documente	care	se	verifica:	



			
	

	

	Memoriu	justificativ/DALI/Studiu	de	fezabilitate/Cererea	de	finantare/Document	eliberat	de	
Primărie/Centru	 eparhial	 (în	 cazul	 unităților	 de	 cult)/	 Comitet	 director	 al	 ONG/Societate	
comercială	din	 care	 să	 rezulte	activităţile	desfășurate	 în	ultimele	12	 luni,	anterioare	datei	
depunerii	Cererii	de	finanţare		
Document/e	 justificativ/e	 (ex.:	afișe,	pliante,	anunțuri,	procese	 -	verbale	etc	eliberat/e	de	
Primărie/Centru	 eparhial	 (în	 cazul	 unităților	 de	 cult)/Comitet	 director	 al	 ONG/Societate	
comercială	din	 care	 să	 rezulte	activităţile	desfășurate	 în	ultimele	12	 luni,	anterioare	datei	
depunerii	Cererii	de	Finanţare	

CS	7	
	

Principiul	incurajarii	solicitanţilor	care	nu	au	primit	anterior	sprijin	
comunitar	pentru	o	investiţie	similară	

15	p.	 	

Se	vor	acorda	15	puncte	solicitanţilor	care	nu	au	primit	anterior	sprijin	comunitar	pentru	o	
investiţie	similară.	In	caz	contrar,	vor	fi	acordate	0	puncte	pentru	acest	criteriu	de	selectie	
Documente	care	se	verifica:	
Memoriu	justificativ/DALI/Studiu	de	fezabilitate/Cererea	de	finantare	
Raport	asupra	utilizării	programelor	de	finanţare	nerambursabilă	întocmit	de	solicitant	(va	
cuprinde	amplasamentul,	 obiective,	 tip	 de	 investiţie,	 lista	 cheltuielilor	 eligibile,	 costurile	 şi	
stadiul	proiectului,	perioada	derulării	contractului),	pentru	solicitantii	care	au	mai	beneficiat	
de	finanţare	nerambursabilă	începând	cu	anul	2007,	pentru	aceleaşi	tipuri	de	investiţii	

CS	8	
	
	

Principiul	 promovarii	 investitiilor	 în	 sisteme	 de	 producere	 si	
furnizare	de	energie	din	surse	regenerabile	ca	parte	componenta	
a	unui	proiect	

10	p.	 	

Pentru	 a	 se	 acorda	 punctajul	 la	 acest	 criteriu,	 trebuie	 ca	 proiectul	 sa	 includa	 cel	 putin	 o	
investitie	 în	 sisteme	 de	 producere	 si	 furnizare	 de	 energie	 din	 surse	 regenerabile.	 In	 caz	
contrar,	vor	fi	acordate	0	puncte	pentru	acest	criteriu	de	selectie.	
Documente	care	se	verifica:			
Memoriul	justificativ/DALI/Studiul	de	fezabilitate/	Cererea	de	finantare	

	
	
	
VERIFICAREA	CRITERIILOR	DE	DEPARTAJARE	A	PROIECTULUI		
		
Nr.Crt	 	 Numar	locuitori	

CD1	 Numarul	locuitorilor	deserviti	de	investitiile	propuse	in	
cadrul	proiectului	

(Numărul	total	al	populaţiei	comunei	este	conform	
Rezultatului	final	al	recensământului	populaţiei	şi	locuinţelor	
din	anul	2011	-	Tabelul	nr.3	„Populaţia	stabilă	pe	sexe	şi	
grupe	de	vârstă	-	judeţe,	municipii,	oraşe,	comune”;	În	cazul	
A.D.I.	numărul	locuitorilor,	reprezintă	suma	locuitorilor	
comunelor	în	care	se	va	implementa	proiectul	propus	la	
finanţare)	

	

	
	



			
	

	

	
	
	
Avizat:	Manager	Gal	Cerna-Oltet	
Nume/Prenume	_______________________										
Semnătura	__________	
Data_____/_____/________		
	
Verificat:	Expert	2	GAL	Cerna-Oltet	
Nume/Prenume	______________________										
Semnătura	__________	
Data_____/_____/________						
																																												
Întocmit:	Expert	1	GAL	Cerna-Oltet	
Nume/Prenume	______________________										
Semnătura	__________	
Data_____/_____/________												
	
	
	
		
	 	

Ştampila	



			
	

	

	
METODOLOGIE	DE	VERIFICARE	A	CRITERIILOR	DE	SELECTIE			
	
	CS	 1	 Principiul	 asocierii	 in	 scopul	 deservirii	 unui	 numar	 cat	mai	mare	 de	 	 localitati	 prin	
prioritizarea	proiectelor	care	sunt	initiate	de	catre	asociatii	de	dezvoltare	intercomunitara	–	
se	acorda	punctaj	maxim	10	pct.	pentru	investitiile	propuse	ce	deservesc	mai	mult	de	doua	
localitati.	
	

	
CS	2	Principiul	promovarii	investitiilor	în	scopul	conservarii	specificului	local	si	a	mostenirii	
culturale	 –	 se	 acorda	 punctaj	maxim	10	 pct.	 pentru	 investitiile	 care	 vizeaza	 conservarea	
specificului	 local	si	a	mostenirii	culturale	(arhitectura	traditionala,	conservare	patrimoniu	
material,	imaterial	etc.).	
	

	
CS	 3	 Principiul	 promovarii	 investitiilor	 cu	 impact	 in	 zona	 economica	 prin	 crearea	 sau	
modernizarea	 facilitatilor	 pentru	 investitori	 –	 se	 acorda	 punctaj	 maxim	 10	 pct.	 daca	
proiectul	 depus	 vizeaza	 o	 investitie	 cu	 impact	 in	 zona	 economica	 prin	 crearea	 sau	
modernizarea	facilitatilor	pentru	investitori	(piete,	targuri	etc).	
	

DOCUMENTE		PREZENTATE	 PUNCTE	DE	VERIFICAT	ÎN	CADRUL	DOCUMENTELOR		
PREZENTATE	

Actul	de	înfiinţare	şi	statutul	ADI	
Memoriul	 justificativ/DALI/Studiul	 de	
fezabilitate	

Se	verifica	numarul	UAT-uri	membre	ale	asociatiei	
de	dezvoltare	 intercomunitara	deservite	direct	de	
catre	 investitiile	propuse	in	cadrul	proiectului	prin	
corelarea	 informatiilor	 din	 cadrul	 Memoriului	
justificativ/DALI/Studiului	de	fezabilitate	cu	Actul	de	
înfiinţare	şi	statutul	ADI.	
În	 funcție	 de	 numărul	 UAT-uri	 membre,	 expertul	
acordă	punctajul.	

DOCUMENTE		PREZENTATE	 PUNCTE	DE	VERIFICAT	ÎN	CADRUL	DOCUMENTELOR		
PREZENTATE	

Memoriul	 justificativ/DALI/Studiul	 de	
fezabilitate/	Cererea	de	finantare	

Se	 verifica	 daca	 prin	 Memoriul	
justificativ/DALI/Studiul	 de	 fezabilitate/Cererea	 de	
finantare	 se	 demonstreaza	 ca	 investitia	
promoveaza	 conservarea	 specificului	 local	 si	 a	
mostenirii	 culturale	 (arhitectura	 traditionala,	
conservare	patrimoniu	material,	imaterial	etc.).	
	

DOCUMENTE		PREZENTATE	 PUNCTE	DE	VERIFICAT	ÎN	CADRUL	DOCUMENTELOR		
PREZENTATE	

Lista	agentilor	economici	deserviti	de	proiect	
Memoriul	 justificativ/DALI/Studiul	 de	
fezabilitate/	Cererea	de	finantare		

Se	verifica	daca	proiectul	depus	vizeaza	o	investitie	
cu	 impact	 in	 zona	 economica	 prin	 crearea	 sau	
modernizarea	facilitatilor	pentru	 investitori	 (piete,	
targuri	etc).	prin	corelarea	informatiilor	din	cadrul	
Memoriului	 justificativ/DALI/Studiului	 de	



			
	

	

	
CS	4	Principiul	imbunatatirii	calitatii	serviciilor	publice	furnizate	populatiei	rurale	-	se	acorda	
punctaj	maxim	15	pct.	daca	proiectul	depus	vizeaza	o	 investitie	 in	 imbunatatirea	calitatii	
serviciilor	publice	furnizate	populatiei	rurale.	
	

CS	5	Principiul	promovarii	investitiilor	în	localitati	din	regiunile	cu	grad	de	saracie	ridicat	–	
se	acorda	punctaj	maxim	15	pct.	pentru	investitiile	ce	vizeaza	localitati	cu	grad	de	saracie	
ridicat	IDUL<55.	
	

	
	
CS	6	Principiul	promovarii	valorii	culturale	in	functie	de	numarul	de	activitati	socio-culturale	
desfasurate	în	ultimele	12	luni,	anterioare	datei	depunerii	Cererii	de	finanţare	–	se	acorda	
punctaj	maxim	15	pct.	pentru	proiectele	ce	vizeaza		mai	mult	de	10	activitati	socio-culturale	
desfasurate.	

fezabilitate/	Cererii	de	finantare		cu	Lista	agentilor	
economici	deserviti	de	proiect.	
Lista agentilor economici deserviţi de proiect va 
conţine denumirea, adresa, activitatea 
desfăşurată, pentru fiecare agent economic 
deservit de investitiile propuse proiect.	
	

DOCUMENTE		PREZENTATE	 PUNCTE	DE	VERIFICAT	ÎN	CADRUL	DOCUMENTELOR		
PREZENTATE	

Memoriul	 justificativ/DALI/Studiul	 de	
fezabilitate/	Cererea	de	finantare	

Se	 verifica	 daca	 prin	 Memoriul	
justificativ/DALI/Studiul	 de	 fezabilitate/Cererea	 de	
finantare	 se	 demonstreaza	 ca	 investitia	 vizeaza	
imbunatatirea	 calitatii	 serviciilor	 publice	 furnizate	
populatiei	rurale.		

DOCUMENTE		PREZENTATE	 PUNCTE	DE	VERIFICAT	ÎN	CADRUL	DOCUMENTELOR		
PREZENTATE	

Lista-UAT-urilor-cu-valorile-IDUL-
corespunzatoare.xlsx	 -Anexa	 la	 Ghidul	
Solicitantului	pentru	scrierea	SDL.	
Memoriul	 justificativ/DALI/Studiul	 de	
fezabilitate/Cererea	de	Finantare	

Se	 verifica	 in	 cadrul	 documentului	 	 	 Lista-UAT-
urilor-cu-valorile-IDUL-corespunzatoare.xlsx-	
Anexa	 la	Ghidul	Solicitantului	pentru	 scrierea	SDL,		
valoarea	 ID-ul	 pentru	 localitatile	 in	 care	 sunt	
amplasate	investitiile	propuse	in	cadrul	proiectului	
conform	Memoriului	 justificativ/DALI/Studiului	 de	
fezabilitate	/	Cererii	de	finantare.		
In	 cazul	 proiectelor	 depuse	 de	 ADI,	 indicele	 se	
calculeaza	 prin	 media	 coeficienților	 comunelor	
deservite	de	investiție	și	care	fac	parte	din	ADI.	

DOCUMENTE		PREZENTATE	 PUNCTE	 DE	 VERIFICAT	 ÎN	 CADRUL	
DOCUMENTELOR		PREZENTATE	



			
	

	

Documentul	 eliberat	 de	 Primărie/Centru	
eparhial	 (în	 cazul	 unităților	 de	 cult)/	
Comitet	 director	 al	 ONG/Societate	
comercială	din	 care	 să	 rezulte	activităţile	
desfășurate	în	ultimele	12	luni,	anterioare	
datei	depunerii	Cererii	de	finanţare	
Memoriul	 justificativ/DALI/Studiul	 de	
fezabilitate/Cererea	de	Finantare	
	
Document/e	 justificativ/e	 (ex.:	 afișe,	
pliante,	 anunțuri,	 procese	 -	 verbale	 etc	
eliberat/e	de	Primărie/Centru	eparhial	(în	
cazul	unităților	de	cult)/Comitet	director	al	
ONG/Societate	 comercială	 din	 care	 să	
rezulte	activităţile	desfășurate	în	ultimele	
12	luni,	anterioare	datei	depunerii	Cererii	
de	Finanţare	

Se	verifica	numarul	de	activitati	socio-culturale	
desfasurate	in	cadrul	documentului	Document	
eliberat	de	Primărie/Centru	eparhial	(în	cazul	
unităților	 de	 cult)/	 Comitet	 director	 al	
ONG/Societate	comercială	din	care	să	rezulte	
activităţile	 desfășurate	 în	 ultimele	 12	 luni,	
anterioare	 datei	 depunerii	 Cererii	 de	
finanţare.	
Punctajul	 se	 va	 acorda	 numai	 dacă	 în	 cadrul	
documentului	 sunt	 descrise	 activitățile,	
denumirea,	 data	 desfășurării	 și	 dacă	 au	 avut	
loc	 în	 ultimele	 12	 luni,	 anterioare	 datei	
depunerii	 Cererii	 de	 Finanţare	 şi	 dacă	 sunt	
prezentate	 ca	 documente	 justificative	 afişe,	
pliante,	anunţuri,	procese-verbale	etc.	
Exemple	de	Activități	culturale	:	
Existența	unor	ansambluri	de	jocuri	populare,	
de	 suflători,	 grupuri	 folclorice,	 taraf,	 echipă	
corală	 și/sau	 teatrală,	 cercuri	 pictură,	
sculptură,	ceramică	etc.	
Exemple	de	Activități	sociale	:	
1.	Organizarea	de	activități	sociale	menite	a	le	
induce	vârstnicilor	sentimentul	de	implicare	în	
viața	 comunității	 în	 care	 își	 duc	 traiul	 zilnic	
pentru	a	nu	se	simți	singuri	și	marginalizați.	
2.	 Promovarea	 prin	 activităţi	 specifice	
vârstnicilor	 a	 egalităţii	 de	 şanse	 cu	accent	pe	
petrecerea	timpului	liber.	
3.	Organizarea	de	conferințe	și	manifestări	pe	
diverse	teme,	cum	ar	fi:	
•	 desfășurarea	 de	 activități	 de	 interes	
comunitar;	
•	 educația	 pentru	 sănătate	 și	 profilaxia	
bolilor,	 prin	 promovarea	 unui	 stil	 de	 viață	 și	
mediu	sănătos;	
•	 mobilizarea	 populației	 pentru	
participarea	 la	 programele	 de	 vaccinări,	
controale	medicale	profilactice;	
•	 promovarea	 dreptului	 copilului	 și	 a	
măsurilor	de	tip	familial;	
•	 servicii	 pregătitoare	 pentru	 copii	 de	
vârstă	preșcolară	din	familii	defavorizate;	
•	 promovarea	 sănătății	 reproducerii	 și	
planificării	familiale;	
•	 sensibilizarea	 comunității	 privind	
problematica	copilului	cu	dizabilități;	



			
	

	

	
	
CS	7	Principiul	incurajarii	solicitanţilor	care	nu	au	primit	anterior	sprijin	comunitar	pentru	o	
investiţie	 similară	 -	 se	 acorda	 punctaj	 maxim	 15	 pct.	 daca	 solicitantul	 nu	 a	 mai	 primit	
anterior	sprijin	comunitar	pentru	o	investiţie	similară.	
	

	
	
CS	8	Principiul	promovarii	investitiilor	în	sisteme	de	producere	si	furnizare	de	energie	din	
surse	regenerabile	ca	parte	componenta	a	unui	proiect	–	se	acorda	punctaj	maxim	10	pct.	

•	 prevenirea	 abandonului	 școlar	 din	
motive	economice;	
•	 prevenirea	 și	 combaterea	 acțiunilor	 și	
comportamentelor	 de	 tip	 delincvent	 ale	
copiilor;	
4.	 Campania	umanitară	pentru	sprijinirea	
familiilor	 cu	 probleme	 sociale	 cu	 prilejul	
diferitelor	sărbători	(Paște,	Crăciun,	etc).	
5.	 Campanie	de	ajutorare	a	sinistraţilor	în	
caz	de:	inundații,	alunecări	de	teren,	cutremur,	
etc.	
	
Exemplele	 de	 activități	 sociale	 –culturale	 nu	
sunt	 limitative,	 ele	 putând	 fi	 completate	 cu	
alte	tipuri	de	activităţi	cu	caracter	social	sau	
cultural.	
	

DOCUMENTE		PREZENTATE	 PUNCTE	DE	VERIFICAT	ÎN	CADRUL	DOCUMENTELOR		
PREZENTATE	

Raport	 asupra	 utilizării	 programelor	 de	
finanţare	nerambursabilă	întocmit	de	solicitant		
Memoriul	 justificativ/DALI/Studiul	 de	
fezabilitate/	Cererea	de	finantare	

	
Se	verifica	informatiile	din	cadrul		Raportului	asupra	
utilizării	programelor	de	 finanţare	nerambursabilă	
întocmit	 de	 solicitant	 	 care	 va	 cuprinde	
amplasamentul,	 obiective,	 tip	 de	 investiţie,	 lista	
cheltuielilor	eligibile,	costurile	şi	stadiul	proiectului,	
perioada	 derulării	 contractului,	 pentru	 solicitantii	
care	au	mai	beneficiat	de	finanţare	nerambursabilă	
începând	 cu	 anul	 2007,	 pentru	 aceleaşi	 tipuri	 de	
investiţii.	
Se	 vor	 acorda	 15	 puncte	 solicitanţilor	 care	 nu	 au	
primit	anterior	sprijin	comunitar	pentru	o	investiţie	
similară.	 In	 caz	 contrar,	 vor	 fi	 acordate	 0	 puncte	
pentru	acest	criteriu	de	selectie.	
	



			
	

	

pentru	proiectele	care	includ	cel	putin	o	investitie	în	sisteme	de	producere	si	furnizare	de	
energie	din	surse	regenerabile.	
	

	
	

DOCUMENTE		PREZENTATE	 PUNCTE	DE	VERIFICAT	ÎN	CADRUL	DOCUMENTELOR		
PREZENTATE	

Memoriul	 justificativ/DALI/Studiul	 de	
fezabilitate/	Cererea	de	finantare	

Se	 verifica	 daca	 prin	 Memoriul	
justificativ/DALI/Studiul	 de	 fezabilitate/Cererea	 de	
finantare	se	demonstreaza	ca	proiectul	include	cel	
putin	 o	 investitie	 în	 sisteme	 de	 producere	 si	
furnizare	de	energie	din	surse	regenerabile.	
Se	verifica	daca	solicitantul	demonstreaza	in	cadrul	
proiectului	ca	sistemul	de	producere	si	utilizare	de	
energie	din	surse	regenerabile	este	o	componenta	
din	cadrul	fluxului	investitiei	sau	contribuie	direct	la	
desfasurarea	activitatii	ce	face	obiectul	proiectului.	
Ex.	 Pentru	 investitii	 in	 piete,	 spatii	 pentru	
organizare	de	targuri,	spatii	de	joaca,	baze	sportive	
etc.	 cel	 putin	 iluminatul	 perimetral	 este	 asigurat	
prin	 lampi	 fotovoltaice;	 in	 cadrul	 modernizarii	
cladirilor	publice,	sistemul	de	producere	si	utilizare	
a	energiei	din	surse	regenerabile	asigura	cel	putin	
agentul	termic	pe	timp	de	vara/	iarna.	
	


