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rețelelor de turism și investiții în infrastructura de agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura 

turistică la scară mică 

 

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELEȚIE – FORMULAR F3 GAL 

 

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

locală” 

Măsura M5/ 6B  - ” Sprijin pentru constituirea rețelelor de turism și investiții în infrastructura de 

agrement, în informarea turiștilor și în infrastructura turistică la scară mică” 

 

 

Număr de înregistrare  al Cererii de Finanţare (CF):_____din__/__/2018  

 

Denumirea solicitantului ..........................................................................................................................  

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

Amplasare.................................................................................................................................................. 

(localitate).................................................................................................................................................. 

 Statutul juridic ............................................................................................................................. ............ 

Date personale (reprezentant legal)  

Nume:………………………………………………………………………............................................ 

Prenume:……………...……………………………………………………............................................. 

CNP: ……................................................ 

Funcţia reprezentantului legal al întreprinderii …………................................................................. 

Funcția reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat majoritar/administrator)      

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

(se va completa de către expertul evaluator prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- 

Secțiunile B.1 si B.2) 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ............................................................................... 

Numărul, data și ora înregistrării proiectului la GAL:   ……………….....................................   

Tipul proiectului 

 de servicii                               

 de investiții: - investiție nouă                

                                 -   lucrări de intervenție     

 cu sprijin forfetar          
Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât 

existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru 

o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de cooperare). 
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Secțiunea - Verificarea criteriilor de selecție ale  proiectului  

 

CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ GAL 

1. Relevanța proiectului pentru specificul local                Max 90 puncte  

Proiectul prevede ifrastructura necesară pentru o strategie integrată de vizitare a 

obiectivelor din GAL RTF  

 

1.1. Trasee turistice  și includerea obiectivelor socio-culturale (de patrimoniu) în 

circuitul traseelor și infrastructură (materială și imaterială) pentru vizitare 

pedestră.                                                                                              10 puncte 

 

1.2. Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru vizitare cu 

bicicleta.                                                                                              20 puncte 

 

1.3. Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru turism 

ecvestru.                                                                                                5 puncte 

 

1.4. Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru vizitare cu 

vehicole motorizate (motociclete, mașini, rulote)                              5 puncte 

 

Proiectul prevede o strategie de promovare complexă prin mijloace specifice de 

promovare a tuturor obiectivelor din teritoriul GAL RTF 

 

1.5. Promovare prin materiale tipărite, panouri informative (inclusiv obiectivele 

socio-culturale de patrimoniu), hărți.                                10 puncte 

 

1.6  Promovare online prin hărți interactive.                                       10 puncte  

1.7  Promovare online prin pagina web.                                              10 puncte  

1.8  Organizarea cel puțin a unui eveniment local de promovare.       10 puncte  

1.9  Participarea la cel puțin un târg de turism.                                   10 puncte  

2.  Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect     

                                                                                                Max 10 puncte 

 

2.1 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite peste 

2000 persoane.                                                                                 10 puncte 
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2.2 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite minim 

2000 persoane.                                                                                    5 puncte 

 

                                                                   TOTAL punctaj    100 puncte  

 

Punctajul minim admis la finanţare: pentru această măsură este 70 puncte și reprezintă punctajul sub 

care niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție CS1- 1.2. și CS2-2.1. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocării disponibile. 

Punctajul obținut : _____________        

                                        

Observații: 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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Întocmit: Expert 1 GAL Răsăritul Țării Făgărașului 

Nume/Prenume ________________________          

Semnătura __________________________                           

Data_____/_____/___________    

 

 

Verificat: Expert 2 GAL Răsăritul Țării Făgărașului 

Nume/Prenume ________________________          

Semnătura __________________________                         

Data_____/_____/___________    
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

Denumire solicitant  

Se preia denumirea din Cererea de finanțare  

Titlul proiectului 

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Amplasarea proiectului 

Se preia amplasarea menționată în Cererea de Finanțare. 

Se va specifica totodată dacă localizarea proiectului vizează teritoriul GAL Răsăritul Țării 

Făgărașului  

Statutul juridic  

Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului 

Nume , Prenume, CNP 

Funcţie reprezentant legal întreprindere 

Funcţie reprezentant legal al proiectului 

Se preiau informațiile din Cererea de finanțare 

Data lansării apelului de selecție de către GAL 

Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către 

GAL va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor privind încadrarea proiectului și a 

eligibilității, realizate în cadrul tuturor proiectelor. 

Data și ora înregistrării proiectului la GAL 

Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL. 

Tipul proiectului 

Se stabilește tipul proiectului:  

 de servicii                               

 de investiții: - investiție nouă                

                                 -   lucrări de intervenție     

 cu sprijin forfetar          
Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât 

existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției pentru 

o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național (de ex. proiecte de cooperare). 
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Verificarea criteriilor de selecție 

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

de Finanțare. 

CS 1.  Relevanța proiectului pentru specificul local                - Maxim 90 puncte 

1.1 Trasee turistice  și includerea obiectivelor socio-culturale (de patrimoniu) în circuitul traseelor și 

infrastructură (materială și imaterială) pentru vizitare pedestră. - 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.1 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă sunt specificate  modalitățile 

de marcare a traseelor turistice prin GPS sau fizic, care 

să includă toate obiectivele GAL de la trasee tematice 

până la obiective culturale, istorice, naturale, 

gastronomice, produse locale.  

 

 

1.2 Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru vizitare cu bicicleta.- 20 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.2 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă sunt menționate și detaliate 

modalitățile de amenajare a infrastructurii (materiale și 

imateriale) pentru cicloturism, respectiv trasee marcate, 

parcări securizate pentru biciclete, puncte de belvedere 

și de informare. 

 

 

1.3 Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru turism ecvestru. – 5 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
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1.3 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă sunt menționate și detaliate 

modalitățile de elaborare a hărți/hărților interactive a 

teritoriului GAL și posibilitatea de a selecta pe device-

uri tema selectată ( itinerarii, obiective turistice de 

vizitat, produse și producători locali, modalitatea de 

deplasare pe traseele marcate etc). 

 

 

1.4 Trasee turistice și infrastructură (materială și imaterială) pentru vizitare cu vehicole motorizate 

(motociclete, mașini, rulote) - 5 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.4 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă sunt menționate și detaliate 

modalitățile de elaborare a hărți/hărților interactive a 

teritoriului GAL și posibilitatea  de a selecta pe device-

uri tema selectată ( itinerarii, modalitatea de deplasare 

pe traseele marcate etc). 

 

 

1.5  Promovare prin materiale tipărite, panouri informative (inclusiv obiectivele socio-culturale de 

patrimoniu), hărți. – 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.5 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă este specificat de solicitant 

numărul de materiale tipărite, numărul de panouri 

informative (minim 7- câte unul pentru fiecare partener 

GAL),precum și numărul de hărți destinate pensiunilor 

și agențiilor de turism. 

 

1.6  Promovare online prin hărți interactive. - 10 puncte 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.6 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă este menționată crearea de 

hărți interactive și promovarea online prin intermediul 

acestora. 

 

 

 

1.7  Promovare online prin pagina web. - 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.7 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă este menționată crearea 

paginii web și promovarea online prin intermediul 

acesteia. 

 

 

1.8  Organizarea cel puțin a unui eveniment local de promovare. - 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.8 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă solicitantul își propune 

organizarea a cel puțin unui eveniment local de 

promovare și în ce constă acesta. 

 

 

 

1.9  Participarea la cel puțin un târg de turism. -10 puncte 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

1.9 Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate /  

Cerere de Finantare,  

Documente justificative 

Expertul va verifica dacă este specificat în documente 

participarea la târguri de turism în calitate de expozant. 

 

 

CS 2. Numărul de beneficiari indirecți care vor beneficia de proiect, minim 2000 persoane.- 10 

puncte. 

2.1 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite peste 2000 persoane. 

2.2 Populația netă care beneficiază de servicii/infrastructuri îmbunătățite minim 2000 persoane. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Memoriu justificativ / Studiu de 

fezabilitate / Cerere de Finantare,  

 

Punctajul se acordă în funcție de numărul de 

beneficiari indirecți. Populația netă care beneficiază de 

servicii/infrastructuri îmbunătățite. 

Dacă populația netă este peste 2000 persoane expertul 

v-a puncta 10 puncte iar dacă populația netă este sub 

2000 persoane expertul v-a puncta 5 puncte   

 


