
E 3L FIŞA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

pentru proiectul depus prin 

Sub-măsura 19.2 -”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală” 

Măsura 4/6B “Păstrarea şi promovarea moştenirii culturale’’ 

 

Numărul de înregistrare al cererii de finanţare ............ din .......................................... 

 

       
                      

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlul proiectului :  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 Criteriu de selecție Punctaj 

acordat 

de GAL 

Documente verificate 

CS1 Valoarea culturală a 

proiectelor – în funcție de 

numărul de activități 

socio-culturale planificate 

a fi desfășurate în urma 

finalizării investiției 

Maxim 

25 

 

 

 

 

-Studiul de Fezabilitate/ Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții / 

Memoriu justificativ , 

-Declaratie pe propria raspundere privind 

asumarea desfasurarii activitatilor in urma 

finalizarii investitiei/ obiectivului in 

perioada de monitorizare a proiectului. 

-Acord de parteneriat cu 

organizații/institutii care vor 

organiza/desfasura activități socio-culturale 

și turistice în spațiul renovat 

CS2 Introducerea obiectivului 

în circuitul turistic 

 

Maxim 

10 

-Studiul de Fezabilitate / Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții / 

Memoriu justificativ,  

-declaratia pe propria raspundere prin care 

isi asuma introducerea obiectivului finantat 

in circuitul turistic la finalizarea investiei, 

si că  va  asigura  accesul pentru vizitatori 

la patrimoniul local construit 

/dotat/reabilitat  

 -document care atesta inscrierea 

obiectivului propus a fi reabilitat /restaurat 

/conservat/renovat/dotat intr-un circuit de 

promovare turistica.  

CS3 Integrarea problemelor de 

mediu 

15 -Studiul de Fezabilitate/Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții/  

Memoriu Justificativ , Cererea de finantare  

CS4 Numărul de beneficiari Maxim -Studiul de Fezabilitate/ Documentație  de  



direcţi/indirecţi ai 

investiţiilor realizate 

 

35 Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții/ 

Memoriu justificativ/cerere de finantare, 

 -Rezultatul final al recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 - 

„Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă 

- judeţe, municipii, oraşe, comune”/ 

-adeverintele/documentele eliberate de 

catre institutiile de cult, vizate de catre 

episcopiile/forurile de conducere ale 

cultelor religioase respective.  

CS5 Realizarea proiectului în 

parteneriat 

  

15 Studiul de Fezabilitate/ Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții / 

Memoriu justificativ, acord de parteneriat 

 TOTAL 100  

Punctajul minim pentru selectarea unui proiect: 20 puncte. 

 

Observaţiile GAL:  

                        

Observatii: 

 

___________________________________________________________________________

_______________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

  

 

 

 

Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului 

 

Întocmit :                      Verificat: 

Expert tehnic 1 GAL Zona Sătmarului                 Expert  tehnic 2 GAL Zona Sătmarului 
Nume/Prenume _______________________           Nume/Prenume ____________________                             

Semnătura _____________________________       Semnătura _____________________ 

Data_____/_____/___________                                Data_____/_____/___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

 

 

Evaluarea crieriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 

cererea de finanțare. 

 

Numarul de inregistrare al cererii de finantare........................................................  

Se preia numarul de inregistrare din Cererea de finantare care se confrunta si cu numarul de 

inregistrare din fisa de verificare a conformitatii. 

Denumire solicitant 

........................................................................................................................ 

Se preia denumirea din Cererea de finanțare  

 

Titlul proiectului...................................................................................................................... 

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

 

Verificarea criteriilor de selectie 

 

CS1: Valoarea culturală a proiectelor – în funcție de numărul de activități 

socio‐culturale planificate a fi desfășurate în urma finalizării investiției 

 



DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

 

-Studiul de Fezabilitate/ 

Documentație  de  Avizare  

pentru  Lucrări  de  Intervenții / 

Memoriu justificativ , 

-Declaratie pe propria 

raspundere privind asumarea 

desfasurarii activitatilor in urma 

finalizarii investitiei/ 

obiectivului in perioada de 

monitorizare a proiectului. 

- Acord de parteneriat cu 

organizații/institutii care vor 

organiza/desfasura activități 

socio-culturale și turistice în 

spațiul renovat 

  

Se verifica daca solicitantul descrie detaliat în Studiul de 

fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ activitățile 

planificate a fi desfășurate în urma finalizarii investitiei in 

perioada de monitorizare a proiectului, si daca este cazul 

anexează Acord de parteneriat cu organizații/institutii care 

vor organiza/desfasura activități socio-culturale și turistice 

în spațiul renovat, în vederea stimulării activităţilor de 

turism rural, precum și menținerea tradițiilor inclusiv a 

atelierelor de creatie și a moștenirii spirituale, contribuind 

astfel la atractivitatea zonelor rurale. 

Se verifica existenta declaratiei pe propria raspundere 

privind asumarea desfasurarii activitatilor in urma finalizarii 

investitiei in perioada de monitorizare a proiectului. 

 In cazul prezentarii unui Acord  de parteneriat cu  

organizații care vor organiza activități socio-culturale și 

turistice în spațiul renovat, în vederea stimulării activităţilor 

de turism rural, precum și menținerea tradițiilor inclusiv a 

atelierelor de creatie și a moștenirii spirituale, toti membri 

parteneriatului trebuie sa isi asume desfasurarea activitatilor 

prin mentionarea acestora in respectivul acord. 

Daca conditiile indeplinite mai sus sunt respectate se va 

acorda puntajul dupa cum urmeaza:  

Pentru minim 3 activitatii descrise  si planificate a fi 

desfășurate în urma finalizarii investitiei in perioada de 

monitorizare a proiectului, si asumate prin declaratie pe 

propria raspundere se acorda 10 puncte  

Pentru minim 5 activitatii descrise  si planificate a fi 

desfășurate în urma finalizarii investitiei in perioada de 

monitorizare a proiectului, si asumate prin Declaratie pe 

propria raspundere se acorda 15 puncte  

Pentru mai mult de 5 activitati descrise  si planificate a fi 

desfășurate în urma finalizarii investitiei in perioada de 

monitorizare a proiectului, si asumate prin Declaratie pe 

propria raspundere se acorda 25 puncte  

Evenimente/activitati  în vederea păstrării și promovării 

tradițiilor și obiceiurilor locale- meserii traditionale: cioplit 

in lemn si piatra, olarit, picturi pe sticla, impletituri fibre 

vegetale, activitati legate de mostenirea cultural si 

spirituala...etc 

Atentie !!!!!! 

Solicitanti/beneficiari dupa finalizarea proiectului/ 

investitiei au obligatia de a organiza/desfasura activitatile 

pentru care au primit punctaj asa cum au fost descrise in 

documentatia aferenta cererii de finantare. Documentele 

justificative (de ex. : afişe, pliante, anunţuri, procese-

verbale, poze, rapoarte de activitate si alte documente 

justificative conform anexelor aferente contractului de 

finantare) 



CS2: Introducerea obiectivului în circuitul turistic 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

-Studiul de Fezabilitate / Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții / 

Memoriu justificativ 

-declaratia pe propria raspundere prin care isi 

asuma introducerea obiectivului finantat in 

circuitul turistic la finalizarea investiei, si că  va  

asigura  accesul pentru vizitatori la patrimoniul 

local construit /dotat/reabilitat  

- document care atesta inscrierea obiectivului 

propus a fi reabilitat /restaurat / conservat 

/renovat/dotat intr-un circuit de promovare 

turistica. 

1.Pentru investitiile asupra obiectivelor care 

sunt deja introduse in  circuitul turistic se 

acorda 10 puncte. 

 Vor fi punctate numai proiectele pentru care 

solicitanti prezinta document care atesta 

inscrierea obiectivului propus a fi 

reabilitat/restaurat/conservat/renovat/dotat 

intr-un circuit de promovare turistica.  

2.Pentru investitiile la care solicitantul isi 

asuma introducerea obiectivului finantat prin 

proiect intr-un  circuit turistic se vor acorda 5 

puncte 
Vor fi punctate numai proiectele in care este 

descris acest lucru in Studiul de Fezabilitate / 

Documentație  de  Avizare  pentru  Lucrări  de  

Intervenții / Memoriu justificativ si prezinta 

atasat la cererea de finantare, declaratia pe 

propria raspundere prin care isi asuma 

introducerea obiectivului finantat in circuitul 

turistic la finalizarea investiei, si că  va  

asigura  accesul pentru vizitatori la 

patrimoniul local construit/dotat/reabilitat. 

 

 

CS3: Integrarea problemelor de mediu 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate/Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții /  

Memoriu Justificativ , Cererea de 

finantare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai dacă 

investițiile prevad acţiuni de protecţia mediului şi/sau 

de folosire a resurselor regenerabile iar acestea sunt 

detaliate în Studiul de Fezabilitate/Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții/  Memoriu 

Justificativ  şi sunt incluse şi în bugetul proiectului si 

devizul general/obiectaferente documentatiei depuse. 

- Punctajul se acordă proporţional cu ponderea 

pe care o are valoarea investiţiei aferentă acţiunilor de 

protecţia mediului şi/sau de folosire a resurselor 

regenerabile în valoarea totală eligibilă a proiectului. 

Modalitate de calcul 

- X puncte= valoarea investiţiei aferentă 

acţiunilor de protecţia mediului şi de folosire a 

resurselor regenerabile*15/ valoarea totală eligibilă a 

proiectului. 

 

 



CS4: Numărul de beneficiari direcţi/indirecţi ai investiţiilor realizate 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

-Studiul de Fezabilitate/ Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții/ 

Memoriu justificativ/cerere de finantare,  

 -Rezultatul final al recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din anul 2011 - 

„Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de vârstă - 

judeţe, municipii, oraşe, comune” 

- adeverintele/documentele eliberate de catre 

institutiile de cult, vizate de catre episcopiile 

/forurile de conducere ale cultelor religioase 

respective. 

1. Pentru proiectele ai caror beneficiari sunt 

reprezentati de catre intreaga comunitate 

locala 

Punctajul se va acorda conform Rezultatul final al 

recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 

2011 - „Populaţia stabilă pe sexe şi grupe de 

vârstă - judeţe, municipii, oraşe, comune” 

- Investitia este realizata in localități cu peste 

3.000 de locuitori - 35 de puncte. 

- Investitia este realizata in Localități cu pana la 

3.000 de locuitori inclusiv - 30 de puncte. 

2.Pentru proiectele depuse de catre institutiile 

de cult locale ai caror beneficiari sunt 

reprezentati de catre enoriasi culturilor 

respective 
Punctajul se va acorda conform numarului de 

enoriasi apartinatori institutiei de cult solicitante, 

mentionat in adeverintele/documentele eliberate 

de catre institutiile de cult, vizate de catre 

episcopiile/forurile de conducere ale cultelor 

religioase respective.  

Investitia este realizata de catre instutii de cult 

locale cu peste 300 enoriasi- 25 de puncte 

Investitia este realizata de catre instutii de cult 

locale cu cu pana la 300 enoriasi inclusive -20 de 

puncte 

Se verifica daca numărul de beneficiari 

direcţi/indirecţi ai investiţiilor realizate conform 

Rezultatului final al recensământului populaţiei şi 

locuinţelor din anul 2011 - „Populaţia stabilă pe 

sexe şi grupe de vârstă - judeţe, municipii, oraşe, 

comune”/ adeverintele/documentele eliberate de 

catre institutiile de cult, vizate de catre 

episcopiile/forurile de conducere ale cultelor 

religioase respective este  mentionat in Studiul de 

Fezabilitate /Documentație  de  Avizare  pentru  

Lucrări  de  Intervenții/  Memoriu Justificativ  si 

Cererea de Finantare 

 

 

CS5: Realizarea proiectului în parteneriat  

 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

-Studiul de Fezabilitate/ Documentație  de  

Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții / 

Se verifica cererea de finantare, Studiul de 

Fezabilitate/ Documentație  de  Avizare  pentru  



Memoriu justificativ,  

-cererea de finantare 

-acord de parteneriat 

 

Lucrări  de  Intervenții / Memoriu justificativ, 

acordul de parteneriat 

Se acorda punctaj daca la cererea de finantare este 

atasat Acordul de Parteneriat in care sa se 

specifice membrii parteneriatului; liderul 

parteneriatului; atributiile/reponsabilitatile fiecarui 

partener in implementarea proiectului; contributia 

financiara a fiecarui partener. 

Pentru primirea punctajului aferent este 

obligatoriu si descrierea în Memoriul 

justificativ/Studiul de fezabilitate/ Documentație  

de  Avizare  pentru  Lucrări  de  Intervenții a 

modului de concretizare a parteneriatului. 

 

 

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei 

bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică 

acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă 

peste bifa expertului.  

Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 

mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 

  

Criterii de departajare 

. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 

următoarele criterii și în următoarea ordine: 

1. Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine crescatoare; 

2. Proiectele depuse în parteneriat; 

3. Proiecte care includ acţiuni de protecţia mediului şi/sau de folosire a resurselor 

regenerabile 

Valoarea aferenta cheltuielilor pentru acţiuni de protecţia mediului şi/sau de folosire a 

resurselor regenerabile in ordine descrescatoare 

4.Numărul de beneficiari direcţi/indirecţi ai investiţiilor realizate- in ordine descrescatoare 

Punctajul minim admis la finanțare: 20 puncte. 

 


	Asociația de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Zona Sătmarului

