
E3.2 FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
Măsura 313 «Încurajarea activităţilor turistice» 
 

I. INFORMAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT ŞI LA PROIECT 
 
Titlu proiect:  
.........................................................................................................................................
....................................………………………………………………………………………… 
Număr de înregistrare al cererii de finantare:  
 
F                                                                                                                              
 
Nr. măsură                          Nr. licitaţiei        Nr.                      Cod                                   Nr. Ordine 
                                           de proiecte        Regiune              Judeţ 
 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 
 
Pentru componenta b) : 

Nr. CRITERIUL  
SCOR 

Stabilit de 
GAL 

Documente care se verifica 

S1 Aplicantul nu a mai beneficiat de 
sprijin din alte fonduri 
comunitare pentru investiţii 
similare (acelasi tip de investitie) 
în ultimii 3 ani; 
 
(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC. 11, Baza de Date 
SAPARD/FEADR, CF 

S2 Proiecte din zone cu potenţial 
turistic ridicat dar care nu sunt 
suficient dezvoltate din acest 
punct de vedere;  
(Punctajul este 0 pentru acest 
criteriu) 

- -  

S3 Proiectele care prin activitatea 
propusă creează mai mult de un 
loc de muncă/ 25.000 Euro 
investiţii; 
 
(Punctajul este 0 pentru acest 
criteriu) 

- -  

S4 Proiecte derulate de femei/tineri 
cu vârsta până în 40 de ani la 
data depunerii proiectului; 
 
(30 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC  10.1  



S5 Proiecte de investiţii în activităţi 
recreaţionale; 
(25 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC 1 

S6 Proiecte care au în componenţă 
şi investiţii de producere a 
energiei din surse regenerabile 
utilizate în scopul desfăşurării 
activităţii turistice; 
(Punctajul este 0 pentru acest 
criteriu) 

- - 

S7 Proiecte care prevăd prin 
activitatea propusă păstrarea şi 
promovarea culturii tradiţionale; 
 
( 20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC 1, 22 

S8 Proiecte de investiţii în agro-
turism;  
 
(Punctajul este 0 pentru acest 
criteriu) 

- - 

Criterii de selecţie locale 
SL1 Proiecte care se adresează unor 

probleme de mediu 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 SF/MJ/PT 

SL 2 Proiecte care crează locuri de 
muncă 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 SF/MJ/PT 

SL 3 Proiecte care prin activitatea 
propusă pun în valoare 
potenţialul natural al ariilor 
protejate 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 SF/MJ/PT 

SL 4 Proiecte care prin activitatea 
propusă susţin şi promovează 
specificul cultural local 
(Punctajul este 0 pentru acest 
criteriu) 

- - 

SL 5 Proiecte promovate de persoane 
tinere 
(Punctajul este 0 pentru acest 
criteriu) 

- - 

SL 6 Proiecte care fac referire numai 
la agroturism 
(Punctajul este 0 pentru acest 
criteriu) 

- - 

 
TOTAL   

 
 



 
 
Nota 
Scorul total al criteriilor de selecţie (100) stabilit de GAL:  ______ puncte 
 
 
Pentru componenta  b),  punctajul minim realizat va fi de 20 puncte 
 
 
Observaţiile GAL:  
(se detaliază, pentru fiecare criteriu de selecţie în situaţia în care nu s-a obţinut 
punctajul maxim) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….................................. 
 
 
 
 
Verificat de …………………. ......... Director  GAL 
Semnătura .................……………     DATA   …./…../20 
 
Întocmit de ……………………        Expert GAL  
Semnătura ………………………..... DATA   …./…../20 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie 
 
Numărul de înregistrare al cererii de finanţare  
Se completează conform secţiunii ES2, punctul 3 „Înregistrarea” din procedura de 
evaluare selectare  
 
Verificarea criteriilor de selecţie 
 
Pentru componenta b) : 
 
S1: Aplicantul nu a mai beneficiat de sprijin din alte fonduri comunitare pentru 
investiţii similare în ultimii 3 ani; 
 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Bazele de date FEADR/ SAPARDCerere de 
finanţare Secţiunea C 
 
 
11. Raportul asupra utilizării programelor de 
finanţare nerambursabilă (obiective, tip de 
investiţie, lista cheltuielilor eligibile, 
costul si stadiul proiectului, perioada 
derularii proiectului) întocmit de 
solicitant pentru solicitanţii care au mai 
beneficiat de programe de finanţare 
nerambursabile în ultimii 3 ani, pentru 
aceleaşi tipuri de investiţii.  
 

Expertul verifică: 
-  Informaţiile menţionate de solicitant în 

secţiunea C din cererea de finanţare 
- În Bazele de date FEADR/ SAPARD 

dacă solicitantul se regăseşte si cu ce 
tip de investiţie  

 
În cazul în care solicitantul se regăseşte 
în Bazele de date FEADR/SAPARD că a 
beneficiat de sprijin pentru investiţii 
similare (acelasi tip de investiţie), iar data 
ultimei plăţi efectuate este mai mica de 3 
ani faţă de data depunerii prezentului 
proiect, expertul înscrie 0 în coloana Scor. 
 
Dacă data ultimei plăţi efectuate este 
datată cu mai mult de trei ani în urma faţă 
de data depunerii prezentului proiect, 
expertul înscrie 10 în coloana Scor. 
 
Atenţie: 
 
Pentru toate verificările se ataşează print-
screen cu rezultatul verificării. 
 
În cazul în care nu se regaseşte într-una 
din Bazele de Date şi nu a ataşat 
Raportul  11, expertul va înscrie 10 în 
coloana Scor. 

 
 
 
 
 



S2: Proiecte din zone cu potenţial turistic ridicat dar care nu sunt suficient 
dezvoltate din acest punct de vedere; 
 
(nu se punctează acest criteriu) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

  
 
 
S3: Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de 
muncă/25.000 Euro investiţii; 
 
(nu se punctează acest criteriu) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

  

 
S4: Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii 
proiectului; 
 
(30 dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Data de naştere este menţionata în Cererea 
de Finanţare 
10.1 Certificat constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului care specifică faptul 
că  solicitantul are codul CAEN conform 
activităţii pentru care solicită finanţare, 
existenţa punctului de lucru în mediul rural 
(dacă este cazul) şi că nu se află în proces 
de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicată), reorganizare judiciară 
sau faliment, conform Legii 85/2006, cu 
modificarile si completarile ulterioare  
si  
pentru investiţiile noi 
Declaraţie pe propria răspundere că îşi va 
deschide un punct de lucru în spaţiul rural, 
cu codul CAEN al activităţii pentru care 
solicită finanţare, conform legislaţiei în 
vigoare, înaintea ultimei plăţi a ajutorului, 
dacă este cazul 
 

Categoriile de solicitanţi cărora li se 
acordă punctaj sunt: 
 Persoana fizică sau Persoană 
fizică autorizată (PFA), cu vârsta sub 40 
de ani la data depunerii cererii de 
finanţare a proiectului;  
 Societate cu răspundere limitată, 
cu asociat unic persoană fizică cu vârsta 
sub 40 ani la data depunerii cererii de 
finanţare a proiectului. 
 Intreprindere individuală, titularul – 
intreprinzator persoana fizică cu vârsta 
sub 40 ani la data depunerii cererii de 
finanţare a proiectului. 
În cazul proiectelor promovate de femei şi 
care se regasesc în formele de 
organizare şi în condiţiile meţionate 
anterior se acordă punctaj la acest criteriu 
indiferent de vârsta acesteia la data 
depunerii cererii de finanţare. 
 
10.1 Expertul verifică dacă solicitantul se 
încadrează într-una din categorii pe baza 
menţiunilor din Certificatul Constatator 
emis de ORC şi/sau a menţiunii din 



cererea de finanţare (data naşterii) Dacă 
solicitantul se încadrează într-una din 
aceste categorii şi are vârsta sub 40 ani la 
data depunerii cererii de finanţare 
expertul, va înscrie 30 puncte în coloana 
“scor”, în rubrica specifică acestui criteriu. 
In cazul in care solicitantul nu indeplineşte 
condiţiile, expertul nu va acorda punctaj la 
acest criteriu şi va inscrie 0 in rubrica 
aferentă. 

 
 
S5: Proiecte de investiţii în activităţi recreaţionale;  
( 25 dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.  
a. Studiu de fezabilitate/ Documentație de 
avizare a lucrărilor de intervenții (unde este 
cazul) întocmit/ actualizat conform 
conținutului cadru și metodologiei stipulate 
în HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanții 
publici și pentru ONG-uri 
însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul 
de Stat în Construcții,  pentru toate acțiunile 
din cadrul proiectului depus de solicitanți 
Comune și ADI-uri;  
 
Sau 
Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu 
lucrări de construcții și/sau montaj, întocmit 
conform conținutului cadru pentru solicitanții 
privați așa cum este prezentat în anexa la 
Ghidul solicitantului 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care 
nu prevăd lucrări de construcții și/sau 
montaj (pentru solicitanții privati sau pentru 
solicitantii publici, după caz, conform 
modelului din Ghidul solicitantului). 
 
 

1 Expertul verifică dacă proiectul se referă 
la investiții de tipul celor din componenta 
b, investiții private în infrastructura 
turistică de agrement.  
 
Pentru proiectele combinate criteriul va fi 
punctat, dacă investițiile aferente 
activităților recreaționale reprezintă 
componenta majoritară din punct de 
vedere valoric.  
 
 
Dacă proiectul îndeplinește condiția, 
expertul va înscrie 25  în coloana Scor. 
In caz contrar, expertul va înscrie 0 în 
coloana Scor. 

 
 
S6: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 
surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice; 
 
( 0 dacă DA şi 0 dacă NU) 



 DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

  
 
 
S7: Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea 
culturii tradiţionale;  
( 20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.  
a. Studiu de fezabilitate/ Documentaţie de 
avizare a lucrarilor de intervenţii (unde este 
cazul) întocmit/ actualizat conform 
continutului cadru si metodologiei stipulate 
în HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanţii 
publici 
şi pentru ONG-uri 
însotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul 
de Stat în Construcţii,   pentru toate acţiunile 
din cadrul proiectului depus de solicitanţi 
Comune şi ADI-uri;  
 
Sau 
Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu 
lucrări de construcţii şi/sau montaj,  întocmit 
conform conţinutului cadru pentru solicitantii 
privati aşa cum este prezentat în anexa la 
Ghidul solicitantului 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care 
nu prevad lucrari de constructii si/sau 
montaj (pentru solicitantii privati sau pentru 
solicitantii publici, dupa caz, conform 
modelului din Ghidul solicitantului) 
Se verifică declaraţia pe propria 
răspunderea a solicitantului din secţiunea F 
la Cererea de Finanţare (punctul 14) 
 
22. Precontracte încheiate cu diferiţi 
organizatori/ prestatori pentru furnizarea de 
servicii cultural - tradiţionale pentru turisti. 
 

1, Expertul va verifica: 
- dacă în cadrul SF/MJ este demonstrat 
că proiectul prevede prin activitatea 
propusă păstrarea şi promovarea culturii 
tradiţionale  prin achiziţionarea de obiecte 
tradiţionale sau de mijloace de transport 
traditionale cu tracţiune animală (ex. sănii, 
trăsuri, şarete, căruţe, etc.) şi/ sau dacă 
solicitantul prezintă precontracte încheiate 
cu diferiţi organizatori/ prestatori pentru 
furnizarea de servicii cultural - tradiţionale 
pentru turisti. 
.  
Acestea trebuie să se încadreze în tipicul 
proiectului (exemplu: achiziţionarea de 
obiecte tradiţionale în vederea amenajării 
de structuri de primire turistice cu 
funcţiuni de cazare sau în vederea 
amenajării restaurantelor, achiziţionarea 
de mijloace de transport tradiţionale – 
sănii, trăsuri, şarete etc.). 
În cazul în care, prin proiect, se prevede 
achiziţionarea de obiecte tradiţionale/ 
mijloace de transport traditionale, 
solicitantul va completa declaraţia pe 
propria răspundere a solicitantului 
secţiunea F din cererea de finanţare. ; 
Astfel, se verifica daca solicitantul in  
declaratie si-a luat angajamentul de a  
achizitiona obiectetraditionale/ mijloace 
de transport traditionale numai de la 
mesteri care detin unul din documentele: 
-cartea de meşteşugar; 
-declaraţie de notorietate (cu privire la 
abilitatea de a desfăşura activitatea 
pentru care se solicită autorizarea, 
eliberata de primarul localităţii respective, 
în mod gratuit, în cazul meseriilor 



tradiţionale artizanale). 
 
ATENŢIE:  
Asocierea forţată a investiţiilor care 
vizează componenta b (piscine, centre de 
închirieri articole sportive, etc.) cu 
achiziţionarea de obiecte tradiţionale (de 
genul: ştergare, rogojini, cergi, etc.) se 
consideră conform prevederilor art. 4 
alin.8 din Reg. CE nr. 65/2011 creare de 
condiţii artificiale, în vederea obţinerii de 
punctaj în cadrul criteriului de selecţie 7. 
 
Dacă din analiza documentelor reiese 
îndeplinirea criteriului, expertul va înscrie 
20 în coloana Scor, dacă NU, va primi 0 
puncte pentru acest criteriu de selecţie. 

 
 
S8: Proiecte de investiţii în agro-turism  
 
(nu se punctează acest criteriu) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

  
 
CRITERII DE SELECŢIE LOCALE 
 
SL1: Proiecte care se adresează unor probleme de mediu 
(5 Da si 0 daca NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate-Proiect Tehnic 
 

Se va puncta dacă va exista cel puţin un 
spaţiu verde exterior amenajat unde va fi 
amplasat un panou informativ - hartă 
Harta GAL Ţara Năsăudului;. Dacă există 
în SF/PT descris acest aspect şi în 
devizul financiar este bugetat atunci 
expertul va inscrie 5 in coloana Scor, 
daca NU, va inscrie 0 puncte. 

 
SL2: Proiecte care crează locuri de muncă 
(5 Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate-Proiect Tehnic 
 

Se va puncta dacă vor fi create cel puţin 
1 loc de muncă creat. Dacă există în 
SF/PT descris acest aspect expertul va 



inscrie 5 in coloana Scor, daca NU, va 
inscrie 0 puncte. 

 
 
SL3: Proiecte care prin activitatea propusă pun în valoare potenţialul natural al 
ariilor protejate 
(5 Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate-Proiect Tehnic – 
Memoriu justificativ 
 

Se va puncta dacă în localitatea unde se 
amenajează spaţiul recreaţional există arii 
naturale protejate, Situri Natura 2000 şi în 
documentaţia proiectului se are în vedere 
ca să fie promovat şi acest potenţial 
natural al zonei prin organizarea unor 
excursii sau drumeţii pentru turişti.  Dacă 
există în MJ/SF/PT descris acest aspect 
atunci expertul va inscrie 5 in coloana 
Scor, daca NU, va inscrie 0 puncte. 

 
 
Alte criterii nu se punctează. Punctajul Maxim este 100 de puncte.  
Punctajul minim este 20 de puncte. 
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