
 
 
  

Anexa E.1.2.3L - Fișa Criteriilor de Selecție aferente Măsurii M1/6B 
 

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

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare la GAL Clisura Dunării: 
_______________________________________________      
                  
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 
 

Nr. 
Crt. 

                             Criterii de selecţie 
                               M1/6B  - Promovarea UNITARA a teritoriului Clisura Dunării 

Punctaj 
GAL 

1.       Proiectul contribuie la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale=10 
puncte 
• Proiectul contribuie cu peste 50% din valoarea sa la conservarea patrimoniului local 
și a tradițiilor locale: 10 puncte 
• Proiectul are cel puțin un element de conservare a patrimoniului local și a tradițiilor 
locale: 5 puncte 
• Proiectul nu contribuie la conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale: 0 
puncte 
 
Proiectul va justifica în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, contribuția sa la 
conservarea patrimoniului local și a tradițiilor locale; 

 

2.       Proiectul contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori 
culturale și naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale = 10 puncte 
• Proiectul contribuie în totalitate la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții 
populare, valori culturale și naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale : 10 puncte 
• Proiectul are minim un element al tradițiilor locale, valorilor culturale și naturale: 5 
puncte 
• Proiectul NU contribuie la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori 
culturale și naturale, cu scopul  menținerii tradițiilor locale: 0 puncte 
 
Proiectul va justifica în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, ponderea contribuției sale 
la susținerea evenimentelor bazate pe tradiții populare, valori culturale și naturale, cu 
scopul  menținerii tradițiilor locale; 

 

3. Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea 
indentității locale = 10 puncte 

• Proiectul contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, consolidarea 
identității locale =10 puncte 

• Proiectul NU contribuie la sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediu, 
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consolidarea identității locale =0 puncte 
 
Proiectul va justifica în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, contribuția sa la 
sensibilizarea tinerilor asupra sănătății și mediului, consolidarea identității locale; 

4. Proiectul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei = 5 puncte 
• Proiectul contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei =5 puncte 
• Proiectul NU contribuie la dezvoltarea identității locale a zonei =0 puncte 

 
Proiectul va justifica în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, contribuția sa la 
dezvoltarea identității locale a zonei; 

 

5. Proiectul sprijină activitățile legate de de conștientizare asupra stilului de viață 
sănătos, cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății 
populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente = 10 puncte 

• Proiectul sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, 
cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât 
și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente= 10 puncte. 

• Proiectul NU sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață 
sănătos, cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății 
populației, cât și la atragerea turiștilor prin participare la evenimente= 0 puncte 
 

Proiectul va justifica în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, contribuția sa legată de 
modul în care sprijină activitățile legate de conștientizare asupra stilului de viață sănătos, 
cuprinde activități sportive care contribuie atât la menținerea sănătății populației, cât și la 
atragerea turiștilor prin participare la eveniment; 

 
 
 

6. Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția 
mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea = 10 puncte 
 

• Proiectul prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția 
mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea = 10 
puncte 

• Proiectul NU prevede atragerea atenției asupra problemelor de mediu, de protecția 
mediului și de atenuarea schimbărilor climatice și de adaptarea la acestea = 0 
puncte 

 
Proiectul va justifica în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ, contribuția sa la 
obiectivele orizontale; 
Proiectele vor preciza și detalia clar și concret în studiul de fezabilitate care este 
componenta de sensibilizare cu privire la  problemele de mediu, de protecția mediului și de 
atenuarea schimbărilor climatice și de adaptare la acestea. 

 

7. Proiectul are o componenta inovatoare = 15 puncte 
 

• Proiectul este în totalitate unul inovator = 15 puncte 
• Proiectul are componentă de inovare peste 50% din valoarea/ponderea lui – 10 

puncte  
• Proiectul are o singură componentă de inovare care reprezintă mai puțin de 50% din 

valoare/ponderea acestuia – 5 puncte; 
• Proiectul nu are componentă inovatoare 

 
Proiectele vor preciza și detalia clar și concret în Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ 
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care este componenta inovatoare legată de experiența din regiune și vor argumenta 
caracterul inovator și ponderea inovării în cadrul proiectului. 

8 Proiectul propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau 
atrage turiștii pentru un număr mai mare de 4 zile = 15 puncte 

• Proiectul propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau 
atrage turiștii pentru un număr mai mare de 4 zile =15 puncte 

• Proiectul NU propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic/NU 
atrage turiștii pentru un număr mai mare de 4 zile = 0 puncte 

Proiectul va descrie, detalia și argumenta explicit în Studiul de fezabilitate/Memoriu 
justificativ, contribuția sa privind realizarea de manifestări în afara sezonului estival 
turistic sau atragerea de turiștii pentru un număr mai mare de 4 zile pentru obținerea 
punctajului maxim de 10 puncte. 
Dacă nu prezintă EXPLICIT dar are elemente legate de realizarea de manifestări în afara 
sezonului estival turistic sau atragerea de turiștii pentru un număr mai mare de 4 zile – 
evaluatorii NU vor puncta acest criteriu. 

 

9 Programul este derulat în parteneriat local 
• Programul este derulat în parteneriat local, incluzând mai mult de 2 parteneri = 15 

puncte 
• Programul este derulat în parteneriat local, incluzând 2 parteneri = 10 puncte 
• Programul este derulat în parteneriat local, incluzând 1 partener = 5 puncte 
• Programul NU este derulat în parteneriat local = o puncte 

Beneficiarul va anexa la proiect protocoale de parteneriat realizate la nivel local cu fiecare 
partener în parte. Protocoalele de parteneriat nu au un format standard – dar ele trebuie să 
precizeze foarte clar rolul fiecărui partener în implementarea și/sau sustenabilitatea 
proiectului. 

 

                                                      TOTAL PUNCTAJ PROIECT  
                       Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal 

    1.  Proiectul propune realizarea de manifestări în afara sezonului estival turistic sau atrage turiștii pentru un 
număr mai mare de 4 zile - În conformitate cu Studiul de fezabilitate/Memoriu justificativ dezvoltat! 
Sezonul turistic este considerat ca fiind aferent lunilor iunie – august; 

  2. Proiectele depuse in parteneriat - Beneficiarul va anexa la proiect protocoale de parteneriat realizate la 
nivel local cu fiecare partener în parte. Protocoalele de parteneriat nu au un format standard – dar ele 
trebuie să precizeze foarte clar rolul fiecărui partener în implementarea și/sau sustenabilitatea proiectului. 
Criteriul nu face referire la Legislația specifică Parteneriatului Public-Privat – și doar la colaborarea între 
parteneri publici și privați în implementarea proiectelor de promovare unitară a Clisurii Dunării. 

 
Pentru proiectele cu punctaj egal – departajarea se va face după primul criteriu. Dacă mai multe 
proiecte cu punctaj egal vor avea punctat acest criteriu – va fi luată în calcul capacitatea proiectului de 
a propune ambele aspecte: evenimente în afara sezonului turistic respectiv atragerea turiștilor pentru 
un număr mai mare de 4 zile. 
Al 2-lea criteriu va fi luat în calcul doar în situația în care departajarea nu se poate realiza în 
conformitate cu primul criteriu. Dacă va fi cazul, departajarea se poate face și în funcție de numărul de 
protocoale anexate.  
 
Pentru aceasta masura  punctajul minim este de 30 puncte. 
 
Punctajului de Departajare a Proiectelor nu face parte din punctajul TOTAL AL PROIECTULUI!!! 
Acesta este important pentru ordinea din Raportul de Selectie a proiectelor finantate de GAL. 
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Aprobat, 

Director GAL___________________  

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

        

Verificat/Avizat 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

Întocmit 

Responsabil verificare evaluare si selecție proiecte  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      

 

Ştampila 
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