
 

 

GE3.2L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 
Submăsura 125 c “Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a 
infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva inundaţiilor” 
 

 
I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 

 
Titlu proiect:  
.................................................................................................................................
............................................……………………………………………………………

……………… 
 
Număr de înregistrare al cererii de finanţare:  
 

 

                            
 1.F/N     2. axa 4       3.  Nr. Măsura   4.  nr apel    5. an alocaţie  6. cod    7. Cod Judeţ   8. ultimele 3 cifre       9. nr de  

      Depunere     financiară      reg.                             ale dec de autoriz        ordine 
                 GAL emisă de     de înregistr            
                                                                                                                                                AMPNDR         în registru 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
 

Nr.  SCOR 
Stabilit de GAL 

Documen
te care se 
verifică 

c1 Proiecte pentru refacerea infrastructurii de 
protecţie împotriva inundaţiilor, afectate 
de evenimentele din anul 2010. 
Maxim 50 puncte 
 

Manag
er  1 

Manag
er 2 

 

1 Gradul de afectare, calculat ca pondere a 
suprafeţelor agricole şi/sau silvice afectate 

de inundaţiile din 2010, din suprafaţa 
totală agricolă şi/ sau silvică a comunei 

 

 
 

 

 
 
 

1, 7, 11 



 

 

Se calculează punctajul înmulţind raportul 
dintre suprafaţa agricolă şi/ sau silvică 

afectată de inundaţii în anul 2010 (cumulat 
pentru toate evenimentele înregistrate) şi 

suprafaţa totală agricolă şi/ sau silvică de pe 
raza administrativă a comunei, cu 45, calculat 

cu două zecimale: 
(A/B)*45 

A – suprafaţa agricolă şi/sau silvică afectată 
de inundaţiile din anul 2010 (cumulat pentru 
toate evenimentele înregistrate) 
B – suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică de 
pe raza administrativă a comunei  
Maxim 45 puncte 

2 Proiecte care apără suprafeţele agricole şi/ 
sau silvice din cel puţin două localităţi 
rurale1 . 
5 puncte 

 
 
 

 
 
 

1 

c2 Proiecte pentru prevenirea împotriva 
inundaţiilor 

 
Punctaj maxim: 50 100 puncte 

   

1  
Clase de vulnerabilitate la inundaţii 
stabilite la nivel de UAT  

 Maxim 45 95 puncte 
 Punctajul se va calcula prin cumularea 
punctelor pentru: 
 

  11 

       

 Numărul evenimentelor înegistrate în 
perioada 2005 – 2010 (inclusiv). 

Pentru fiecare eveniment înregistrat de CJSU 
se va acorda 1 punct,  nu mai mult de 25 50 
puncte. 
Evenimentele – inundaţiile, vor fi certificate de 
Comitetul judeţean pentru Situaţii de Urgenţă  
 
Maxim 25 50 puncte 

   

 Suprafaţa agricolă şi/sau silvică 
afectată de inundaţii în perioada 2005 – 

  7, 11 
 

                                                
1 Localităţi rurale – sate reşedinţă de comună şi sate  componente ale comunelor, conform Legii nr. 215 din 

23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare - art. 20, alin. 2 

coroborate cu prevederile  Legii 351 din 6 iulie 2001 privind aprobarea Planului de Amenajare a teritoriului 

naţional – Secţiunea  a IV – a Reţeaua de localităţi – art. 2, anexa nr.1 alin. 3 şi 6 

 



 

 

2010 (inclusiv).  

Se calculează punctajul înmulţind raportul 
dintre cea mai mare suprafaţă agricolă şi/ sau 
silvică afectată de inundaţii  - un singur 
eveniment în anii 2005 - 2010 şi suprafaţa 
totală agricolă şi/ sau silvică de pe raza 
administrativă a comunei, cu 20 45, calculat 
cu două zecimale,  nu mai mult de 20 45 
puncte. 

(A/B)*20 45 
 
A – suprafaţa agricolă şi/sau silvică afectată 
de inundaţii în anii 2005-2010 (cea mai mare 
suprafaţă afectată într-un singur eveniment) 
B - suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică de 

pe raza administrativă a comunei 
Maxim 20 45 puncte 

2 Proiecte care apără suprafeţele agricole 
şi/sau silvice din cel puţin două localităţi 

rurale 1 

5 puncte 

  1 

Pentru proiecte care includ atât investiţii în lucrări de refacere a 
infrastructurii afectate de inundaţiile din 2010, cât şi lucrări de prevenire 
împotriva inundaţiilor, se va puncta investiţia majoritară valoric din cadrul 
proiectului. 
Punctajele se vor calcula în baza informaţiilor cuprinse în documentele 
verificate, 7, 11.  
Punctajele de la cele două componente nu se cumulează.Nu există prag minim  

 
Criterii de departajare 

Departajarea proiectelor cu punctaj egal se va realiza în funcţie de cea mai mare 

suprafaţa de teren agricol şi/ sau silvic afectată de inundaţii care urmează să fie 
apărată de lucrările realizate prin proiect, respectiv în ordinea descrescătoare a 
celui mai mare număr de hectare afectate de inundaţii, înregistrate într-un singur 
eveniment în perioada 2005 – 2010 (inclusiv) şi care vor fi apărate de lucrările 
realizate prin proiect. 
 
Notă: Scorul total al criteriilor de selecţie  ( pct.) stabilit de GAL:___ puncte 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Observaţiile GAL:  

(se detaliază, pentru fiecare criteriu de selecţie în situaţia în care nu s-a obţinut 
punctajul maxim) 
 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

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

 
 
 
Aprobat de .........................................Manager GAL 
Semnatura şi ştampila.....................    DATA   …./…../ 

 
Verificat de …………………. .........   Manager 2/ 
Semnătura .................……………     DATA   …./…../ 
 
Intocmit de ……………………           Manager  1  
Semnătura ……………………….....  DATA   …./…../ 

 
 



 

 

 
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie 

 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare  
 
Se preia numărul de înregistrare din cererea de finanţare confruntându-se şi cu 
numarul de înregistrare din fişa de verificare a conformităţii completat astfel: 
primele trei cifre reprezinta numărul măsurii (125), a patra indicând submăsura : 
pentru Submăsura 125 c “Lucrări de construcţii, refacere şi modernizare a 
infrastructurii de prevenire şi de protecţie împotriva 
inundaţiilor”componenta c1 - d şi  pentru componenta c2 - e. 
 
Verificarea criteriilor de selecţie: 
 
CRITERII de selecţie:  Componenta c1 - Proiecte pentru refacerea 
infrastructurii de protecţie împotriva inundaţiilor, afectate de evenimentele 
din anul 2010. 
 

 
S1: Gradul de afectare, calculat ca pondere a suprafeţelor agricole şi/sau silvice 
afectate de inundaţiile din anul 2010, din suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică a 
comunei. 
Se calculează punctajul înmulţind raportul dintre suprafaţa agricolă şi/ sau silvică 

afectată de inundaţii în anul 2010 (cumulat pentru toate evenimentele 
înregistrate) şi suprafaţa totală agricolă şi/ sau silvică de pe raza administrativă a 

comunei, cu 45, calculat cu două zecimale: 
(A/B)*45, unde: 

A – suprafaţa agricolă şi/sau silvică afectată de inundaţiile din anul 2010 
(cumulat pentru toate evenimentele înregistrate) 
B – suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică de pe raza administrativă a comunei  
 
 
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Studiu de 
fezabilitate/documentaţie de 
avizare pentru lucrări de intervenţii 
(SF/DALI), întocmite conform 

legislaţiei în vigoare (HG nr. 28/2008 
privind privind aprobarea conţinutului 
cadru al documentaţiei tehnico 
economice aferente investiţiilor 
publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii 

Expertul verifica urmatoarele elemente: 
- dacă informaţiile din SF/DALI sunt 

aceleaşi cu cele precizate în Cererea de 
finanţare. 
 
 
În funcţie de tipul de investiţie realizat prin 
proiect, expertul înscrie în coloana Scor 
numărul de puncte corespunzator. 
 
 



 

 

şi lucrări de intervenţii), însoţit/ă de 
avizul tehnic emis de Inspectoratul 
de Stat în Construcţii - Bucureşti. 

7. Adeverinţă de la Direcţia Judeţeană de 

Statistică în care să fie menţionate 

suprafeţele totale agricole şi silvice de pe 

raza administrativă a comunei unde este 

amplasat proiectul.  

11.Document de la Instituţia Prefectului, din 

care să reiasă numărul de evenimente 

înregistrate în fiecare din anii 2005 – 2010 

(inclusiv), inclusiv suprafaţa agricolă şi/sau 

silvică afectată de inundaţii/eveniment, avizat 

de Inspectorul Sef al Inspectoratului pentru 

Situaţii Urgenţă al judeţului conform modelului 

din Anexa 3 la ghidul solicitantului.  

 

 
 
 
 
Se calculează punctajul înmulţind raportul 
dintre suprafaţa agricolă şi/ sau silvică 
afectată de inundaţii în anul 2010 
(cumulat pentru toate evenimentele 
înregistrate) şi suprafaţa totală agricolă şi/ 
sau silvică de pe raza administrativă a 
comunei, cu 45, calculat cu două 
zecimale: 
(A/B)*45, unde: 
A – suprafaţa agricolă şi/sau silvică 
afectată de inundaţiile din anul 2010 
(cumulat pentru toate evenimentele 
înregistrate) 
B – suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică 
de pe raza administrativă a comunei  
 

 
 
S2: Proiecte care apără suprafeţele agricole şi/sau silvice din cel puţin două 

localităţi rurale1. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare pentru lucrări de intervenţii, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare (HG 
nr. 28/2008 privind privind aprobarea 
conţinutului cadru al documentaţiei tehnico 
economice aferente investiţiilor publice, 
precum şi a structurii şi metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii), 
însoţit/ă de avizul tehnic emis de 
Inspectoratul de Stat în Construcţii - 
Bucureşti  

Expertul verifică urmatoarele elemente: 
- dacă informaţiile din SF/DALI sunt 

confirma ca investitia conduce la 
protejarea a cel putin doua localitati 
rurale. 
 
Expertul verifică în SF/DALI  dacă 
investiţia propusă prin proiect, apără 
suprefeţele agricole şi/sau silvice a două 
sau mai multe localătăţi rurale (Localităţi 
rurale – sate reşedinţă de comună şi sate  
componente ale comunelor, conform Legii 
nr. 215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare - art. 20, alin. 2 
coroborate cu prevederile  Legii 351 din 6 



 

 

iulie 2001 privind aprobarea Planului de 
Amenajare a teritoriului naţional – 
Secţiunea  a IV – a Reţeaua de localităţi – 
art. 2, anexa nr.1 alin. 3 şi 6) . 
În funcţie de suprafeţele agricole şi/ sau 
silvice apărate propuse prin proiect, 
expertul înscrie în coloana Scor numărul 
de puncte corespunzator. 
 

 
CRITERII de selecţie: Componenta c2 -  Proiecte pentru prevenirea  
împotriva inundaţiilor   
 
 
S1 Clase de vulnerabilitate la investiţiile stabilite la nivel de UAT 

 
Punctajul se va calcula prin cumularea punctelor pentru: 

 

 Numărul evenimentelor înegistrate în perioada 2005 – 2010 (inclusiv). 
 Pentru fiecare eveniment înregistrat de CJSU se va acorda 1 punct, dar 

nu mai mult de 25 50 puncte. 
 Evenimentele – inundaţiile, vor fi certificate de Comitetul judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă  
 

Suprafaţa agricolă şi/sau silvică afectată de inundaţii în perioada 2005 – 
2010 (inclusiv).  

Se calculează punctajul înmulţind raportul dintre cea mai mare suprafaţă agricolă 
şi/ sau silvică afectată de inundaţii  - un singur eveniment în anii 2005 - 2010 şi 
suprafaţa totală agricolă şi/ sau silvică de pe raza administrativă a comunei, cu 
20  45, calculat cu două zecimale, dar nu mai mult de 20 45 puncte. 

(A/B)*20 45, unde: 
 
A – suprafaţa agricolă şi/sau silvică afectată de inundaţii în anii 2005-2010 (cea 

mai mare suprafaţă afectată într-un singur eveniment) 
B - suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică de pe raza administrativă a comunei 
 
 
 

 
11.Document de la Instituţia Prefectului, din 
care să reiasă numărul de evenimente 
înregistrate în fiecare din anii 2005 – 2010 
(inclusiv), inclusiv suprafaţa agricolă şi/sau 
silvică afectată de inundaţii/eveniment, 
avizat de Inspectorul Sef al Inspectoratului 
pentru Situaţii Urgenţă al judeţului conform 

 
11. Punctajul se va calcula prin 
cumularea punctelor pentru: 

 

 Numărul evenimentelor înegistrate 
în perioada 2005 – 2010 (inclusiv). 

 Pentru fiecare eveniment 
înregistrat de CJSU se va acorda 1 



 

 

modelului din Anexa 3 la ghidul 
solicitantului. 
 
 
 
 
 
7. Adeverinţă de la Direcţia Judeţeană de 
Statistică în care să fie menţionate 
suprafeţele totale agricole şi silvice de pe 
raza administrativă a comunei unde este 
amplasat proiectul. 

punct, dar nu mai mult de 25 50 
puncte. 

 Evenimentele – inundaţiile, vor fi 
certificate de Comitetul judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă  

 
Suprafaţa agricolă şi/sau silvică 
afectată de inundaţii în perioada 

2005 – 2010 (inclusiv).  

Se calculează punctajul înmulţind raportul 
dintre cea mai mare suprafaţă agricolă şi/ 
sau silvică afectată de inundaţii  - un 
singur eveniment în anii 2005 - 2010 şi 
suprafaţa totală agricolă şi/ sau silvică de 
pe raza administrativă a comunei, cu 20 
45,  calculat cu două zecimale, dar nu mai 
mult de 20 45 puncte. 

(A/B)*20 45, unde: 
 

A – suprafaţa agricolă şi/sau silvică 
afectată de inundaţii în anii 2005-2010 

(cea mai mare suprafaţă afectată într-un 
singur eveniment) 

B - suprafaţa totală agricolă şi/sau silvică 
de pe raza administrativă a comunei 
 
 
 

Punctajul de la S 1 al componentei c2 se obţine prin cumularea punctajului 
obţinut pentru numărul de evenimente şi cel pentru suprafaţa agricolă 
şi/sau silvică afectată de inundaţii în perioada 2005 – 2010 (inclusiv) şi nu 
trebuie să fie mai mare de 45 95 puncte.  
    
S2:  Proiectele care apără suprafeţele agricole şi/ sau silvice din cel puţin două 
localităţi rurale1. 
 
 

1. Studiu de fezabilitate/    PTh/ 
documentaţie de avizare pentru lucrări 
de intervenţii, întocmite conform legislaţiei 
în vigoare (HG nr. 28/2008 privind privind 
aprobarea conţinutului cadru al 
documentaţiei tehnico economice aferente 
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiţii şi 

Expertul verifică urmatoarele elemente: 
- dacă informaţiile din SF/PTh/DALI sunt 

aceleaşi cu cele precizate în Cererea de 
finanţare. 
 
 
Expertul verifică în SF/PTh dacă 
localităţile unde se  propune investiţia, 
prin proiecte, apără suprefeţele agricole 



 

 

lucrări de intervenţii), însoţit/ă de avizul 
tehnic emis de Inspectoratul de Stat în 
Construcţii - Bucureşti  

şi/sau silvice a două sau mai multe 
localătăţi rurale. 
În funcţie de suprafeţele agricole şi/ sau 
silvice apărate propuse prin proiect, 
expertul înscrie în coloana Scor numărul 
de puncte corespunzator. 
 

 
 Pentru proiecte care includ atât investiţii în lucrări de refacere a 
infrastructurii afectate de inundaţiile din 2010, cât şi lucrări de prevenire 
împotriva inundaţiilor, se va puncta investiţia majoritară valoric din cadrul 
proiectului. 
 

 
Expertul (manager 1) care întocmeşte Fişa de verificare a criteriilor de selecţie îşi 
concretizează verificarea prin înscrierea punctajului în casuţele/câmpurile 
respective. Persoana care verifică (manager 2) munca expertului certifică acest 
lucru prin înscrierea punctajului în casuţele/câmpurile respective pentru 
verificator.  
Dacă există divergenţe între expert (manager 1) şi persoana care verifică 
(manager 2) munca expertului, acestea sunt mediate/rezolvate de manager GAL, 
care îşi însuşeşte decizia prin semnătură şi se va justifica, obligatoriu, la rubrica 
„Observaţii”. 
 


