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Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest “ – GALMMV 
PNDR Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

strategiei de dezvoltare locală!” 
Măsura Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000 M4/4A 

Anexa nr. 12 

 
 

 

GALMMV 1.3.L .Fișa de verificare a selecției  
 

Clarificari cf. Ghid 19.2 V3 , pag.4 1 
 

Date solicitate Date de completat de catre GALMMV 

Denumire solicitant cf. Documente 
Infiintare/juridice: 

  

Titlu proiect 
 

Data înregistrării proiectului la GAL:  
 

Data depunerii proiectului de către GAL la 
SLIN-OJFIR 

 

Obiectivul și tipul proiectului:  

Obiectivele proiectului se încadrează în 
prevederile Reg. (UE) nr.1305/2013 art.  17 (1) 
lit. d 

 

Amplasare proiect (localitate/localitati)     

Statut juridic solicitant  
  

Date personale reprezentant legal 

Nume:   

Prenume   

Funcţie   

 
 
 

I. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE 

 
Toate documentele vor fi în termen de valabilitate la data depunerii documentelor 
însoţitoare ale cererii de finanţare.  
 

                                                           
1 Conform prevederilor PNDR 2014 – 2020, operațiunile implementate prin LEADER trebuie să îndeplinească cel 

puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 și cele prevăzute în cap. 8.1 din PNDR, inclusiv regulile de minimis (dacă este cazul) și să contribuie 
la atingerea obiectivelor stabilite în SDL.  
Criteriile de eligibilitate și de selecție vor fi preluate din fișa tehnică a măsurii din SDL aprobată de către 
DGDR AM PNDR. În documentele de accesare elaborate de GAL (ghiduri, proceduri de evaluare etc.), criteriile 
de eligibilitate din fișele măsurilor din SDL trebuie completate cu condițiile generale specifice tipurilor de 
operațiuni prevăzute în legislația europeană, cap. 8.1 din PNDR 2014 – 2020, Hotărârea Guvernului nr. 
226/2015 și legislația națională specifică cu incidență în domeniile de interes. Fișele tehnice ale măsurilor din 
SDL nu trebuie modificate în sensul adăugării tuturor condițiilor minime generale pentru acordarea sprijinului.  
Solicitantul trebuie să se regăsească în categoria de beneficiari eligibili menționați în fișa măsurii din SDL. 
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Criterii LEADER  
Locuri de muncă nou create =nu e cazul;  
 
Indicatori  LEADER:  
CS.1. Suprafața deservită 
Cheltuieli publice totale =28.342EUR 

 

Criterii specifice măsurii:  

  

CS.2.Valoarea de utilitate publică a zonei Natura 2000 sau zonă cu înaltă valoare 

naturală propusă prin proiecte;  

CS.3.Numar Sit-uri incluse;  

CS.4.Numar UAT uri incluse.  

 

Criterii /principii 
de selectie 

Indicatori  Punctaj  Punctaj 
minim 

Punctaj 
Maxim 

Punctaj 
realizat 

CS1. Suprafața 
deservită 

Suprafata in ha a zonei 
Protejate 

      
  

sub 1 ha 5 5   

intre 1-2 ha 10     

intre 2- 3 ha 15     

intre 3- 6 ha 20     

peste 6 ha 30   30 

CS2. Valoarea 
de 
utilitate 
publică a 
zonei 
Natura 
2000 sau 
zonă cu 
înaltă 
valoare 
naturală 
propusă 
prin 
proiecte 

VUP       

Investitii 
tangibilesi/sauintangibile ce au 
legatura cu indeplinirea 
obiectivelor de biodiversitate , 
starea de conservare a speciilor 
si habitatelor 

5  5   



Domeniul agromediu si clima  10    

Indeplinirea obiectivelor de 
biodiversitate 

15     


Starea de conservare a speciilor 
protejate  

20     


Starea de conservare a 
habitatelor  

25     


Sporirea valorii de utilitate 
publica a unei zone Natura 2000 

30   30 


Investitii in activitati de 
informare , educare si 
constientizare a populatiei  

30  30 



CS3. Numar Sit-
uri incluse 

1 sit 5 5   

2 situri 10     


Mai mult de 2 situri 20   20 
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CS4. Numar 
UAT uri 
incluse 

1 x UAT 5 5   


2 xUAT 10     

Mai mult de 2 x UAT 20   20 

   Punctaj min/MAX selectie  =min 20 puncte , 
MAX 100 puncte 

  20 100 


 
Tabel 1. Selectie/Punctaje Minimale 

 

Departajare: 

În cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea același punctaj vor fi aplicate 
următoarele criterii de departajare: 

a) Punctajul cel mai mare la criteriile CS4 

b) Punctajul  cel mai mare la Criteriile CS3 

c) Punctajul  cel mai mare la Criteriile CS2 

d) Punctajul  cel mai mare la Criteriile CS1 

 
Tabel 2.Criterii departajare 

 

Observaţii (Se vor menţiona de către expertul verificator toate informaţiile concludente 
pentru stabilirea rezultatului verificării selectiei  proiectului) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Proiectul este : 
 
 selectat 
 neselectat 
 
 

Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Maramureş Vest “ –GALMMV 
 

Aprobat Manager 
/Responsabil 
GALMMV  

 Data  Semnatura + Stampila 
(GALMMV) 
                 

Verificat  
 

Expert 2    

Intocmit  
 

Expert 1    

 
 
 
 

II.   Metodologia de verificare  
 

  Criterii de 
selectie 

Indicatori LEADER Unde se verifica  Rezultat Verificare 

CS1
. 

Suprafața 
deservită 

Suprafata in ha  a 
zonei protejate 
tinta  

CF , SF, Memoriu 
Justificativ , 

Da  Nu  Nu e cazul 



 GALMMV Anexa 12_Fisa verificare Selectie , GHID M4/4A; Martie 2019 Page 4 of 4 

 

CS2
. 

Valoarea de 
utilitate publică 
a zonei Natura 
2000 sau zonă 
cu înaltă valoare 
naturală 
propusă prin 
proiecte 

7 actiuni 
punctate  
 

CF , SF, Memoriu 
Justificativ , 

    

CS3
. 

Numar Sit-uri 
incluse 

1,2, sau mai multe 
site uri 

CF , SF, Memoriu 
Justificativ , 

   

CS4 Numar UAT uri 
incluse 

1,2, sau mai multe 
UAT uri  

CF , SF, Memoriu 
Justificativ , 

   

 
 


