
FISE DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

MĂSURA MCS 7.5 – SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII DE UZ PUBLIC ÎN 

INFRASTRUCTURA DE AGREMENT, ÎN INFORMAREA TURIȘTILOR ȘI ÎN 

INFRASTRUCTURA TURISTICĂ LA SCARĂ MICĂ 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: ______________________________________________ 

Obiectivul proiectului:___________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: 

____________________________________Prenume:_______________________________ 

Funcţie reprezentant 

legal:______________________________________________________________ 

 

CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ  

 

CS1. Principiul aplicarii in parteneriat 

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

 

 

 

Se vor puncta proiectele care propun realizarea investitiilor/activitatilor din 

cadrul proiectului in Parteneriat. 

Documente: Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ, Acord de 

Parteneriat  

CS2. Proiecte care acoperă o zonă alcătuită din cel puţin 3 UAT-uri 

                                                                   (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul de Fezabilitate ca 

investitia propusa se realizeaza pe teritoriul a cel putin 3 UAT-uri.  

Documente: Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ 

CS3. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o 

investiție similară 

                                                                   (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se vor puncta proiectele depuse de solicitanti, care nu au mai beneficiat de 

sprijin comunitar pentru o investitie in domeniul turismului 

Documente: Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ, Raport asupra 

utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 

CS4: Proiecte de investiţii integrate, prin combinarea a cel puţin două 

activităţi eligibile 

                                                                   (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                    

 

Se vor puncta proiectele care combină cel puțin două activități eligibile 



descrise în fişa măsurii 

Documente: Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ 

CS5: Principiul accelerării implementării  

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                    

 

Se vor puncta proiectele a caror perioada de implementare este mai mică 

sau egala cu 18 luni. 

 

Documente: Studiu de fezabilitate/Memoriu justificativ  

Total punctaj:                                                                                                     100 puncte 

Pentru această submăsură, pragul minim este de 15 de puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect 

nu poate intra 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. Proiectele depuse in parteneriat 

2. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 

3. Investitii care acopera cat mai multe UAT-uri din teritoriul GAL 

 

Aprobat,  

Manager GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume ________________________ 

Semnătura  

Data: 

Verificat:  

Expert 1 GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura  

Data:  

Verificat:  

Expert 2 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura 

Data: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

MĂSURA MCS 7.5 – SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII DE UZ PUBLIC ÎN 

INFRASTRUCTURA DE AGREMENT, ÎN INFORMAREA TURIȘTILOR ȘI ÎN 

INFRASTRUCTURA TURISTICĂ LA SCARĂ MICĂ 

 

 

CS1. Principiul aplicarii in parteneriat 

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Memoriu 

justificativ, Acord de Parteneriat 

Se vor puncta proiectele care propun realizarea 

investitiilor/activitatilor din cadrul proiectului in 

parteneriat. Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate 

si in Acordul de Parteneriat daca se deomnstreaza ca 

investitiile/activitatiile din cadrul proiectul vor fi 

realizate in partenriat 

 

 

CS2. Proiecte care acoperă o zonă alcătuită din cel puţin 3 UAT-uri 

                                                                   (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Memoriu 

justificativ 

Se vor puncta proiectele care vor demonstra in Studiul 

de Fezabilitate ca investitia propusa se realizeaza pe 

teritoriul a cel putin 3 UAT-uri. Expertul verifica in 

Studiul de Fezabilitate daca investita se va realiza pe 

teritoriul a cel putin 3 UAT-uri din teritoriul GAL  

 

CS3. Solicitanții care nu au primit anterior sprijin comunitar pentru o investiție similară 

                                                                                                    (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Memoriu 

justificativ, raport asupra utilizării 

programelor de finanţare 

nerambursabilă 

Se vor puncta proiectele depuse de solcitanti care nu 

au mai beneficiat de sprijin comunitar pentru o 

investitie in domeniul turismului. Expertul verifica in 

Studiul de Fezabilitate si in Raportul asupra utilizării 

programelor de finanţare nerambursabilă daca 

solicitantul a mai beneificat de sprijin comunitar in 

domeniul turismului 

 

CS4: Proiecte de investiţii integrate, prin combinarea a cel puţin două activităţi eligibile 

                                                                   (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                    



DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Memoriu 

justificativ 

Se vor puncta proiectele care combină cel puțin două 

activități eligibile descrise în fişa măsurii. Expertul 

verifica in Studiul de Fezabilitate daca proiectul 

combina cel putin doua activitati eligibile din fisa 

masurii 

 

CS5: Principiul accelerării implementării  

 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                    

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/Memoriu 

justificativ 

Se vor puncta proiectele a caror perioada de 

implementare este mai mică sau egala cu 18 luni. 

Expertul verifica in Studiul de Fezabilitate daca 

solicitantul isi propune sa finlizeze proiectul in maxim 

18 luni de la semnarea contractului de finantare. 

 

                                           


