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FORMULAR CS09 

FIȘA DE VERIFICARE / EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): 

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

                       

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:___________________________________________________ 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selectie Documente verificate  Punctaj selectie 

Conform 
Ghidului 

solicitantului 

Punctaj 
selectie 

GAL 

CS.1 Proiecte conectate cu 
un obiectiv turistic 
consacrat 

Documente verificate:  
Cererea de finantare 
Studiul de Fezabilitate/ 
Documentația de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții/Memoriul 
justificativ 

Maxim 30 … 

CS.2 Proiecte care se 
incadreaza intr-o 
strategie de dezvoltare 
locala, judeteana, 
regionala, LEADER 
-  Proiect incadrat intr-o 
strategie intr-o 
Strategie de 
dezvoltare/de 
promovare la nivel 
national/regional/judet
ean/local sau Leader si 
cu o populatie 
neta/turisti beneficiari 
ai infrastructurii 
turistice ≤1000  – 10 p; 
-   Proiect incadrat intr-

Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/ Memoriul justificativ 
care trebuie sa descrie: 
- incadrarea investitiei in 
Strategia de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER (se 
verifica atasarea extrasului din 
Strategia de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER 
care confirma oportunitatea 
investitiei si copia Hotararii de 
aprobare a respectivei strategii) 
si 
- populatia neta / turistii care 
beneficiaza de infrastructura 

Maxim 20  
 

… 
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Atenție! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de Finanțare.  
 
 
 
 
 

o strategie intr-o 
Strategie de 
dezvoltare/de 
promovare la nivel 
national/regional/judet
ean/local sau Leader si 
cu o populatie 
neta/turisti beneficiari 
ai infrastructurii 
turistice >1000 – 20 p. 

turistica. 

CS.3 Proiecte care acopera o 
zona omogena (acopera 
obiective din mai multe 
localitati componente 
ale GAL) 
- Zona omogena, 
formata din min 2 
localitati în care există 
atractii/ obiective 
turistice – 5 pct. 
- Zona omogena formata 
din mai mult de 2 
localitati în care există 
atractii/obiective 
turistice – 10 pct.  

- Cererea de finantare (Anexa 1)  
- Studiul de Fezabilitate / 
Memoriul justificativ/ 
Documentaţia de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii  

Maxim 10  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

… 

CS.4 Proiectele promovate de 
parteneriate 

- Cererea de finantare (Anexa 1)  
- Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul justificativ/ 
Documentaţia de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii 
- Acordul de parteneriat (Anexa 
9). 

10 … 

CS.5 Proiecte care contribuie 
la promovarea 
identitatii locale 

- Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul justificativ/ 
Documentaţia de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenţii 

Maxim 20 … 

CS.6 Proiecte care raspund 
simultan la 2 sau mai 
multe tipuri de actiuni 
eligibile 

Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii  

10  
 

… 

TOTAL 100 … 
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CONCLUZIA VERIFICARII ESTE: 
 
 PROIECT EVALUAT   FINANTABIL (PUNCTAJ MINIM INDEPLINIT - 15 PCT) 
      NEFINANTABIL (PUNCTAJ MINIM NEINDEPLINIT- 15 PCT) 
PUNCTAJ OBTINUT  
 
Observaţii:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

 
 
Aprobat: Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE                                 
Nume/Prenume ……………………....... 
Semnătura şi ştampila ...................   
Data………...................................... 
 
Verificat: Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE 
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................                 
Data……........................................ 
 
Întocmit: Expert 1 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE 
Nume/Prenume ……………………...... 
Semnătura....................................                 
Data……......................................  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Măsura 9/6B - Valorificarea turistică a patrimoniului natural, istoric și cultural al teritoriului Munții Măcinului – Dunărea 
Veche 

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│              
Tel:0742246828 │E-mail:office@aspir-leader.ro│office@galmuntiimacinului.ro│website: www.galmuntiimacinului.ro 

METODOLOGIA DE PUNCTARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  
 

CS.1. Proiecte conectate cu un obiectiv turistic consacrat 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Cererea de finantare (Anexa 1)  
- Studiul de Fezabilitate/ 
Documentația de Avizare pentru 
Lucrări de Intervenții/Memoriul 
justificativ 
- Fisa Masurii M9/6B 

Expertul verifica daca solicitantul justifica in 
documentele indicate conectarea investitie cu un obiectiv 
turistic consacrat. 

Atractiile / obiectivele turistice din teritoriul GAL Muntii 
Macinului - Dunarea Veche sunt cuprinse in Fisa Masurii 
9/6B. Enumerarea atractiilor turistice este 
exemplificativa si nu limitativa. Justificarea atractivitatii 
turistice a zonei/obiectivului invocat in cadrul 
proiectului/Studiului de fezabilitate va tine cont de 
incadrarea in urmatoarele categorii: •Trasaturi 
(caracteristici) ale mediului natural (de ex. plaje, 
pesteri, stânci, râuri si lacuri, flora si fauna); 
•constructii realizate de oameni, structuri si locuri 
proiectate si realizate pentru alt scop decât acela de a 
atrage vizitatori (de ex. lacasurile de cult, case 
nationalizate si case istorice, situri arheologice si 
monumente stravechi, gradini istorice, situri arheologice 
industriale etc); •constructii realizate de oameni 
structuri si locuri proiectate cu scopul de a atrage 
vizitatori si construite astfel încât sa raspunda nevoilor 
acestora (de ex. parcuri tematice, muzee în aer liber, 
centre pastratoare de patrimoniu, centre expozitionale, 
centre horticole, centre mestesugaresti etc); 
•evenimente speciale (de ex. evenimente culturale, 
sportive, festivaluri, obiceiuri traditionale si evenimente 
folclorice, evenimente religioase etc) 
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CS.2 Proiecte care se incadreaza intr-o strategie de dezvoltare locala, judeteana, regionala, 
LEADER 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de 
Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii 
- extras Strategia de dezvoltare 
locala, judeteana, regionala, 
LEADER si copia Hotararii de 
aprobare a respectivei strategii 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj 
doar daca sunt descrise concomitent: 
- incadrarea investitiei in Strategia de dezvoltare locala, 
judeteana, regionala, LEADER (se verifica si atasarea 
extrasului din Strategia de dezvoltare locala, judeteana, 
regionala, LEADER care confirma oportunitatea investitiei 
si copia Hotararii de aprobare a respectivei strategii) 
si 
- populatia neta / turistii care beneficiaza de 
infrastructura turistica. 
Expetul va acorda punctaje dupa cum urmeaza: 
- Proiect incadrat intr-o strategie intr-o Strategie de 
dezvoltare/de promovare la nivel 
national/regional/judetean/local sau Leader si cu o 
populatie neta/turisti beneficiari ai infrastructurii 
turistice ≤1000  – 10 puncte; 
-   Proiect incadrat intr-o strategie intr-o Strategie de 
dezvoltare/de promovare la nivel 
national/regional/judetean/local sau Leader si cu o 
populatie neta/turisti beneficiari ai infrastructurii 
turistice >1000 – 20 puncte. 

 

CS.3 Proiecte care acopera o zona omogena (acopera obiective din mai multe localitati 
componente ale GAL) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Cererea de finantare 
- Memoriu justificativ / Studiu de 
fezabilitate / Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii 

Expertul verifica daca solicitantul justifica si 

demonstreaza in documentele prezentate acoperirea unei 

zone omogene, respectiv investitia / proiectul acopera 

obiective din mai mult de 1 localitate componenta a GAL. 

Prin zona omogena in cadrul Masurii M9/6B se intelege 

zona care reuneste diverse tipuri de atractii/obiective 

turistice (conform descrierii de la CS1 - obiective naturale 

și culturale, activități recreaționale, evenimente specific 

locale etc.) dar si structuri de primire turistică 

Localitatea, in contextul M9/6B, este asezarea de tip sat 

Expetul va acorda punctaje dupa cum urmeaza: 
- Zona omogena, formata din min 2 localitati în care 
există atractii/ obiective turistice – 5 pct. 
- Zona omogena formata din mai mult de 2 localitati în 

care există atractii/obiective turistice – 10 pct. 
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CS.4 Proiecte promovate de parteneriat: 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Cererea de finantare (Anexa 1)  
- Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii 
- Acordul de parteneriat (Anexa 9). 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj 
doar daca proiectul propus implica existenta unui 
parteneriat. 
Expertul va puncta cu criteriul cu 10 puncte dacă se 
demonstraza in memoriul justificativ/studiul de fezabilitate 
necesitatea parteneriatului si rolul acestuia.  
Parteneriatul se poate constitui inclusiv pentru asigurarea 
mentenantei/sustenabilitatii investitiei. 

 
 
CS.5 Proiecte care contribuie la promovarea identitatii locale 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Cererea de finantare (Anexa 1)  
- Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctaj 
doar daca proiectul contribuie la promovarea identitatii 
locale. 
Expertul va puncta criteriul cu 20 de puncte dacă se 
demonstreaza in memoriul justificativ/studiul de 
fezabilitate/ Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii / Memoriul justificativ modul cum contribuie 
proiectul la  promovarea identitatii locale.  
Pentru promovarea identitatii locale, Expertul verifica daca 
solicitantul propune prin proiect promovarea tradiţii 
culturale, organizarea sau facilitarea accesului turiştilor la 
evenimente, festivaluri culturale tradiţionale, serbări 
pastorale, folclorice, viticole, vizitarea unor ateliere 
meşteşugăresti şi expoziţii de obiecte tradiţionale, 
integreaza elemente de arhitectura locala, utilizeaza 
resurse/materii prime locale specifice. Aceasta enumerare 
este exemplificativa si nu limitativa, Solicitantul avand 
libertatea de a propune si demostra si alte forme de 
promovare a identitatii locale, pe care expertul le 
evalueaza si puncteaza corespunzator.  

 
CS.6 Proiecte care raspund simultan la 2 sau mai multe tipuri de actiuni eligibile 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Studiul de Fezabilitate/Memoriul 
justificativ/Documentaţia de Avizare 
pentru Lucrări de Intervenţii 

Expertul verifica documentele enuntate si acorda punctajul 
(10 puncte) doar daca proiectul demonstreaza realizarea a 
min 2 tipuri de acţiuni eligibile, conform descrierii de la pct 
5.1 al Ghidului Solicitantului pentru masura M9/6B (spre 
exemplu amenajarea/renovarea unui obiectiv turistic 
natural si  amenajarea de marcaje turistice catre acesta)  
 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de punctare a criteriilor de selecţie si înscrie 
punctajul total acordat. 


