
GAL COLINELE BUZAULUI

GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ COLINELE BUZĂULUI
PROIECT FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

Anexa nr. 7 la Decizia Consiliului Director nr. 9 din 01.08.2013 – Apelul de Selectie Nr. 2 din 2013

CRITERII DE SELECTIE PENTRU PROIECTELE AFERENTE

SUB-MÄSURII 413-322

Nr. CRITERIUL
SCOR

Stabilit de
GAL CB

1. Criterii de selectie stabilite de GAL

SGAL1 Proiectele care includ actiuni de protectia mediului 30p

SGAL2 Proiecte ai cäror beneficiari sunt constituiti într-o formä
asociativa sau sunt membrii unei forme asociative recunoscute
conform legislatiei în vigoare.

5p

SGAL3 Proiecte care promoveaza cooperarea si parteneriatele 5p
2. Criterii de selectie preluate din Ghidul Solicitantului pentru

Mäsura 322
S1 Localitatile rurale care nu au mai primit anterior

sprijin comunitar pentru o investitie similara (similar
CSGAL 1);

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de
categoria de solicitant.
Indiferent de categoria de solicitant, în cazul
proiectelor integrate, acest criteriu se va puncta în
functie de actiunea majoritara a proiectului.

8p



S2 Localitati rurale din regiunile cu grad de saracie
ridicat împartite astfel (similar CSGAL 2):

- localitati cu grad de saracie ridicat (rata saracie 60%-
89,6% -
10 pct

- localitati cu grad de saracie mediu (rata säräcie 40%-
59,9%) - 7 pct

- localitati cu grad de saracie scazut (rata saracie
<40%) - 3 pct

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de
categoria de solicitant.

10p

S3 Proiectele care se încadreaza într-o strategie de
dezvoltare locala sau judeteana; (similar CSGAL III)

Precizare: Acest criteriu nu se va puncta deoarece
proiectele depuse se încadreazä în strategia de
dezvoltare localä

Nu se puncteaza

S4 Proiecte integrate de investitii

Precizare: Acest criteriu se va puncta indiferent de
categoria de solicitant

5p

S5

Proiectele de investitii în infrastructura de apa / apa
uzata în localitätile rurale între 2.000- 10.000 de p.e.
identificate prin Master Planurile Regionale, dar care
nu sunt finantate din POS Mediu

10p

S6

Proiecte de investitii în infrastructura de drumuri care
asigura legatura cu principalele cai rutiere (drumurile
judetene, nationale) sau alte cai principale de
transport (feroviare si fluviale);

15p

S7

Proiecte de investitii în infrastructura de alimentare cu
apa în zonele în care apa este insuficienta sau în
zonele care prezinta incidenta ridicata a perioadelor
de seceta;

5p

S8

Proiectele de investitii în infrastructura de apa/apa
uzata pentru zonele în care apa prezinta un grad
ridicat de poluare sau zonele în care apa freatica
prezinta o concentratie ridicata de nitrati ce afecteaza
sanatatea populatiei;

5p



S9 Proiecte de investitii în infrastructura sociala; (similar
CSGALIV)

- (1p – pentru O.N.G. si unitati de cult)

- (1p – pentru comune care asigura functionarea
infrastructurii sociale in parteneriat cu ONG-uri/unitati
de cult)

- (1p – pentru comune si A.D.I.)

1p

S10 Proiectele care promoveazä investitii în scopul
conservärii specificului local si a mostenirii culturale
(arhitectura traditionalä, conservare patrimoniu
material, imaterial, promovare, organizare festivaluri
cu specific local etc) - (conservarea specificului local
si a mostenirii culturale) (similar CSGAL V)

- (1p – pentru O.N.G., unitati de cult, asezaminte
culturale, persoane fizice si juridice (exceptând
comunele si asociatiile acestora legal constituite)

- (1p - pentru comune care asigura functionarea
obiectivului investitiei in parteneriat cu ONG-uri/
asezaminte culturale.

- (1p – pentru comune si A.D.I.)

1p

TOTAL
100 p

Punctajul minim ce trebuie obtinut pentru ca proiectul sa fie selectat este de minim 10 puncte.

CRITERII DE DEPARTAJARE

În cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora, se face în functie de sectorul prioritar
(componenta dominanta a proiectului ca si valoare financiara), în urmatoarea ordine:

1. infrastructura de drum;
2. infrastructura de apa si canal
3. alimentare cu energie electrica;
4. altele.
În situatia în care si dupa aceasta departajare exista proiecte cu punctaj egal

departajarea finala se va face în functie de valoarea eligibila, în sensul ca proiectele cu valoare mai mare vor
avea întâietate.


