
MĂSURA M5/6B – INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA SOCIALĂ ȘI INTEGRAREA MINORITĂȚILOR LOCALE 

 

CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ  

CS1. Întreținerea și asigurarea funcționării centrului comunitar multifuncțional în 

parteneriat cu alte comune, ONG-uri                                                                 

 (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul prezintă un acord de parteneriat privind 
funcţionarea centrului comunitar multifuncţional, cu o comună sau un ONG. 

 

Documente: memoriu justificativ, acord de parteneriat  

CS2. Investiția se adresează în special minorității locale           

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
 

Criteriul va fi punctat în cazul în care se demonstraează în mod detaliat în memoriul de 

activitate că investiția este destinată în special minorității locale. 
 

Documente: memoriu justificativ  

CS3. Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă 

                                                                                                            (20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
 

Criteriul va fi punctat în cazul în care în bugetul proiectului este prevăzută o cheltuială 

pentru achiziționarea unor astfel de echipamente. 
 

Documente: cerere de finanțare, memoriu justificativ  

CS4. Crearea de noi locuri de muncă                                               

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
 

Criteriul de selecție va fi punctat în cazul în care proiectul prevede crearea a cel puțin un loc 

de muncă 
 

Documente: cerere de finanțare  

CS5. Localități care nu au mai primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similara 

                                                                                                             (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
 

În contextul acestui criteriu de selecție, printr-un proiect similar se înțelege o investiție în 

orice fel de structură de tip social (de exemplu centru comunitar, centru de zi etc) 
 

Documente: 

Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al solicitantului 
 

CS6. Investiții care acoperă o zonă alcătuită din mai multe comune 

                                                                                                            (20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

 

Investiția realizată prin proiect poate fi amplasată într-o singură comună, însă investiţia va 

deservi obigatoriu populaţia mai multor comune din GALPM  
 

Documente: 

Studiu de fezabilitate 

Acord de parteneriat 

 

Total:                                                                                                                              100 puncte  

Pentru acestă măsură de finanțare, pragul minim de selecție este de 15 puncte și reprezintă 
pragul sub care nici un proiect nu poate fi admis la finanţare.  



 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele criterii 

pentru departajare : 

1. Investiția se adresează în special minorității locale           

2. Dotarea clădirilor cu sisteme care utilizează energie regenerabilă          

3. Numărul persoanelor deservite prin proiect 

 
 

 

 
 
 
 

 


