
 
 

             
                   

 

Anexa 10 

ASOCIATIA PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

 

Nr……………………din………………………. 

 
EG 1.4 L  FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

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

dezvoltare locală 

  

MĂSURA din SDL 7–M7.5.a/6B Infrastructură turistică mică – amenajarea de trasee turistice și 
dezvoltare locală în Ţinutul Haiducilor 
 
               
Denumire 
solicitant:____________________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: 
_________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 
Statut juridic 
solicitant:__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

             
                   

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI 
 
Nr. Crt.  Criterii de selecţie  

Punctaj  

Metodologie de verificare 
Documentele justificative, in 

vederea punctarii criteriilor de 
selectie 

1 Solicitanţii care propun 

amenajarea unor 

trasee turistice virtuale 

definite în cadrul 

proiectului Turist în 

Tara Haiducilor; 

 

Solicitantii propun 
amenajarea cel 
putin a unui traseu 
turistic virtual  definit 
în cadrul proiectului 
Turist în Tara 
Haiducilor 
 

Maxim 10p 
5 p 

 Se va verifica Capitolul A – 
Prezentarea generala a 
proiectului, din Cererea de 
Finantare si SF/DALI// Memoriu 
Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care 
nu presupun montaj) întocmite 
conform legislaţiei în vigoare. 
Daca proiectul nu propune 
amenajarea a minim unui traseu 
turistic virtual, criteriul se va 
puncta cu 0 puncte. 
Traseele turistice virtuale definite 
la nivelul Ţinutului Haiducilor, sunt 
cele descrise in Proiectul Turist in 
Tara (Tinutul) Haiducilor (Drumul 
romanilor, Drumul credinței, 
Comorile haiducilor și Drumul 
poveștilor) 

Solicitantii propun 
amenajarea a mai 
mult de un traseu 
turistic virtual  definit 
în cadrul proiectului 
Turist în Tara 
Haiducilor 
 

 
10 p 

2 Solicitanţii care  
depun proiecte în 
care o parte din 
activităţi sunt 
realizate în regim de 
voluntariat, prin 
implicarea 
membrilor 
comunităţii; 

Solicitantii depun 
proiecte prin care 
mimim o activitate 
este realizata în regim 
de voluntariat, prin 
implicarea membrilor 
comunităţii 
 

Maxim 30p 
 
30 p 
 

Se va verifica Capitolul A – 
Prezentarea generala a proiectului, 
din Cererea de Finantare si SF/DALI. 
Se acorda 30 puncte, daca mimim o 
activitate este realizata în regim de 
voluntariat, prin implicarea membrilor 
comunităţii 
Daca proiectul nu propune ca mimim 
o activitate sa fie realizata în regim de 
voluntariat, prin implicarea membrilor 
comunităţii, criteriul se va puncta cu 0 
puncte 

Solicitantii depun 
proiecte prin care nu 
realizează o activitate 
în regim de voluntariat 

 
10 p 
 

Se va verifica Capitolul A – 
Prezentarea generala a proiectului, 
din Cererea de Finantare si SF/DALI. 
 

3 Solicitanții care depun 

proiecte care includ 

infrastructură turistică 

mica în localități din 

zone marginalizate din 

GAL Ținutul Haiducilor. 

 

Solicitanții care depun 

proiecte care includ 

infrastructură turistică 

mica în localități din 

zone marginalizate din 

GAL Ținutul Haiducilor. 

     
Comune care detin cel 
putin o localitate 
marginalizata 

 

Maxim 10p 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 p 
 
 

Se acorda 10 puncte daca 
comuna este cuprinsa in  
capitolului 2.3 Harti spatiale ale 
marginalizarii rurale in Romania, 
Tabel 1.6 si 1.3 din Atlasul 
Zonelor Rurale Marginalizate şi al 
Dezvoltării Umane Locale din 
România postat pe site-ul 
Ministerului Muncii si Justiției 
Sociale, Anexa 9.1. 
Pentru a se acorda punctaj cel 
putin una dintre comunele carora li 
se adreseaza proiectul trebuie sa 



 
 

             
                   

 

aiba localitati marginalizate 

4 Solicitanții care depun 
proiecte  în comune cu 
potential turistic ridicat. 

 

Solicitanții care depun 
proiecte  în comune cu 
potential turistic ridicat. 

 
Cel putin o comuna cu 
potential turistic ridicat 
 
Mai mult de o comuna 
cu potential turistic 
ridicat 

Maxim30p 
 
 
 
20p 
 
 
30p 

Se acorda 20 puncte daca cel 
putin o comuna este inclusa in 
Anexa 9.2 la prezentul Ghid Lista 
zonelor cu potential turistic ridicat. 

 
Se acorda 30 puncte daca mai 
mult de o comuna este inclusa in 
Anexa 9.2 la prezentul Ghid, Lista 
zonelor cu potential turistic ridicat. 
 
 

5 Solicitanții care depun 
proiecte care vizează 
întreținerea spațiilor 
publice. 

Solicitanții care depun 
proiecte care vizează 
întreținerea spațiilor 
publice. 

Maxim 10 
p  
 
10 puncte 

Se va verifica Capitolul A – 
Prezentarea generala a 
proiectului, din Cererea de 
Finantare si SF/DALI// Memoriu 
Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care 
nu presupun montaj) întocmite 
conform legislaţiei în vigoare. 
Daca proiectul nu vizează 
întreținerea spațiilor publice, 
criteriul se va puncta cu 0 puncte. 
 

6 Solicitanții care propun 
investiții privind 
prevenirea, intervenția 
în cazul producerii 
diverselor situații de 
urgență în vederea 
asigurării siguranței 
cetățenilor. 

Solicitanții care propun 
investiții privind 
prevenirea, intervenția 
în cazul producerii 
diverselor situații de 
urgență în vederea 
asigurării siguranței 
cetățenilor. 

Maxim 10 
p  

Se va verifica Capitolul A – 
Prezentarea generala a 
proiectului, din Cererea de 
Finantare si SF/DALI// Memoriu 
Justificativ (doar în cazul 
achizițiilor simple și dotărilor care 
nu presupun montaj) întocmite 
conform legislaţiei în vigoare. 
Daca proiectul nu propune 
investiții privind prevenirea, 
intervenția în cazul producerii 
diverselor situații de urgență în 
vederea asigurării siguranței 
cetățenilor, criteriul se va puncta 
cu 0 puncte. 
 

Total puncte 100 

 

•Punctajul minim admis la finantare este de 10 puncte. Proiectele sub acest punctaj nu se finantează. 

•Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. În cazul 

proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea  crescătoare în funcție de urmatoarea 

ordine crescatoare  a punctajelor: criteriul 2, criteriul 4,  criteriul 3, criteriul 1, criteriul 6, criteriul 5.  
Se vor avea in vedere respectarea principiilor egalităţii dintre barbati si femei si a integrarii de gen, cat si 
prevenirea oricarei discriminari pe criterii de sex, origine rasiala sau etnica, religie sau convingeri, handicap, 
varsta sau orientare sexuala. 
 

 
Observaţii:________________________________________________________________________
____ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________ 
Punctaj minim….puncte. 



 
 

             
                   

 

Punctaj realizat…………… 
 
ASOCIATIA PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
Aprobat Manager GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
Nume si prenume  
Semnătura si ștampila _________________  DATA ____/_____/________ 
 
Verificat  
Expert 2 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________  DATA ____/_____/________ 
Verificat 
 
Expert1   
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________  DATA ____/_____/_______ 
 
 
 
 
 
 


