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FIȘĂDE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII TEHNICE ȘI FINANCIARE 

- PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL (POR) - 

- ASOCIAȚIA GAL URBAN CORVINIA HUNEDOARA - 

 

Intervenția ………………………. 

 

 
Denumirea solicitantului: ............................................................................................... 

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

……………………………………………………………………………………………………. 

Nr. 
crt. 

Criterii de selecție Punctaj Punctaj 
proiect 

1 Contribuția proiectului la atingerea obiectivelor specifice SDL 
Experții verifică dacă proiectul contribuie la atingerea a cel puțin 
un obiectiv specific al SDL,precum și modalitatea descrisă de către 
solicitant și/sau parteneri prin care proiectul contribuie la 
atingerea obiectivului/obiectivelor SDL 

20 puncte  

2 Contribuția proiectului la atingerea țintelor indicatorilor specifici 
ai SDL 
Experții verifică dacă proiectul contribuie la atingerea țintelor 
indicatorilor specifici mentionați în ghidul solicitantului/apelul de 
selecție, precum și modalitatea descrisă de către solicitant și/sau 
parteneri prin care proiectul contribuie la atingerea acestor ținte 

20 puncte   

3 Complementaritatea finanțării Maxim 10 
puncte 

 

3.1 Proiectul este complementar cu o fișă de proiect FSE/FEDR din 
cadrul SDL 
Expertul verifică complementaritatea proiectului cu un alt 
proiect/alte proiecte FSE/FEDR din cadrul SDL a Asociației GAL 
Urban Corvinia Hunedoara 

7 puncte  

3.2 Proiectul este complementar cu alte proiecte  
Expertul verifică complementaritatea proiectului cu un alt 
proiect/alte proiecte al solicitantului și/sau partenerilor indiferent 
de sursa de finanțare 

3 puncte  
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4 Fișa de proiect are documentatia tehnico-economica în curs de 
elaborare/finalizare sau este finalizata 
Expertul verifică dacă fișa de proiect are documentația tehnico-
economică anexată și dacă aceasta este în curs de 
elaborare/finalizare sau este finalizată 

20 puncte  

5 Fișa de proiect se implementează în zone de tip ghetou cu 
blocuri/în zone de tip ghetou din foste colonii de muncitori  
Expertul verifică dacă fișa de proiect se implementează în zone de 
tip ghetou cu blocuri/în zone de tip ghetou din foste colonii de 
muncitori 

10 puncte  

6 Fișa de proiect prevede modernizarea spatiilor publice urbane si 
transformarea lor în terenuri de joaca, terenuri de sport, 
parculete, spații verzi și locuri de parcare, zone pietonale / 
comerciale sau strazi, etc. 
Expertul verifică dacă fișa de proiect prevede modernizarea 
spatiilor publice urbane si transformarea lor în terenuri de joaca, 
terenuri de sport, parculete, spații verzi și locuri de parcare, zone 
pietonale / comerciale sau strazi, etc. 

10 puncte  

7 Fișa de proiect prevede modernizarea unor spații din clădiri 
publice (școli, foste școli etc.) și transformarea lor în spații 
adecvate prestării de servicii pentru ocupare, spații pentru 
oferirea unei game variate de de servicii sociale și de educație, 
reabilitări și modernizări pentru asigurarea condițiilor de servicii 
suplimentare after school etc. 
Expertul verifică dacă fișa de proiectprevede prevede modernizarea 
unor spații din clădiri publice (școli, foste școli etc.) și 
transformarea lor în spații adecvate prestării de servicii pentru 
ocupare, spații pentru oferirea unei game variate de de servicii 
sociale și de educație, reabilitări și modernizări pentru asigurarea 
condițiilor de servicii suplimentare after school etc. 

10 puncte  

  
TOTAL PUNCTAJ 

 

 
 

 
Notă: Criteriile de selecție nr. 5, 6 și 7 se aplică independent unul față de altul, fiind menționate 
în ghidul solicitantului specific fiecărei Fișe de intervenție. 
 
Punctajul minim este de 50 puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra 

la finanţare. 
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Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

În cazul în care vor exista proiecte care vor avea același punctaj, acestea vor fi prioritizate după 

următoarele criterii de departajare: 

Criteriul de departajare nr. 1: în cazul proiectelor cu punctaj egal, departajarea acestorase face 

în funcţie de contribuția proiectului la atingerea indicatorilor specifici ai SDL, fiind selectate 

proiectele care prevăd un nivel numeric superior al indicatorilor specifici SDL. 

Criteriul de departajare nr. 2: în cazul proiectelor cu punctaj egal și cu același nivel al 

indicatorilor specifici ai SDL, departajarea proiectelor se va face în funcție stadiul finalizării 

documentației tehnico-economice, fiind selectate proiectele care au documentația tehnico-

economică finalizată.  

 
Concluziaverificării 
 
Proiectul este selectat: 

 DA                                      

 NU 
 
 
Observații:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………. 
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Întocmit: Expert 1 GAL 
Nume/Prenume ________________________          
Semnătura __________________________                           
Data_____/_____/___________    
 
 
Verificat: Expert 2 GAL 
Nume/Prenume ________________________          
Semnătura __________________________                         
Data_____/_____/___________    
 
 


	Intervenția ……………………….

