
 

 

 

APEL DE SELECȚIE 

 

MĂSURA M10 6B 

 
 

” Ocrotirea moştenirii rurale” 
 

În scopul întocmirii unui proiect cu succes, vă rugăm să citiți cu atenție acest apel de 

selecție, precum și documentația completă al depunerii candidaturilor, sau adresați-vă 

colectivului de lucru GAL LEADER ”Csík”. 

 

În cadrul acestei măsuri se va oferi sprijin financiar pentru protejarea, prin întreţinere, 

reabilitare, restaurare, dotare, modernizare și promovare a obiectivelor de patrimoniu 

cultural de interes local și a altor spații/ obiective. Investițiile vor avea un impact pozitiv 

asupra turismului local și vor ajuta la stimularea dezvoltării mediului de afaceri local. 

Sprijinirea conservării patrimoniului local şi a tradițiilor are drept scop stimularea 

activităților de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale, 

contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale. 

Conform analizei SWOT, în teritoriul GAL LEADER ”Csík” s-au identificat următoarele 
aspecte: 

• Artă populară, moştenire culturală vie; 

• Cererea crescândă la nivel internaţional faţă de peisajele îngrijite, cultura 
tradiţională, moştenirea culturală; 

• Cultură caracteristică, varietate bogată, existenţa unui mod de viaţă tradiţional şi 
aproape de natură, completat cu moştenirea construită din mediul rural, elementele 
structurii satelor tradiţionale existente; 

• Interesul locuitorilor din marile orașe și din alte țări față de liniștea și autenticitatea 
spațiului rural, pentru stilul de viață tradițional și alimente naturale. 

 

Obiectivele specifice ale măsurii sunt: 

 Conservarea şi valorificarea patrimoniului construit și imaterial; 

 Păstrarea aspectului original al clădirilor reprezentând moștenirea construită 

tradițională; 

 Dezvoltarea obiectivelor turistice endogene cu potenţial ridicat; 
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 Introducerea clădirilor reabilitate sau a bunurilor reabilitate și funcționalizate în 

circuitul turistic; 

 Asigurarea accesului pentru vizitatori la patrimoniul local construit; 

 Includerea pe lista de monumente a obiectivelor, la care acest aspect este indicat; 

 Crearea unei liste cât mai complete a obiectivelor de interes local. 

 

Data lansării apelului de selecție: 31 ianuarie 2018 

Depunerea proiectelor este continuă, până la sfârșitul sesiunii, cu selecție lunară, 
sau  până la atingerea sumei de 200% a fondurilor alocate pentru această măsură. 
Depunerea continuă a proiectelor în cadrul sesiunii aferente submăsurii se opreşte 
atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la 200% din nivelul 
alocării sesiunii.  

Data limită de depunere a proiectelor: ultima zi a fiecărei luni, până la sfârșitul 

sesiunii, adică 27 aprilie 2018. 

Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect de 

importanță locală este 50.000 euro/proiect, respectiv 200.000 euro/proiect pentru 

investiții cu caracter micro-regional, din totalul cheltuielilor eligibile. 

Intensitatea finanțării:  

- 100% pentru proiectele negeneratoare de venit și  

- 90% pentru proiecte generatoare de venit. 

Fondul total disponibil pentru sesiunea ianuarie 2018: 314.750 Euro  

 

             Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:  

 Sediul Asociaţiei LEADER „Csík” din Siculeni nr. 45, județul Harghita, în 

intervalul orar de luni până vineri 9:00-14:00 

 

Fondul disponibil: 

 Suma maximă nerambursabilă care poate fi acordată pentru finanțarea unui proiect 

de importanță locală este 50.000 euro/proiect, respectiv 200.000 euro/proiect 

pentru investiții cu caracter micro-regional, din totalul cheltuielilor eligibile. 

 Ponderea maximă a intensității sprijinului va fi stabilită astfel:  

• pentru operațiunile generatoare de venit: 90%;  

• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică: 100%;  

• pentru operațiunile negeneratoare de venit: 100%. 
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Beneficiari eligibili: 

Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin măsură sunt: 
Publici:  
 Comunele  și Asociațiile de Dezvoltare Intercomunitară - ADI; 

Privaţi:  
 Societăţi şi întreprinderi private, composesorate, ONG-uri, așezăminte culturale si 

Instituții de cult definite conform legislației naționale în vigoare, care pot aplica pentru 

renovare, pentru elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale, întocmirea listei 

obiectivelor de interes local, precum și pentru reabilitarea, renovarea, dotarea de spatii 

destinate păstrării si transmiterii de meșteșuguri, tradiții si alte tipuri de activități 

tradiționale; Beneficiarii sunt proprietari de imobile vechi, sau care prezintă drept de 

proprietate/folosință asupra acestora (minim 10 ani). 

 Cultele religioase pot aplica pentru proiectele care urmăresc includerea unei clădiri pe 

lista de monumente, precum și pentru restaurarea bisericilor, cimitirelor și a altor 

obiective aflate în proprietatea parohiilor; 

 

Tip de sprijin  

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv; 

• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții 

echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în 

conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013, în cazul proiectelor 

de investiții. 

 

 Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile : 

În cadrul submăsurii, sprijinul va fi acordat investițiilor corporale și necorporale pentru: 

Acţiuni imateriale 
 Proiectare, elaborarea documentaţiei tehnico-economice conform H.G.907/2016 

 Servicii de consultanţă pentru managementul proiectelor; 

 Elaborarea documentaţiei pentru includerea pe lista de monumente; 

 Elaborare de studii și proiecte, istoriografii locale; 

 Întocmirea listei obiectivelor de interes local; 

 Acțiuni de promovare și marketing (elaborare plan de promovare, site de promovare, 

participare la târguri de profil, achiziția și montarea de panouri 

informative/direcționale, etc.). 

 
Acţiuni materiale 
 Lucrări construcţii-montaj, cu păstrarea aspectului original al clădirii; 

 Renovarea/reabilitarea unor clădiri vechi al căror aspect a fost stricat sau reabilitarea, 

renovarea, dotarea de spatii care păstrează caracteristicile patrimoniului construit 

tradițional, autentic; 
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 Mutarea şi reconstrucţia clădirilor vechi pe un amplasament nou (case, șure, etc.); 

 Renovarea faţadei unei clădiri; 

 Schimbarea funcţiei clădirilor, ca de exemplu casa în casă prezentare colecții muzeale, 

şura pentru alte activităţi economice sau pentru locuit; 

 Mărirea gradului de confort al unei clădiri (alimentare apă, canalizare, anexe în cazul în 

care clădirea nu dispune), modernizarea utilităților, sau înlocuirea utilităților cu unele 

cu un impact mai scăzut asupra mediului înconjurător; 

 Renovare/restaurare, modificare porţi, garduri. 

 

Cheltuielile necesare pentru implementarea proiectului sunt eligibile dacă: 

a) sunt realizate efectiv după data semnării contractului de finanţare şi sunt în legătură cu 
îndeplinirea obiectivelor investiţiei; 

b) sunt efectuate pentru realizarea investiţiei cu respectarea rezonabilităţii costurilor; 

c) sunt efectuate cu respectarea prevederilor contractului de finanţare semnat cu AFIR; 

d) sunt înregistrate în evidenţele contabile ale beneficiarului, sunt identificabile, 

verificabile şi sunt susţinute de originalele documentelor justificative, în condiţiile legii. 

 

Cheltuielile neeligibile generale, conform prevederilor din Cap.8.1 din PNDR sunt: 

• cheltuielile cu achiziţionarea de bunuri și echipamente ”second hand”; 

• cheltuieli efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare a proiectului cu 

excepţia  costurilor generale definite la art. 45, alin. (2) litera c) a Reg. (UE) nr. 1305/2013 

(onorariile pentru arhitecți, ingineri și consultanți, onorariile pentru consiliere privind 

durabilitatea economică și de mediu, inclusiv studii de fezabilitate), care pot fi realizate 

înainte de depunerea cererii de finanțare; 

• cheltuieli pentru activități pregătitoare aferente măsurilor care ating obiectivele art. 35 

din Reg. (UE) nr. 1305/2013, care pot fi realizate după depunerea cererii de finanțare, 

conform art. 60(2) din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 

• cheltuieli cu achiziția mijloacelor de transport pentru uz personal şi pentru transport 

persoane; 

• cheltuieli cu investițiile ce fac obiectul dublei finanțări care vizează aceleași costuri 

eligibile; 

• cheltuieli în conformitate cu art. 69, alin. (3) din Reg. (UE) nr. 1303/2013 și anume: 

a. dobânzi debitoare, cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei 

subvenţii pentru dobândă sau a unei subvenţii pentru comisioanele de garantare; 

b. achiziţionarea de terenuri construite și neconstruite, cu excepția celor prevăzute la 

art. 19 din Reg. (UE) nr. 1305/2013; 
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c. taxa pe valoarea adăugată, cu excepţia cazului în care aceasta nu se poate recupera 

în temeiul legislaţiei naţionale privind TVA-ul sau a prevederilor specifice pentru 

instrumente financiare; 

• în cazul contractelor de leasing, celelalte costuri legate de contractele de leasing, cum ar 

fi marja locatorului, costurile de refinanțare a dobânzilor, cheltuielile generale și 

cheltuielile de asigurare. 

 

Modelul Cererii de finanțare se găsește pe site-ul GAL: www.csikleader.ro 

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu 

depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 

Ghidului solicitantului elaborat de către GAL: 

1. Studiul de Fezabilitate / Documentaţia de Avizare pentru Lucrări de 
Intervenţii/Memoriu justificativ (în cazul proiectelor fără construcții-montaj), întocmite 
conform legislaţiei în vigoare privind conţinutului cadru al documentaţiei tehnico‐
economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiecte de investiţii şi lucrări de intervenţii. Conform 
prevederilor art.8 (3) (c) din HG 226/2015, pentru justificarea rezonabilităţii preţurilor 
pentru investiția de bază, proiectantul va avea în vedere prevederile HG 363/2010 privind 
aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, 
cu modificările şi completările ulterioare şi va menţiona sursa de preţuri folosită. 

2. Certificat de Urbanism, valabil la data depunerii Cererii de Finanţare, eliberat în 
condiţiile Legii nr.50/1991, republicată cu modificările si, completările ulterioare, privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii.  În Cererea de Finanţare trebuie specificat 
numele proiectului/investiţiei așa cum este menţionat în Certificatul de Urbanism. 

3.1 Inventarul bunurilor ce aparţin domeniului public al comunei, întocmit conform 
legislaţiei în vigoare privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, atestat prin 
Hotărâre a Guvernului şi publicat în Monitorul Oficial al României (copie după Monitorul 
Oficial) și în situaţia în care în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public, 
investițiile care fac obiectul proiectului, nu sunt incluse în domeniul public sau sunt incluse 
într‐o poziţie globală, solicitantul trebuie să prezinte: 

3.2 Hotărârea/Hotărârile consiliului local privind aprobarea modificărilor şi/sau 
completărilor la inventar în sensul includerii în domeniul public sau detalierii poziţiei 
globale existente, cu respectarea prevederilor art. 115 alin. (7) din Legea nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a administraţiei publice locale, în 
privinţa supunerii acesteia controlului de legalitate al Prefectului, în condiţiile legii (este 
suficientă prezentarea adresei de înaintare către instituţia prefectului pentru controlul de 
legalitate), 

sau 

3.3 Documente doveditoare ale dreptului de proprietate/ dreptul de uz, uzufruct, 
superficie, servitute /administrare al ONG‐urilor, Unităților de cult, Persoanelor fizice 
autorizate/societăților comerciale pe o perioadă de 10 ani asupra bunurilor imobile la care 
se vor efectua lucrări, conform Cererii de Finanţare; 

http://www.csikleader.ro/
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4. Declarația pe propria răspundere că va obține și depune documentaţia de la ANPM 
înainte de semnarea contractului de finanțare. 

5.1. Hotărârea Consiliului Local/Hotărârile Consiliilor Locale în cazul ADI pentru 
implementarea proiectului, cu referire la însuşirea/aprobarea de către Consiliul Local a 
următoarelor puncte (obligatorii): 

- necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul/bugetele local/e pentru perioada de realizare a 

investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de 

minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi; 

- numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi  

- caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.); 

- agenţii economici deserviţi direct de investiţie (dacă este cazul, număr și denumire); 

- nominalizarea reprezentantului legal al comunei/ADI pentru relaţia cu AFIR în 

derularea proiectului. 

- Angajamentul de asigurare a cofinanțării/cheltuielilor neeligibile, dacă este cazul. 

Modelul de hotărâre a consiliului local este orientativ! 

5.2 Hotărârea Adunării Generale pentru implementarea proiectului specific fiecărei 
categorii de solicitanți (ONG, Unitate de cult, Composesorat, Așezământ cultural, Persoană 
fizică autorizată/Societate Comercială, etc), pentru implementarea proiectului cu referire 
la următoarele puncte (obligatorii): 

- necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 

- lucrările vor fi prevăzute în bugetul solicitantului pentru perioada de realizare a 

investiţiei, în cazul obţinerii finanţării; 

- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere/mentenanță a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 

- caracteristici tehnice ale investiției/investițiilor propuse (lungimi, arii, volume, 

capacităţi etc.); 

- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al solicitantului pentru relaţia cu 

AFIR în derularea proiectului; 

- angajamentul de asigurare a cofinanțării/cheltuielilor neeligibile, dacă este cazul. 

6.1. Certificat de înregistrare fiscală 

6.2 Actul de înfiinţare şi statutul ADI. Din actul de înfiinţare şi statutului ADI/ONG 
trebuie să reiasă că obiectivele ADI/ONG includ şi investiţiile specifice submăsurii M10/6B 
al Asociației LEADER ”Csík”. 

6.3  Încheiere privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă 
definitivă / Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor 

6.3.1 Actul de înfiinţare şi statutul ONG, sau 

6.3.2 Actul de înfiinţare şi statutul Aşezământului Monahal (Mănăstire , Schit sau 
Metoc), sau 
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6.3.3 Actul Constitutiv, Certificatul de înregistrare a firmei, Hotărârea tribunalului 
de pe lângă ONRC, Certificat constatator eliberat de ONRC.  

Din actul de înfiinţare/statut trebuie să reiasă că obiectivele ADI/ONG/etc includ şi 
investiţiile specifice submăsurii M10/6B al Asociației LEADER ”Csík”. 

7. Document de la bancă/trezorerie cu datele de identificare ale băncii / trezoreriei şi 
ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii / trezoreriei, codul IBAN 
al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR). 

8. Raport asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă întocmit de 
solicitant (va cuprinde amplasamentul investiţiei, obiective, tip de investiţie, lista 
cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării proiectului), pentru 
solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 
pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

9. Declarația pe propria răspundere din care să reiasă că după realizarea investiției din 
patrimoniul cultural, aceasta va fi înscrisă într‐o rețea de promovare turistică 

 - Angajament/Declarație din partea beneficiarului că va introduce obiectivul investițional 

în circuitul turistic - obligatoriu pentru toate proiectele! 

- Angajament/Declarație din partea beneficiarului că va asigura vizitabilitatea 
clădirii/obiectului renovat la finalizarea acesteia. Obligatoriu pentru toate proiectele!  

Atenție! Înscrierea într‐o rețea de promovare turistică/ introducerea obiectivul 
investiţional în circuitul turistic/ asigurarea vizitabilității se va verifica la ultima 
tranșă de plată. 

10.1. Notificare privind conformitatea proiectului cu condițiile de igiena şi sănătate 
publică 

sau 

10.2. Notificare că investiția nu face obiectul evaluării condițiilor de igienă și sănătate 
publică, dacă este cazul. 

11. Notificare, care să certifice conformitatea proiectului cu legislația în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și că prin realizarea investiției în conformitate cu proiectul 
verificat de DSVSA județeană, construcția va fi în concordanță cu legislația în vigoare pentru 
domeniul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, dacă este cazul. 

12. Certificat/aviz emis de către Institutul Național al Patrimoniului (INP) sau de 
către Primării (pentru obiectivele de patrimoniu neclasificate) pe raza cărora sunt 
amplasate obiectivele, conform Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor 
istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care să confirme faptul că 
obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul cultural de interes local și că se 
poate interveni asupra lui (documentația este adecvată). În cazul obiectivelor de 
patrimoniu neclasificate, solicitantul va atașa copia Hotărârii Consiliului Local/Avizul sau 
certificatul Primăriei, că obiectivul propus spre finanțare face parte din patrimoniul 
cultural de interes local și că se poate interveni asupra lui. (documentația este adecvată). 

12.1. Lista monumentelor istorice 2015, conform Anexei nr.1 la Ordinul ministerului 
culturii și cultelor nr. 2314/2004, cu modificările ulterioare, astfel cum a fost modificată și 
completată prin Ordinul ministerului culturii nr.2.828/2015. (doar pentru obiectivele de 
patrimoniu din clasa/ grupa B) 
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13. Dovadă eliberată de Muzeul județean, prin care se certifică verificarea documentară 
și peteren, dacă este cazul, asupra unor intervenții antropice cu caracter arheologic în 
perimetrul aferent proiectului propus pentru finanțare nerambursabilă (OG nr. 43/2000 
privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare) – dacă este cazul 
 
14. Extrasul din strategie, care confirmă dacă investiția este în corelare cu orice strategie 
de dezvoltare națională / regional / județeană / locală aprobată, corespunzătoare 
domeniului de investiții precum și copia hotărârii de aprobare a strategiei. 

15. Copie document de identitate al reprezentantului legal al beneficiarului. 

16. Extras de cont care confirmă cofinanțarea investiției, dacă este cazul. 

17. Alte documente justificative: 

17.1 pentru a aplica pentru sprijin de 200.000 euro, solicitantul va atașa cererii de finanțare 
Hotărâre de Adunare Generală de la  Asociația Microregională din care face parte 
comuna aplicantă, prin care este acceptată caracterul/impactul microregional al 
proiectului. 

17.2 dovada participării la un eveniment de animare/informare realizat de cel puțin 

un membru al comitetul arhitecţilor contractați de GAL LEADER „Csík”,  

și Recomandarea emisă de cel puțin un membru al comitetul arhitecţilor contractați de 

GAL LEADER „Csík” cu privire la prescorarea proiectului. 

17.3 Orice document/print screen, care dovedește existența numărului de identificare 
de la APIA 

17.4 Specimen de semnătură 

17.5 Declarație pe propria răspundere cu privire la Obligația de notificare al GAL „Csík” 

17.6 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în 
categoria "firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte 
întreprinderea, conform legii. 

Declaraţia va fi dată doar de societăţile cu vechime mai mare de 2 ani fiscali. 

17.7 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul 
a ajutoarelor de minimis  - dacă este cazul. 

17.8. Declarația beneficiarul prin care se angajează să asigure mentenanta investitiei pe o 
perioadă de minim 5 ani de la ultima plată (pentru beneficiarii, care nu și-au asumat acest 
fapt prin Hotărâre). 

 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească 

solicitantul, inclusiv metodologia de verificare a acestora:  

Condiții de eligibilitate  

• Solicitantul să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
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• Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

• Solicitantul se angajează să asigure întreținerea/mentenanța investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani, de la ultima plată; 

• Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut prin măsură; 

• Investiția trebuie să fie în corelare cu strategia de dezvoltară locală și/sau 

județeană aprobată; 

• Investiția să se realizeze în teritoriul LEADER „Csík”; 

• Consultarea prealabilă de către beneficiarii de proiecte încă de la începerea 

elaborării proiectelor a Comitetul arhitecţilor desemnați și contractați de GAL cu 

scopul luării în considerare a caracteristicilor arhitecturale, de structură 

urbanistică şi de peisaj 

• Asigurarea vizitabilității investiției, și includerea obiectivului renovat în circuitul 

turistic. 

 

Criterii de selecție  

 Principiul potențialului turistic/ al potențialului economic (activitate generatoare de 

venit), în sensul prioritizării proiectelor în funcție de valorificare în scop turistic/ 

activitate generatoare de venit; 

 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐culturale planificate 

a fi desfășurate în urma punerii în funcțiune a casei/șurei; 

 Vechimea și valoarea arhitecturală a clădirii/imobilului; 

 Schimbarea funcţiei unei clădiri vechi; 

 Solicitantul își asumă asigurarea vizitabilității investiției; 

 Proiecte care urmăresc realizarea de studii cu caracter general pentru cel puțin o 

microregiune (în procent maxim de 5%, respectiv 10% în cazul proiectelor cu 

construcții montaj). 

 

Procedura de selecție aplicată de Comitetul de Selecție al GAL: 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare a Comitetului de Selecție și a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor GAL „Csík”, care cuprinde procedura de selecție aplicată de 

Comitetul de Selecție al GAL este postată pe pagina web a GAL într-o secțiune distinctă. 

Procedura de selecție este prezentată în Ghiul Solicitantului pentru măsura M10/6B 

Criteriile de selecție cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect 

și criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora: 

 Criteriu de selecție Punctaj 
acordat 
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S1 Proiecte cu potențial turistic/ economic  

(activitate generatoare de venit), în sensul prioritizării proiectelor în 
funcție de valorificare în scop turistic/ activitate generatoare de venit; 

15 puncte 

15 

S2 Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐
culturale planificate a fi desfășurate în urma punerii în funcțiune a 
casei/șurei; 

5 puncte pentru fiecare activitate dovedită prin asumare sau acord de 
parteneriat. 

Maxim 15 puncte 

15 

S3 Vechimea și valoarea arhitecturală a clădirii/imobilului; 

Maxim 60 puncte 

60 

S4 Schimbarea funcţiei unei clădirii vechi; 

9 puncte 

9 

S5 Solicitantul își asumă asigurarea vizitabilității investiției; 

Cerință obligatorie 

1 

 TOTAL    100 

 

Pentru a fi selectat un proiect trebuie să obține un punctaj minim de 25 de puncte. 

 

Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului: 

 

S1 – Proiecte cu potențial turistic/ economic (activitate generatoare de venit), în sensul 
prioritizării proiectelor în funcție de valorificare în scop turistic/ activitate generatoare de 
venit; 

Proiectele care demonstrează în Memoriul justificativ/Studiul de fezabilitate/DALI, că prin 
investiția propusă se dezvoltă activitățile generatoare de venit ale asociației (contribuție 
publică 90%), primește 15 puncte.  

 

S2 - Principiul valorii culturale în funcție de numărul de activități socio‐culturale și 
turistice planificate a fi desfășurate în urma punerii în funcțiune a casei/șurei; 

Solicitantul descrie detaliat în Studiul de fezabilitate/DALI/Memoriu justificativ activitățile 
planificate a fi desfășurate în urma punerii în funcțiune a casei/șurei în perioada de 
monitorizare a proiectului, sau anexează Acord de parteneriat cu organizații care vor 
organiza activități socio-culturale și turistice în spațiul renovat, în vederea stimulării 
activităţilor de turism rural, precum și menținerea tradițiilor și a moștenirii spirituale, 
contribuind astfel la atractivitatea zonelor rurale. 

Pentru fiecare activitate primește 5 puncte, maxim 15 puncte 
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S3 - Vechimea și valoarea arhitecturală a clădirii/imobilului, dovedit cu acte, sau fotografii 
în cazul vechimii, și prin recomandarea emisă de comitetul arhitecţilor contractați de GAL 
LEADER „Csík” în cazul stabilirii valorii arhitecturale a clădirii.  

S 3.1. Solicitantul trebuie să dovedească prin acte, sau fotografii data de construcție a 
clădirii. 

Pentru clădiri construite înainte de 1850, se acordă 20 puncte 

Pentru clădiri construite între 1851 – 1900, se acordă 15 puncte 

Pentru clădiri construite după 1901 - 1940, se acordă 10 puncte 

 

S 3.2. Criteriu referitor la valoarea arhitecturală, artistică si urbanistică – maxim 20 
puncte. 

Solicitantul atașează Cererii de finanțare dovada participării la un eveniment de 

animare/informare realizat de cel puțin un membru al comitetul arhitecţilor contractați de 

GAL LEADER „Csík”, și Recomandarea emisă de cel puțin un membru al comitetul 

arhitecţilor contractați de GAL LEADER „Csík” (în cazul în care proiectantul proiectului face 

parte din Comitetul arhitecților,  recomandarea va fi emisă/semnată de doi membri ai 

comitetului, alții, decât proiectantul). În recomandare trebuie menționat punctajul propus 

pentru valoarea arhitecturală, artistică si urbanistică a clădirii ce urmează a fi renovat.  

Pentru acest aspect se vor acorda maxim 20 de puncte, luând în considerare recomandarea 

Comitetului arhitecților. 

 

Criteriu referitor la frecvență (raritate si unicitate); 10 

Solicitantul atașează Cererii de finanțare dovada participării la un eveniment de 

animare/informare realizat de cel puțin un membru al comitetul arhitecţilor contractați de 

GAL LEADER „Csík”, și Recomandarea emisă de cel puțin un membru al comitetul 

arhitecţilor contractați de GAL LEADER „Csík”. În recomandare trebuie menționat punctajul 

propus pentru frecvența (raritatea și unicitatea) clădirii ce urmează a fi renovat.  

Pentru acest aspect se vor acorda maxim 10 puncte, luând în considerare recomandarea 

Comitetului arhitecților. 

 

Criteriu referitor la valoarea memorial-simbolică –  10 

Solicitantul atașează Cererii de finanțare dovada participării la un eveniment de 

animare/informare realizat de cel puțin un membru al comitetul arhitecţilor contractați de 

GAL LEADER „Csík”, și Recomandarea emisă de cel puțin un membru al comitetul 

arhitecţilor contractați de GAL LEADER „Csík”. În recomandare trebuie menționat punctajul 

propus pentru valoarea memorial-simbolică a clădirii ce urmează a fi renovat.  

Pentru acest aspect se vor acorda maxim 10 puncte, luând în considerare recomandarea 

Comitetului arhitecților. 
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Aspectele de mai sus trebuie să se regăsească în descrierea ”necesitatății şi oportunității 
investiţiei” din Hotărârea emisă de Consiliul local/Adunarea Generală a solicitantului, 
documentele 5.1/5.2 atașate Cererii de finanțare. 

 

S4 – Schimbarea funcţiei (re-funcționalizarea) unei clădirii vechi, ca de exemplu casa în 
casă de prezentare colecții muzeale, şura pentru alte activităţi economice  

Pentru proiectele prin care, conform Studiului de fezabilitate/DALI se re-funcționalizează 
o clădire veche, se vor acorda 9 puncte. 

 

S5 - Solicitantul își asumă asigurarea vizitabilității investiției.  

Pentru acest criteriu se acordă 1 punct. 

 

Modalitate de departajare a proiectelor depuse în situația în care punctajul este 

același pentru mai multe proiecte: 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcţie de 
următoarele criterii și în următoarea ordine: 

1. valoarea totală a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare, în limita valorii 
totale a apelului de selecţie  

2. relevanța proiectului față de obiectivele strategiei de dezvoltare locală a GAL LEADER 

„Csík”. 

Punctajul minim admis la finanțare: 25 puncte. 

Punctajele aferente fiecărui criteriu de selecție s-au stabilit cu aprobarea Adunării Generale 

a Asociaților/Consiliului Director (AGA/CD); 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție (notificarea 

solicitanților, publicarea Raportului de Selecție): GAL postează pe site-ul său Raportul 

de selecţie cel târziu în ziua următoare finalizării aprobării raportului de selecţie. 

 În termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea raportului de selecţie, GAL va notifica 

solicitanţii privind rezultatele procesului de selecţie, în scris sau email, cu confirmare 

de primire din partea solicitantului. 

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate: 

 Asociația LEADER ”Csík”, Siculeni nr. 45, Email: office@csikleader.ro 

 Web: www.csikleader.ro 

 Tel: 0745-654922, 0266-379045 

 

mailto:office@csikleader.ro
http://www.csikleader.ro/

