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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 componentele c) şi d): 
 
 
S1 

Proiecte incluse într-o strategie de 
promovare la nivel naţional / regional 
/ judeţean sau local (de tip LEADER); 
a. Proiectul este inclus într-o 
strategie judeţeană/locală (de tip 
Leader)   10 puncte 
b. Proiectul vizează investiîii şi/sau 
promovează ariile naturale protejate 
(parcuri naturale, rezervaţii naturale, 
etc.)  10 puncte 
( maxim 20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

DOC 1, 21, 9.5,  

S2 Proiectele care acoperă o zonă 
omogenă alcătuită din cel puţin 3 
comune şi în care există minim 15 
acţiuni/investiţii de turism; 
 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

DOC 1, 20  
Baza de date FEADR 

S3 Proiecte care contribuie la 
promovarea tradiţiilor culturale. 
5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
Verificare SF/PT/MJ 

Criterii de selecţie locale 
CSL1 Proiecte care promovează parteneriatele 

locale. 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
Acordul de parteneriat 

CSL 
2 

Proiecte care se adresează unor 
probleme de mediu. 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
Verificare SF/PT/MJ 

CSL Proiecte care creează locuri de muncă.  Verificare HCL sau HCD a 
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3 ( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) ADI 
CSL4 Proiecte care promovează obiective din 

mai multe localităţi componente ale 
GAL. 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
Acord cu alte localităţi, 
descriere SF/PT/MJ 

CSL5 Proiecte care prin activitatea propusă 
pun în valoare potenţialul natural al 
ariilor protejate. 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
Acord cu alte localităţi, 
descriere SF/PT/MJ 

CSL6 Proiecte care prin acţiunile propuse 
susţin şi promovează specificul cultural 
local. 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
Descriere SF/PT/MJ 

CSL7 Proiecte care prezintă un plan de 
promovare şi colaborare cu alte zone 
similare din ţară sau străinătate. 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
Acord cu alte localităţi, 
descriere SF/PT/MJ 

  
TOTAL 
 

 
100 Puncte 

 
Nota 
Scorul total al criteriilor de selecţie (100) stabilit de GAL:  ______ puncte 
 
 
Pentru componentele a) şi b),  punctajul minim realizat va fi de 20 puncte 
 
Pentru componentele c) şi d)  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 
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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 a), b) : 
 
Pentru componentele c) şi d): 
 
S1: Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional / regional / judeţean 
sau local (de tip LEADER); 
 
( max. 20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

a. Proiectul este inclus intr-o strategie 
judeteana/locala (de tip Leader)    
21. Hotărâre de Consiliu Judeţean prin care se 
aprobă strategia judeţeană, însoţită de extras 
care să ateste că investiţia se încadrează în 
această strategie 
sau 
Adresă emisă de un GAL autorizat care să 
confirme că investiţia se încadrează într-o 
strategie de dezvoltare locală (tip LEADER) 
 
b. Proiectul vizează investiţii şi/sau 
promovează ariile naturale protejate (parcuri 
naturale, rezervaţii naturale, etc.)    
21. Document care atestă instituirea 
regimului de arie protejată (lege, Hotărâre de 
Guvern, Hotărâri ale Consiliilor Judetene sau 
locale, etc.), conform OUG 57/2007 privind 
regimul ariilor naturale protejate, conservarea 
habitatelor naturale, a florei şi faunei salbatice, 
cu modificările şi completările ulterioare, însoţit 
de  Protocol de colaborare pentru 
promovarea ariilor naturale protejate (parcuri 
nationale, rezervatii naturale, etc.) incheiat cu  
administratia respectivei arii naturale protejate 
care sa prevada promovarea acesteia pe toata 
durata de functionare a centrului. De asemenea, 
protocolul trebuie să prevadă faptul că aria 
naturală protejată se regăseşte parţial sau total pe 

a. Doc. 1, 9.5, 21 Expertul verifica daca 
investitiile care sunt prevazute in SF/MJ sunt 
incluse într-o strategie de promovare 
judeteana aprobata printr-o hotarare a 
Consiliului Judetean, respectiv dintr-o 
strategie locală (de tip LEADER) a unui GAL 
autorizat. 
Această strategie trebuie să fie şi  concordanta 
cu cu scopul şi obiectivele ADI-ului respectiv, 
dacă este cazul. 
Dacă DA, solicitantul va primi 10 puncte, 
daca NU, va primi 0 puncte. 
b.Doc. 1, 9.5, 21 
Expertul verifica daca proiectul  îndeplineşte 
simultan următoarele condiţii: 
- în SF/MJ sunt prevăzute investiţii şi/sau 
activităţi de promovare în ariile naturale 
protejate; 
- respectiva arie este situată parţial sau total pe 
raza teritorial-administrativă a 
comunei/comunelor vizate prin proiect. 
- solicitantul prezintă un protocol de 
colaborare cu administraţia respectivei arii 
naturale protejate care prevede promovarea 
acesteia pe toata durata de monitorizare a 
proiectului. 
- solicitantul prezintă un document (lege, 
Hotărâre de Guvern, Hotărâri ale Consiliilor 
Judeţene sau locale, etc.),  care atestă 
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teritoriul comunei/ comunelor vizate de proiect. 
În cazul unui solicitant ADI, aria naturală 
protejată trebuie să se regăsească (parţial sau 
total) în cel puţin una din comunele ADI-ului. 
1. a. Studiu de fezabilitate/ Documentatie de 
avizare a lucrarilor de interventii (unde este 
cazul) intocmit/ actualizat conform conţinutului 
cadru şi 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 in Constructii,   pentru toate actiunile din 
cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si 
ADI-uri;  
 
Sau 
Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări 
de constructii si/sau montaj intocmit conform 
continutului cadru pentru solicitantii privati asa 
cum este prezentat in anexa la Ghidul 
solicitantului 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu 
prevăd lucrari de construcţii şi/sau montaj 
(pentru solicitanţii privaţi sau pentru solicitanţii 
publici, după caz, conform modelului din Ghidul 
solicitantului) 
 
9.5. Pentru ADI-uri: 
a) Incheierea privind înscrierea în Registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor şi  
b) Act de înfiinţare şi statutul Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitară (durata de 
funcţionare a asociaţiei trebuie să fie pe termen 
nedeterminat sau pe minim 8 ani de la data 
depunerii cererii de finanţare) 

instituirea regimului de arie protejată, conform 
legislaţiei menţionate. 
Această strategie trebuie să fie îni  
concordanta cu  scopul si obiectivele ADI-ului 
respectiv, dacă este cazul. 
 
Dacă solicitantul îndeplineste condiţiile va 
primi 10 puncte şi 20 total, daca NU, va primi 
0 puncte pentru punctul ,,b,,. 
 
Notă: Ariile naturale protejate sunt constituite 
în conformitate cu Ordonanţă de Urgenţă nr. 
57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor 
naturale protejate, conservarea habitatelor 
naturale, a florei şi faunei sălbatice. 
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S2: Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi în care 
există minim 15 acţiuni/investiţii de turism; 
 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a. Studiu de fezabilitate/ Documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii (unde este 
cazul) întocmit/ actualizat conform continutului 
cadru si metodologiei stipulate in HG nr. 
28/09.01.2008 pentru solicitantii publici 
si pentru ONG-uri 
insotit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul de 
Stat in Constructii,   pentru toate actiunile din 
cadrul proiectului depus de solicitanti Comune si 
ADI-uri;  
 
Sau 
Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu lucrari 
de constructii si/sau montaj, intocmit conform 
continutului cadru pentru solicitantii privati asa 
cum este prezentat in 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) 
 
20. Pentru investitiile din cadrul componentei c) 
si d) adeverinte eliberate de primariile din zona 
omogena1 respectiva, privind activitatile/ 
investitiile in turism realizate. 
 
Baza de date FEADR 

1, 20 Expertul va verifica daca in cadrul SF-
ului/MJ-ului sunt precizate cele minim 15 
acţiuni/investiţii de turism din zona omogena 
alcatuita din cel putin 3 comune unde urmeaza 
sa se realizeze investitia, in concordanta cu 
adeverintele eliberate de primariile din zona 
omogena respectiva, privind activitatile/ 
investitiile in turism realizate. 
 
 
 
 
 
 
Se verifică în baza de date FEADR daca 
comunele care fac parte din zona omogenă au 
solicitat şi alte finanţări pentru investiţii de 
promovare şi informare. Nu se acordă punctaj 
în situaţia în care există un alt proiect de 
promovare şi informare al unei comune ce 
face parte din zona omogenă. 
 
 
 
Daca din analiza documentelor reiese 
indeplinirea criteriului, expertul va inscrie    5 
in coloana Scor, daca NU, va inscrie 0 puncte. 
 
Atentie: 
O zonă omogenă poate face obiectul unui 
singur proiect, iar cele minim 15 actiuni/ 
investitii trebuie să fie dispersate pe întreaga 
suprafată a zonei omogene. 

 
 
 

                                                
1 (zona omogena = caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico-
geografic (poziționare limitrofă) /socio-economic/al specificităţii activităţilor desfăşurate 
în zona respectivă (activitate viticolă, meşteşugărească, floricolă etc).  
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S3: Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 
 
(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. a. Studiu de fezabilitate/ Documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii (unde este 
cazul) întocmit/ actualizat conform conţinutului 
cadru şi 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 Ghidul solicitantului. 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care nu 
prevăd lucrari de construcţii şi/sau montaj 
(pentru solicitanţii privaţi sau pentru solicitanţii 
publici, după caz, conform modelului din Ghidul 
solicitantului). 

1. Expertul va verifica dacă investiţia propusă 
prin SF/MJ contribuie la promovarea 
tradiţiilor culturale prin organizarea sau 
facilitarea accesului turiştilor la evenimente, 
festivaluri culturale tradiţionale, serbări 
pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor 
ateliere meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte 
tradiţionale, etc., prin acţiuni de promovare şi 
informare. 
 
Daca din analiza informatiilor prezentate in 
SF/MJ reiese indeplinirea criteriului, expertul 
va inscrie 5 in coloana Scor, daca NU, va 
inscrie 0 puncte. 

 
CRITERII DE SELECŢIE LOCALE 
 
CSL1: Proiecte care promovează parteneriatele locale 
(15 Da si 0 daca NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Acord de parteneriat  
 

Se va puncta acest criteriu dacă va exista cel 
puţin un acord de parteneriat cu un membru al 
comunităţii, persoană fizică sau juridică care 
va susţine amenajarea unei expoziţii cu 
obiecte tradiţionale din comunitate. 
Dacă acest acord există expertul va inscrie 15 
in coloana Scor, daca NU, va inscrie 0 puncte. 
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CSL2: 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 cu toate 
obiectivele sau ariile naturale protejate de pe 
raza 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. 

 
CSL 3 Proiecte care crează locuri de muncă 
(10 Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate-Proiect Tehnic 
Hotărâre de Consiliu Local, 
Hotărârea Organelor de Conducere ale Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară 

Se va puncta dacă vor fi create cel puţin două 
locuri de muncă, agenţi care se ocupă de 
promovarea turistică.. Dacă există în SF/PT 
descris acest aspect sau dacă există o hotărâre 
de consiliu local sau o hotărâre a organelor de 
conducere ADI, atunci expertul va inscrie 10 
in coloana Scor, daca NU, va inscrie 0 puncte. 

 
 
CSL 4: Proiecte care promovează obiective din mai multe localităţi componente ale GAL.  
(15 Da si 0 daca NU) 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate-Proiect Tehnic – 
Memoriu justificativ 
Acord de parteneriat 

Se va puncta dacă dacă beneficiarul va 
prezenta un acord cu celelalte localităţi din 
GAL în care se obligă ca până la finalizarea 
proiectului să realizeze un material informativ 
– catalog de prezentare cu obiective de turism 
specifice fiecărei localităţi pe care îl va 
prezenta pe pagina de web proprie. Dacă 
există în MJ/SF/PT descris acest aspect sau 
dacă există un acord cu celelalte localităţi 
rurale componente ale GAL, atunci expertul 
va inscrie 15 in coloana Scor, daca NU, va 
inscrie 0 puncte. 
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CSL 5: 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 
Acord de parteneriat 

Se va puncta dacă beneficiarul va prezenta un 
acord cu celelalte localităţi din GAL în care se 
obligă ca până la finalizarea proiectului să 
realizeze un material informative – catalog de 
prezentare cu arile protejate specifice fiecărei 
localităţi pe care îl va prezenta pe pagina de 
web proprie. Dacă există în MJ/SF/PT descris 
acest aspect sau dacă există un acord cu 
celelalte localităţi rurale componente ale 
GAL, atunci expertul va inscrie 5 in coloana 
Scor, daca NU, va inscrie 0 puncte. 

 
CSL 6: Proiecte care prin acţiunile propuse susţin şi promovează specificul cultural local 
(15 Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate-Proiect Tehnic – 
Memoriu justificativ 
 

Acest criteriu se va puncta dacă se dovedeşte 
prin Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
Justificativ că se va amenaja un spaţiu în 
clădirea care se va construi sau existentă 
pentru expunerea permanentă a unor obiecte 
locale tradiţionale (costume, obiecte populare, 
artizanat) în scopul vizitării şi promovării 
comunităţii.. Dacă există în MJ/SF/PT descris 
acest aspect, atunci expertul va inscrie 15 in 
coloana Scor, daca NU, va inscrie 0 puncte. 

 
CSL 7 Proiecte care prezintă un plan de promovare şi colaborare cu alte zone similare 
din ţară sau străinătate.  
(5 Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Acord de parteneriat 
 

Acest criteriu se va puncta dacă există un 
acord de parteneriat din care să rezulte o 
colaborare cu alte localităţi din alte GAL-uri 
în vederea expunerii comune de obiecte 
specifice tradiţionale. Dacă există în un accord 
de parteneriat, atunci expertul va inscrie 5 in 
coloana Scor, daca NU, va inscrie 0 puncte. 

 
Pentru proiectele care combină acţiuni din mai multe componente se aplică 
criteriile de selecţie aferente componentei  dominante. 
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