
 
 

GE3.2L 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:  
 
  
 
 
 
 
 

 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 
Pentru componenta a), 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; 
(maxim  2 dacă DA şi 0 dacă NU) 
- în cazul UAT-urilor cu 
Concentrare mare de resurse 
turistice (Cmrt) punctajul va fi de 
max. 2 puncte.  

- în cazul UAT-urilor cu 
Concentrare foarte mare de 
resurse turistice (Cfmrt) punctajul 
va fi de max. 0 puncte.  

 DOC. 1. Anexa 10 la ghid  

1. Cerere de 

finanțare 

2. Masura 41- 

411/412/413 

3. Numărul 

măsurii în care 

se încadrează 

proiectul 

4. Nr. Apel de 

depunere  
5. Anul 

alocației 

fianciare 

6. Codul 

regiunii 

7. Codul 

Județului 

8. Ultimele 

trei cifre ale 

Deciziei de 

Autorizare 

GAL emisă de 

AMPNDR 

9. Numărul 

de ordine de 

înregistrare 

în registru 

4 1 3 3 1 3  0 2 1 2 7 2 8 8 1 9      



S3 

Proiectele care prin activitatea 
propusă creează mai mult de un 
loc de muncă/ 25.000 Euro 
investiţii; 
(5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC. 1  

S4 

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

 DOC  10.1  

S5 
Proiecte de investiţii în activităţi 
recreaţionale; 
(0 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; 
(max. 7 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC 1 

S7 

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

 DOC 1, 22 

S8 
Proiecte de investiţii în agro-
turism;  
( 8 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC 1  

S9 

Beneficiarul să aibă sediul 
stabil pe teritoriul GAL, şi să 
desfăşoare activitatea pe 
teritoriul GAL; 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
DOC.24.1,  
9.1, 10.1,  
24.2, 1. 

S10 
Planul de investiţii să aibă 
prevederi de protecţia mediului; 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC.24.2, 1. 

S11 

Prin activitatea desfăşurată să 
promoveze valorile locale, să 
contribuie la dezvoltarea 
brandului teritoriului; 
( 7 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC.24.2, 1. 

S12 
Investiţie pentru spaţii de 
agrement; 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC.24.2, 1. 

S13 

În timpul exploatării cel puţin 3 
ani să promoveze şi să 
folosească produsele locale în 
limita posibilităţilor; 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC.24.3 

 TOTAL   
 



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)   12 puncte 
b. Proiectul vizează investiîii şi/sau 
promovează ariile naturale protejate 
(parcuri naturale, rezervaţii naturale, 
etc.)   16 puncte 
( maxim 16 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; 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

DOC 1, 20  
Baza de date FEADR 

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

 
DOC 1 

S4 

Beneficiarul să aibă sediul stabil pe 
teritoriul GAL, şi să desfăşoare 
activitatea pe teritoriul GAL; 
( 26 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 
DOC. 24.1,  
9.1, 10.1, 
24.2, 1. 

S5 
Planul de investiţii să aibă prevederi 
de protecţia mediului; 
( 5 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC. 24.2, 1. 

S6 

Prin activitatea desfăşurată să 
promoveze valorile locale, să 
contribuie la dezvoltarea brandului 
teritoriului; 
( 15 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC. 24.2, 1. 

S7 

În timpul exploatării cel puţin 3 ani 
să promoveze produsele şi serviciile 
locale în limita posibilităţilor; 
( 10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC. 24.4 

S8 
Investiţia realizată să deservească 
mai mulţi operatori turistici; 
( 3 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 DOC. 24.2, 1. 

 TOTAL   
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 26 puncte 



 
Observaţiile GAL:  
(se detaliază, pentru fiecare criteriu de selecţie în situaţia în care nu s-a obţinut 
punctajul maxim) 
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….................................. 
 
 
GAL/ Asociaţia Târnava Mică – Bălăuşeri – Sărăţeni  
 
Verificat de …………………………….        Şef SVCF – Manager GAL 
Semnătură …………………………………    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 a), 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; 
(maxim 2) 

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 şi metodologiei stipulate 

1.Expertul verifica daca locaţia proiectului 
din Studiul de fezabilitate/Memoriul 
justificativ se afla intr-un UAT/ comună din 
Anexa 10 la Ghidul Solicitantului – Lista 
comunelor cu potenţial turistic.  



în HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanţii 
publici şi pentru ONG-uri 
însoţit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul 
de Stat in Construcţii,   pentru toate 
acţiunile din cadrul proiectului depus de 
solicitanti Comune si ADI-uri;  
Sau 
Studiu de fezabilitate,  pentru proiecte cu 
lucrări de construcţii şi/sau montaj, întocmit 
conform conţinutului cadru pentru 
solicitanţii 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 
Anexa 10 la Ghidul solicitantului - Lista 
comunelor cu potenţial turistic.  
Nota: Anexa a fost întocmită în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 
142/2008 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului naţional Sectiunea 
a VIII a- zone cu resurse turistice, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
precum şi a metodologiei de acordare a 
punctajului total aferent potenţialului de 
dezvoltare turistică (evaluare finala) 
http://www.mdrt.ro/studii-de-fundamentare-
privind-patn-sectiunea-a-vi-a-zone-cu-
resurse-turistice  

- în cazul UAT-urilor cu Concentrare 
mare de resurse turistice (Cmrt) 
punctajul va fi de max. 2 puncte.  

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul 
aferent aplicându-se următoarea formulă 
de calcul: 

Cmrt*2/ Punctaj max. Cmrt = punctaj 
final (cu două zecimale).  
Notă: Punctajul maxim al Cmrt conform 
Anexei 10 este de 45 de puncte. 
- în cazul UAT-urilor cu Concentrare 
foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) 
punctajul va fi de max. 0 puncte.  

Pentru fiecare UAT se va calcula punctajul 
aferent aplicându-se următoarea formulă 
de calcul: 

Cfmrt*0/Punctaj max. Cfmrt = punctaj 
final (cu două zecimale). 

Notă: Punctajul maxim al Cfmrt conform 
Anexei 10 este de 56,40 de puncte. 
 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 in 
coloana Scor. 

 
S3: Proiectele care prin activitatea propusă creează mai mult de un loc de 
muncă/25.000 Euro investiţii; 
( 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 si metodologiei stipulate în 
HG nr. 28/09.01.2008 pentru solicitanţii 
publici  
şi pentru ONG-uri 
însoţit de Aviz tehnic emis de Inspectoratul 
de Stat în Construcţii,   pentru toate acţiunile 
din cadrul proiectului depus de solicitanţi 
Comune si ADI-uri;  

1. Expertul verifica pe baza formulei de calcul 
prezentata si pe baza analizei datelor: 
Estimări privind forţa de muncă ocupată 
prin realizarea investiţiei si  Cuantumul 
ajutorului public nerambursabil (euro) din 
Studiul de fezabilitate / Memoriul 
justificativ daca proiectul prin activitatea 
propusă creează mai mult de un loc de 
muncă/25.000 Euro investiţii. 
Daca valoare ajutor nerambursabil/număr 
locuri de munca nou create<=25.000 Euro, 
expertul inscrie  5 puncte în coloana scor.  



Sau 
Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu 
lucrări de construcţii şi/sau montaj, întocmit 
conform conţinutului cadru pentru solicitanţii 
privaţi aşa cum este prezentat în Ghidul 
solicitantului 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care 
nu prevăd lucrări de construcţii şi/sau montaj 
(pentru solicitanţii privati sau pentru 
solicitanţii publici, după caz, conform 
modelului din Ghidul solicitantului) 

 
Dacă valoare ajutor nerambursabil/număr 
locuri de muncă nou create>25.000 Euro, 
expertul înscrie 0 puncte în coloana scor. 
 
 

 
S4: Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data depunerii 
proiectului; 
(16 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 16 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;  
( 0 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 solicitanţii 
privaţi aşa cum este prezentat în anexa la 
Ghidul solicitantului 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care 
nu prevăd lucrări de construcţii şi/sau 
montaj (pentru solicitanţii privati sau pentru 
solicitantii publici, după caz, conform 
modelului din Ghidul solicitantului). 

1 Expertul verifică dacă proiectul se referă 
la investiţii de tipul celor din componenta 
b, investiţii private în infrastructura 
turistică de agrement.  
 
Pentru proiectele combinate criteriul va fi 
punctat, dacă investiţiile aferente 
activităţilor recreaţionale reprezintă 
componenta majoritară din punct de 
vedere valoric.  
 
 
Dacă proiectul îndeplineşte condiţia, 
expertul va înscrie 0  în coloana Scor. 
In caz contrar, expertul va înscrie 0 în 
coloana Scor. 

 
Atenţie: 
In cazul în care proiectul prevede investiţii în structura de primire turistică şi în 
activităţi recreaţionale, iar aceste activităţi se regăsesc în criteriile suplimentare 
aferente structurii de primire turistice, toate cheltuielile vor fi decontate din anvelopa 
financiară a componentei a), iar proiectul nu va fi considerat un proiect combinat. 
 
S6: Proiecte care au în componenţă şi investiţii de producere a energiei din 
surse regenerabile utilizate în scopul desfăşurării activităţii turistice; 
(max. 7 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 

1 Expertul va verifica dacă în cadrul 
SF/MJ este demonstrat că proiectul are în 
componenţă şi investiţii de producere a 
energiei din surse regenerabile utilizate în 
scopul desfăşurării activităţii turistice şi 
dacă cheltuielile aferente sunt prevăzute 
ăn devizul pe obiect,  devizul general si 
bugetul indicativ. 
Punctajul se acordă proporţional cu 
ponderea pe care o are valoarea 



Comune si ADI-uri;  
Sau 
Studiu de fezabilitate, pentru proiecte cu 
lucrări de construcţii şi/sau montaj, întocmit 
conform conţinutului cadru pentru solicitanţii 
privaţi aşa cum este prezentat în anexa la 
Ghidul solicitantului 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care 
nu prevad lucrări de construcţii şi/sau 
montaj (pentru solicitantii privati sau pentru 
solicitantii publici, după caz, conform 
modelului din Ghidul solicitantului) 

investiţiei pentru energie regenerabilă în 
valoarea totală eligibilă a proiectului. 
De exemplu: 
-cheltuielile aferente echipamentului 
producerii energiei din surse  regenerabile 
în valoare de 5.000 Euro. 
-valoarea totală eligibilă a proiectului de 
20.000 Euro. 
5.000/20.000x7=1,75 
Dacă în urma verificării, expertul constată 
că sunt prevăzute cheltuieli cu realizarea 
investiţiilor în producerea şi utilizarea 
energiei regenerabile va înscrie punctajul 
acordat în coloana “scor”, în rubrica 
specifică acestui criteriu. 
In cazul în care nu sunt prevăzute aceste 
cheltuieli, expertul nu va acorda punctaj la 
acest criteriu şi va înscrie “0” în rubrica 
aferentă. 

 
S7: Proiecte care prevăd prin activitatea propusă păstrarea şi promovarea 
culturii tradiţionale;  
( 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 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) 

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, 



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. 
 

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 traditionalenumai 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 
5 în coloana Scor, dacă NU, va primi 0 
puncte pentru acest criteriu de selecţie. 

 
S8: Proiecte de investiţii în agro-turism  
(8 dacă NU şi 0 dacă DA) 

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 

Expertul verifică în SF/MF dacă proiectul 
prevede investiţii în structuri de primire 
agro-turistice.  
 
Pentru proiectele combinate, criteriul va fi 
punctat dacă investiţiile aferente 
agroturismului reprezintă componenta 
majoritară din punct de vedere valoric. 
 
Dacă din analiza documentelor reiese 
îndeplinirea criteriului, expertul va înscrie 
8 în coloana Scor, dacă NU, va primi 0 
puncte pentru acest criteriu de selecţie. 
 



conform conţinutului cadru pentru solicitanţii 
privaţi aşa cum este prezentat în anexa la 
Ghidul solicitantului 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care 
nu prevăd lucrari de constructii şi/sau 
montaj (pentru solicitanţii privati sau pentru 
solicitantii publici, după caz, conform 
modelului din Ghidul solicitantului) 

S9: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea  viitoare pe teritoriul GAL; 
(15 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe teritoriul 
GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare 
pe teritoriul GAL: 

doc.24.1. Actul de identitate (în cazul 
persoanelor fizice neautorizate); 
doc.9.1. Certificate de înregistrare 
fiscală, doc.10.1. Certificat constatator 
(în cazul persoanelor juridice); 
doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

  
 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în 
Actul de identitate al solicitantului se 
verifică domiciliul, care trebuie să fie din 
teritoriul GAL. 
În cazul persoanelor juridice în Certificatul 
de înregistrare fiscală şi în Certificatul 
constatator se verifică sediul social şi 
punctele de lucru al societăţii, care trebuie 
să fie din teritoriul GAL. 
În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ se verifică dacă 
activităţile şi investiţiile propuse prin 
proiect vor fi realizate pe teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele 
comune (şi localităţile aparţinătoare): 
Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, 
Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  

S10: Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

Se verifică dacă sunt prezentate şi 
demonstrate în Proiect tehnic/ Studiu de 
fezabilitate/ Memoriu Justificativ 
prevederi de protecţia mediului. 
De ex. Colectarea selectivă a deşeurilor  

 



 

S11: Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la 
dezvoltarea brandului teritoriului; 
(7 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

Se verifică dacă sunt prevăzute activităţi 
care promovează valorile locale, de 
exemplu drumuri tematice, prezentarea 
meşteşugurilor tradiţionale, valorilor 
naturale. Prin aceste activităţi solicitantul 
contribuie la dezvoltarea brandului 
teritoriului.   

S12: Investiţie pentru spaţii de agrement (recreaţional); 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.  
a. doc.24.2. Proiect tehnic/ doc.1. 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 
doc.24.2. Proiect tehnic/ doc.1. Studiu de 
fezabilitate, pentru proiecte cu lucrări de 
construcţii şi/sau montaj, întocmit conform 
conţinutului cadru pentru solicitanţii privaţi 
aşa cum este prezentat în anexa la Ghidul 
solicitantului 
b. Memoriu justificativ pentru proiecte care 
nu prevăd lucrări de construcţii şi/sau 
montaj (pentru solicitanţii privati sau pentru 
solicitantii publici, după caz, conform 
modelului din Ghidul solicitantului). 

1 Expertul verifică dacă proiectul se referă 
la investiţii de tipul celor din componenta 
b, investiţii private în infrastructura 
turistică de agrement.  
 
Pentru proiectele combinate criteriul va fi 
punctat, dacă investiţiile aferente 
activităţilor recreaţionale reprezintă 
componenta majoritară din punct de 
vedere valoric.  
 
 
 

 



S13: În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze şi să folosească 
produsele locale în limita posibilităţilor; 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
doc.24.3. Declaraţia pe propria răspundere 
privind folosirea produselor locale 

Se verifică dacă solicitantul declară că 
pentru activitatea propusă prin proiect 
minim 3 ani, va folosi în limita 
posibilităţilor produse locale.   

 
 
Pentru componentele c) şi d): 
 
S1: Proiecte incluse într-o strategie de promovare la nivel naţional / regional / 
judeţean sau local (de tip LEADER); 
( max. 16 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 

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 12 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.),  



functionare a centrului. De asemenea, 
protocolul trebuie să prevadă faptul că aria 
naturală protejată se regăseşte parţial sau 
total pe 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) 

care atestă 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 16 puncte, daca NU, va primi 0 
puncte. 
 
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. 
 

 
S2: Proiectele care acoperă o zonă omogenă alcătuită din cel puţin 3 comune şi 
în care există minim 15 acţiuni/investiţii de turism; 
(10 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 

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 



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 

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    
10 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. 

 
S3: Proiecte care contribuie la promovarea tradiţiilor culturale. 
(15 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 

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 15 in coloana Scor, 

                                                
1
 (zona omogena = caracteristici comune ale unei zone din punct de vedere fizico-

geografic (poziţionare limitrofă) /socio-economic/al specificităţii activităţilor desfăşurate 
în zona respectivă (activitate viticolă, meşteşugărească, floricolă etc).  
 
 



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). 

daca NU, va inscrie 0 puncte. 

S4: Beneficiarul să aibă sediul stabil pe teritoriul GAL şi să desfăşoare 
activitatea viitoare pe teritoriul GAL 
(26 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1. Documente din care sa reiasă  ca   
beneficiarul are sediul stabil pe teritoriul 
GAL şi să desfăşoare activitatea viitoare 
pe teritoriul GAL: 

doc.24.1. Actul de identitate (în cazul 
persoanelor fizice neautorizate); 
doc.9.1. Certificate de înregistrare 
fiscală, doc.10.1. Certificat constatator 
(în cazul persoanelor juridice); 
doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 
 

În cazul persoanelor fizice neautorizate în 
Actul de identitate al solicitantului se 
verifică domiciliul, care trebuie să fie din 
teritoriul GAL. 
În cazul persoanelor juridice în Certificatul 
de înregistrare fiscală şi în Certificatul 
constatator se verifică sediul social şi 
punctele de lucru al societăţii, care trebuie 
să fie din teritoriul GAL. 
În Proiect tehnic/Studiu de fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ se verifică dacă 
activităţile şi investiţiile propuse prin 
proiect vor fi realizate pe teritoriul GAL.  
Teritoriul GAL cuprinde următoarele 
comune(şi localităţile aparţinătoare): 
Bălăuşeri, Fîntînele, Veţca, Neaua, 
Ghindari, Chibed, Sărăţeni şi oraşul 
Sângeorgiu de Pădure.  

S5: Planul de investiţii să aibă prevederi de protecţia mediului; 
(5 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

Se verifică dacă sunt prezentate şi 
demonstrate în Proiect tehnic/ Studiu de 
fezabilitate/ Memoriu Justificativ 
prevederi de protecţia mediului. 
De ex. Colectarea selectivă a deşeurilor  

 



S6: Prin activitatea desfăşurată să promoveze valorile locale, să contribuie la 
dezvoltarea brandului teritoriului; 
(15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

Se verifică dacă sunt prevăzute activităţi 
care promovează valorile locale, de 
exemplu amenajarea drumurilor tematice, 
prezentarea meşteşugurilor tradiţionale, 
valorilor naturale, redactarea materialelor 
promoţionale, materiale informative 
privind obiectivele turistice ale teritoriului 
GAL.  
Prin aceste activităţi solicitantul contribuie 
la dezvoltarea brandului teritoriului.   

S7: În timpul exploatării cel puţin 3 ani să promoveze produsele şi serviciile 
locale în limita posibilităţilor; 
(10 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.4. Declaraţia pe propria răspundere 
privind promovarea produselor şi serviciilor 
locale 

Se verifică dacă solicitantul declară că 
pentru activitatea propusă prin proiect 
minim 3 ani, va folosi în limita 
posibilităţilor produse locale.   

S8: Investiţia realizată să deservească mai mulţi operatori turistici; 
(3 pct. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.24.2. Proiect tehnic/doc.1. Studiu de 
fezabilitate/Memoriu Justificativ; 

 

Se verifică dacă investiţia realizată prin 
proiect deserveşte mai mulţi operatori 
turistici. 
De ex. site web, birouri de informare 
turistică etc. 

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


