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FORMULARUL S11 - FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE PENTRU MĂSURA 

M11/6A COOPERARE IN SECTORUL TURISTIC  

 

Numărul de înregistrare a Cererii de Finanţare (CF) la GAL: ___________________ 
                        
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:___________________________________________________ 

CRITERIU DE SELECŢIE 
PUNCTAJ (SCOR) 

GAL DT 

CS1. Parteneriate constituite din minimum 3 

microîntreprinderi 

 – 20 puncte  

Documente care se verifică: 

 Cererea de finanțare; Acordul de parteneriat; Studiul de 

fezabilitate/memoriul justificativ 

 

CS2. Proiecte care includ parteneri din minimum 2 UAT-uri 

din teritoriul GAL DT  

– 25 puncte 

Documente care se verifică:  

Acordul de parteneriat; Documente constitutive; Cererea de 

finantare 

 

CS3. Parteneriate care dezvoltă un pachet comun de servicii 

turistice 

 – 20 puncte  
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Parteneriatul propune dezvoltarea unui pachet comun de 

servicii turistice pe care le comercializează și promovează 

împreună 

Documente care se verifică:  

Acordul de parteneriat; Studiul de fezabilitate/memoriul 

justificativ 

CS4. Proiecte care includ o componentă de investiții-dotări 

(achiziții de echipamente, dotări, utilaje etc.);  

- 20 puncte  

Documente care se verifică:  

Cerere de finanțarea; Studiul de fezabilitate/memoriul 

justificativ; 

 

CS5. Proiecte care prevăd crearea de locuri de muncă;  

- 10 puncte  

Proiecte care prevăd crearea  a cel putin  2 locuri de muncă; 

 

Documente care se verifică:  

Documente: Cerere de finanțarea; Studiul de 

fezabilitate/memoriul justificativ; 

 

CS6. Proiecte în care cel puțin un partener a mai 

implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă prin 

PNDR 

- 5 puncte 

(experienta în derularea de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă) 

 

Documente care se verifică:  

Cererea de finanțare; Raportul asupra utilizării fondurilor 

nerambursabile 

 

 

 
Punctajul minim pentru selectarea proiectului este de 50 de puncte. 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
 
In cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele 
criterii pentru departajare:  

1. Proiectele care prevăd un număr cât mai mare de parteneri 
2. Proiectele care se implementează într-un număr cât mai mare de UAT-uri 
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3. Proiectele care au o pondere mai mare a cheltuielilor de investiții 
4. Data și ora depunerii proiectului 

 

Aprobat de: Manager GAL DT 
Nume/Prenume …………………….....................  
Semnătura şi ştampila ..................................  
DATA………..................................................... 
 
Întocmit de: Expert Tehnic/Animator 
Nume/Prenume …………………….........................  
Semnătura......................................................... 
DATA……….......................................................... 
 
 
Verificat: Expert Tehnic/Animator 
Nume/Prenume ……………………........................  
Semnătura....................................................... 
DATA………........................................................ 
 
 
 
Contrasemnat de: Președinte Comitet de Selecție 
Nume/Prenume …………………….....................  
Semnătura ...................................................  
DATA………..................................................... 
 

 

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT 
SELECTAT? 

DA DA cu 
observații* 

NU**  

       

 

* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de 

proiect selectat (Erată la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției 

Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au 

fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție 

** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat 

 

Aprobat, 

Director  OJFIR/CRFIR  

Nume/Prenume _______________________ 
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Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

Avizat: Şef Serviciu SLIN OJFIR/SLIN CRFIR 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

Verificat: Expert 2  CE SLIN OJFIR/SLIN CRFIR 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

Întocmit: Expert  1 CE SLIN OJFIR/SLIN CRFIR 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 
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Metodologie pentru verificarea criteriilor de selecție 
 

1.CS 1 Parteneriate constituite din minimum 3 microîntreprinderi 

Expertul va verifica daca numărul de membrii menționați în Acordul de Cooperare, Cererea de 

finantare/ studiul de fezabilitate/memoriul justificativ este de minimum 3. 

În cazul în care numărul partenerilor este de minimum 3, proiectul va primi 20 de puncte, dacă 

nu, se vor înscrie 0 puncte în coloana Punctaj.  

  

2. CS 2 Proiecte care includ parteneri din minimum 2 UAT-uri din teritoriul GAL DT 

Expertul va verifica daca parteneriatul este reprezentativ din punct de vedere teritorial. Astfel, 

expertul va verifica dacă din Acordul de parteneriat, Cererea de finanțare, Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ si documentele constitutive anexate rezultă faptul că  

minimum 2 parteneri au sediul și/sau punctul de lucru în 2 UAT-uri diferite.  

În acest caz proiectul va primi 25  de puncte, în caz contrar, proiectul se vor înscrie 0 puncte in 

coloana Punctaj. 

3. CS4  Parteneriate care dezvoltă un pachet comun de servicii turistice  

Parteneriatul propune dezvoltarea unui pachet comun de servicii turistice pe care le 

comercializează și promovează împreună 

Expertul verifică dacă din informațiile furnizate în Acordul de parteneriat; Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ rezultă că proiectul propune dezvoltarea unui pachet comun 

de servicii turistice pe care urmează să le comercializeze și promovează împreună. 

 

În cazul în care proiectul propune dezvoltarea unui pachet comun de servicii turistice, proiectul 

va primi 20 puncte, dacă nu, se vor înscrie 0 puncte în coloana Punctaj. 

 

4. CS4. Proiecte care includ o componentă de investiții-dotări (achiziții de 

echipamente, dotări, utilaje etc.); 

Expertul verifică dacă din informațiile furnizate în Cererea de finanțare si Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativ rezultă că proiectul propune o componentă de investiții 

(achiziții de echipamente, dotări, utilaje etc.). 

 

În cazul în care proiectul propune o componentă de investiții, se vor acorda 20 puncte. În caz 

contrar, proiectul va primi 0 puncte in coloana Punctaj. 

5. CS5. Proiecte care prevăd crearea de locuri de muncă;  
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Expertul verifică dacă din informațiile furnizate în Cererea de finanțare și Studiul de 

fezabilitate/Memoriul justificativi rezultă că parteneriatul propus de proiect prevede crearea 

a cel puțin 2 locuri de muncă. 

 

În cazul în care proiectul propune crearea a minim 2 locuri de muncă, se vor acorda 10 puncte. 

În caz contrar, proiectul va primi 0 puncte in coloana Punctaj. 

  

6. CS6. Proiecte în care cel puțin un partener a mai implementat proiecte cu finanțare 

nerambursabilă prin PNDR 

 

Expertul verifică dacă din informațiile furnizate în Cererea de finanțare și din Raportul asupra 

utilizării fondurilor nerambursabile rezultă că la nivel de parteneriat există cel puțin un 

partener care a mai implementat proiecte cu finanțare nerambursabilă. 

 

În cazul în care parteneriatul demonstrează că cel puțin un partener a mai implementat 

proiecte cu finanțare nerambursabilă se vor acorda 5 puncte. În caz contrar, proiectul va primi 

0 puncte in coloana Punctaj. 
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