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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
MĂSURA M4/6B – CONSERVAREA SI PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

B. Verificarea criteriilor de selectie
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea
de Finantare.

CS1. Proiectul valorifică investiția în scop turistic
25 puncte

( 25 pct. daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL

DOCUMENTELOR  PREZENTATE
Doc.1- Studiul de fezabilitate

Declaratie pe propria raspundere

Criteriul va fi puncat în cazul în care, după
finalizarea investiției, va fi permisă vizitarea
obiectivului de către turiști. Solicitanutl va depune
o declaratie pe propria raspundere privind
vizitarea obiectivului de catre turisiti.

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj.
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte.

CS2. Proiectul contribuie la creșterea valorii culturale, prin numărul de activități socio-
culturale planificate

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

DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Cererea de finanţare

Doc.1- Studiul de fezabilitate/Memoriu
justificativ

Se vor acorda câte 2 puncte pentru fiecare
activitate planificată.

Punctajul se va acorda numai dacă în cadrul
Studiului de Fezabilitate/Memoriului Justificativ,
sunt mentionate activitatiile socio-culturale care
se vor desfasura dupa finalizarea investitiei.

Exemple de Activități culturale :
Demonstrare păstrare a unor meserii

tradiționale, cum ar fi:
• ţesut, cusut, confecţionarea de costume

populare, sculptat,
• cioplit în lemn şi piatră,
• olărit,
• pictura pe sticlă,
• împletituri din fibre vegetale etc.
Activități sociale:
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Demonstrare activități sociale, cum ar fi:
• after-school,
• îngrijire copii abandonați sau cu dizabilități,
• îngrijire bătrâni bolnavi și singuri etc.

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 15 puncte în coloana Punctaj.
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte.

CS3 Păstrarea aspectului original al clădirilor
30 puncte

( 30 pct. daca DA si 0 daca NU)

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

Doc. 1. Studiu de fezabilitate Se  va acorda punctaj proiectelor de
renovare/reabilitare care demonstrează că
obiectivul va avea în vedere conservarea
aspectului original, în ceea ce privește:
materialele de construcție și tehnicile utilizate,
aspectul fațadelor (ornamente, tîmplărie
geamuri și uși, culoare fațadă).

Se verifică dacă s-a ținut cont de recomandările
formulate prin „Ghidul pentru încadrarea în
specificul local din mediul rural în zona cu influență
săsească”, o publicație  întocmită de Ordinul
Arhitecților din România – Grupul de Dezvoltare
Rurală.

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 25 puncte în coloana Punctaj.
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte.

CS4. Proiectul contribuie la creștere eficienței energetice a construcțiilor/clădirilor asupra
cărora se intervine

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

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Cerearea de Finanțare

Doc 1- Studiu de fezabilitate

Se  va acorda punctaj proiectelor care
contribuie la cresterea eficentei energetice
a constructilor respectand Ghidul pentru
încadrarea în specificul local din mediul
rural în zona cu influență săsească.

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 15 puncte în coloana Punctaj.
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte.
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CS5 Solicitantul are experiență în implementarea de proiecte similare
15 puncte

( 15 pct. daca DA si 0 daca NU)
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL

DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Raportul asupra utilizării altor programe de
finanţare nerambursabilă

Se va acorda punctaj daca solicitantul
demonstreaza ca a implementat cu succes
cel putin un proiect in domeniul conservarii
si promovarii patrimoniului cultural
construit.

Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun
proiect nu poate intra la finanțare.

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie
punctajul total acordat.

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele
criterii pentru departajare :
1. Păstrarea aspectului original al clădirilor
2. Proiectul valorifică investiţia în scop turistic
3. Valoarea totală nerambursabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare
mai mică vor avea prioritate.


