
Fise de evaluare a criteriilor de selectie 

M6/M7/Subm.7.2.3/6B - „Investitii realizate in vederea pastrarii si promovarii culturii in 

teritoriul GAL Transcarpatica, prin organizare de evenimente” 

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. 

Criterii de selectie Punctaj 

1. Proiecte care contribuie la conservarea patrimoniului local si a traditiilor 

locale, la promovarea valorilor culturale si naturale ale zonei Transcarpatica; 

25 puncte daca DA, 0 daca NU 

Se punctează daca în Studiul de fezabilitate este descrisa aceasta 

contributie. 

Documente: studiul de fezabilitate. 

 

2. Proiecte care contribuie la dezvoltarea identitatii locale a zonei 

Transcarpatica; 

25 puncte daca DA, 0 daca NU 

Se punctează daca în Studiul de fezabilitate este descrisa aceasta 

 



contributie. 

Documente: studiul de fezabilitate. 

3. Proiecte care includ activitati de atragere a turistilor prin participare la 

evenimente; 

25 puncte daca DA, 0 daca NU 

Se punctează daca în Studiul de fezabilitate sunt descrise aceste activitati. 

Documente: studiul de fezabilitate. 

 

4. Proiecte care includ programe inovatoare; 

25 puncte daca DA, 0 daca NU 

Se punctează daca în Studiul de fezabilitate sunt descrise aceste tipuri de 

programe. 

Documente: studiul de fezabilitate. 

 

  TOTAL 100 

 

Pentru această submăsură, pragul minim este de 25 de puncte şi reprezintă pragul sub care nici 
un proiect nu poate intra la finanţare. 
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, va fi aplicat urmatorul criteriu 
pentru departajare: 
- Valoarea totala nerambursabila a proiectului in ordine crescatoare. Proiectele cu o valoare 
mai mica vor avea prioritate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
M6/M7/Subm.7.2.3/6B - „Investitii realizate in vederea pastrarii si promovarii culturii in 

teritoriul GAL Transcarpatica, prin organizare de evenimente” 
 
B. Verificarea criteriilor de selectie 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea 
de Finantare. 
 
CS.1: Proiecte care contribuie la conservarea patrimoniului local si a traditiilor locale, la 
promovarea valorilor culturale si naturale ale zonei Transcarpatica. 

25 puncte 
(25 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1. Studiul de fezabilitate Se va acorda punctaj proiectelor care 
contribuie la conservarea patrimoniului local si 
a traditiilor locale, la promovarea valorilor 
culturale si naturale ale zonei Transcarpatica, 
acest lucru fiind descrise in studiul de 
fezabilitate. 
  

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 de puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
CS.2: Proiecte care contribuie la dezvoltarea identitatii locale a zonei Transcarpatica. 

25 puncte 
(25 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1. Studiul de fezabilitate Expertul verifica in informatiile din studiul de 
fezabilitate daca este descris modul in care 
proiectul contribuie la dezvoltarea identitatii 
locale a zonei Transcarpatica. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
CS.3: Proiecte care includ activitati de atragere a turistilor prin participare la evenimente. 

25 puncte 
(25 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1. Studiul de fezabilitate Expertul verifica daca în Studiul de fezabilitate 
sunt cuprinse activitati prin care se vor 



atragere turistii sa participe la evenimente, cu 
exemple concrete si descrierea acestor 
activitati. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
CS.4: Proiecte care includ programe inovatoare.  

25 puncte 
(25 pct. daca DA si 0 daca NU) 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

1. Studiul de fezabilitate Expertul verifica daca în Studiul de fezabilitate 
sunt incluse si descrise aceste tipuri de 
programe inovatoare, programe care nu au 
mai fost implementate in teritoriul GAL 
Transcarpatica. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
Pentru această submăsură, pragul minim este de 25 puncte şi reprezintă pragul sub care nici un 
proiect nu poate intra la finanţare. 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 
punctajul total acordat. 
In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, va fi aplicat urmatorul criteriu 
pentru departajare: 
- Valoarea totala nerambursabila a proiectului in ordine crescatoare. Proiectele cu o valoare 

mai mica vor avea prioritate. 

 


