
Fise de evaluare a criteriilor de selectie 
MĂSURA M3/6B – CREAREA ȘI EXTINDEREA SERVICIILOR DE BAZĂ DESTINATE POPULAȚIEI 

 
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:________________________________________________________ 

 
CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ  

 

CS1. Păstrarea aspectului original al clădirilor             

                                                                                         (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

 

 

 

Pentru punctarea acestui criteriu de selecție, beneficiarul va demonstra că 

proiectul de renovare/reabilitare a obiectivului 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). 

 

Pentru beneficiarii care solicită punctarea criteriului, se recomandată consultarea  

„Ghidului 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. 

Documente: studiu de fezabilitate,  

CS2. Valoarea nerambursabilă a proiectului nu depășește 40.000 EURO 

                                                                                         (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se vor puncta proiectele a căror valoare nerambursabilă este mai mică sau egală 

cu 40.000 EURO.                                                                     

Documente: 

Cerere de finanțare 

CS3. Proiectul  cuprinde acțiuni pentru protecția mediului 

                                                                                         (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Acest criteriu va fi punctat în cazul în care proiectul prevede investiții în domeniul 

eficientizării energetice a clădirilor și/sau a producerii energiei din surse 

regenerabile. 

Documente: 



Cerere de finanțare, memoriu justificativ 

CS4: Proiectul prevede o investiție integrată            

                                                                                        (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                    

 

Se vor puncta proiectele care combină cel puțin două activități eligibile descrise în 

fişa măsurii 

Documente: 

Cerere de finanțare, memoriu justificativ 

Total punctaj:                                                                                                     100 puncte 

 
Pentru această submăsură, pragul minim este de 25 de puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare.  
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
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. Proiectele integrate           
3. Valoarea totală nerambrsabilă a proiectului în ordine crescătoare. Proiectele cu o valoare mai mica 
vor avea prioritate.  
 
 


