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Anexa  16  Măsura 1.1 
 

 
 FIȘA DE VERIFICARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI   

Măsura 1.1  – „„SSpprriijjiinn  ppeennttrruu  aaccttiivviittaattii  ddeemmoonnssttrraattiivvee  ssii  aaccttiiuunnii  ddee  iinnffoorrmmaarree  iinn  tteerriittoorriiuull  GGAALL””    
 

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

PRINCIPIUL DE SELECŢIE 
Punctaj 
maxim 

Punctaj 
acordat 
de către 
expertul 
GAL 

Justificare 
acordare/neacordare 
punctaj 

P1 - Principiul nivelului calitativ si tehnic cu 
privire la curricula  
cursului, experienta si/sau calificarea 
trainerilor 
 
 

Maxim 
35 p 

 

  

P2 - Principiul tematicii și al grupului țintă 
care presupune adaptarea și detalierea 
tematicii generale stabilite la nevoile 
grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în 
funcție de aria de cuprindere zonală a 
proiectului                                                                                            
      
 

Maxim 
15 p 

  

P3 - Principiul eficientei utilizarii fondurilor                                                  
  

Maxim 
20 p 

  

P4 - Principiul implementarii eficiente si 
accelerate a proiectului 

Maxim 
20 p 

  

P5 - Principiul parteneriatului cu asociații 
reprezentative la nivel national și instituţii 

de învăţământ și/sau instituţii de cercetare 
dezvoltare 
 

Maxim 
10  p 

  

TOTAL 100 p   
 

 
 
Pentru această măsură punctajul minim admis este de 30 de puncte, punctaj sub care niciun 
proiect nu poate intra la finanţare. 
Criterii de departajare 

Pentru proiectele care vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de:  
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- punctajul obținut la Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula cursului, 
experienta si/sau calificarea trainerilor 

- punctajul obținut la Principiul eficientei utilizarii fondurilor 
-  punctajul obținut la Principiul implementarii eficiente si accelerate a proiectului 

Modul de utilizare al criteriilor de departajare este următorul: dacă după analiza primului 
criteriu rezultă egalitate se aplică cel de-al doilea criteriu, dacă nici acesta nu poate face 
departajarea se trece la următorul și așa mai departe. 
 

 

TOTAL punctaj obtinut:  

 
Observatii: 
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................  
 
 
Aprobat: Presedinte GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila               DATA……….. 
 
Avizat/Verificat: Manager GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                          DATA……….. 
 
Verificat de: Expert 2 GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
 
Întocmit de: Expert 1  GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie – Măsura 1.1 
 
 
1. Fișa de evaluare a criteriilor de selecție se întocmește doar pentru proiectele verificate și 
declarate eligibile. 
2. Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse împreună cu 
Cererea de Finanțare. Nu se vor lua în calcul eventualele informații suplimentare furnizate de s 
olicitant pe parcursul evaluării dosarului de finanțare. 
 
 
P1 -  Principiul nivelului calitativ si tehnic cu privire la curricula  cursului, experienta   si/sau 
calificarea trainerilor                                                                                                                        Max. 35 p 
1.1 ( a sau b ) si 1.2 (a sau b)                                                                               
1.1. Î n  c a d r u l  e x p e r ț i l o r  specializați în domeniile acoperite de obiectivul proiectului, 
nominalizați de către solicitant, există cel puțin unul care  :                                                Max. 20 p 
1.1 ( a sau b ) 
1.1.a   A desfășurat  activitate didactică de min. 3 ani sau a susținut anterior ca trainer 
minimum 12 cursuri în cadrul unor proiecte de formare profesională și/sau contracte de formare 
profesională.                                                                                                                                                 20 p 
1.1.b  A desfășurat  activitate  didactică  de min. 1 an sau a susținut anterior ca trainer 
minimum  4 cursuri în cadrul unor proiecte de formare profesională și/sau contracte de 
formare profesională.                                                                                                                                 15 p      
1.2. Curricula  propusă urmărește abordarea următoarelor direcții:                        Max. 15 p 
1.2 (a sau b)                                                                               
1.2.a  formare profesională şi dobândire de competenţe împreună cu acțiuni de informare şi 
activităţi demonstrative                                                                                                                             15 p                
1.2.b formare profesională şi dobândire de competenţe                                                                     10 p   
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
- 1.1 

- Lista personalului implicat în proiect cu 

specificarea activităţilor ce urmează a fi 

desfășurate de fiecare expert propus; 

- Certificat/Adeverinţă care să dovedească 

pregătirea profesională în domeniul pentru 

care solicită finanţarea (formator sau 

formatori  de formatori/ adeverinţă  care 

să ateste vechimea în muncă şi în 

specialitate pentru cadrele didactice); 
- CV - uri din care să reiasă experienţa 
similară; 

- Documente suport pentru fiecare contract 
menţionat în listă, care probează experienţa 
solicitată, (copii în conformitate cu originalul 

Expertul va verifica în documentele relevante 
prezentate: 
- expertiza solicitata ( pentru 1.1) si  va acorda 
20 p sau 15 p 
- directiile abordate de curricula (pentru 1.2). 
si va acorda 15 p sau 10 p 
Cumulul punctelor se va face dupa schema 
1.1 ( a sau b ) si 1.2 (a sau b) 
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după contracte şi recomandări/certificări) 
1.2 
- Anexa 2- Cererea de finantare 
 

 
 
P2 - Principiul  tematicii și al grupului țintă care presupune adaptarea și    detalierea tematicii 
generale stabilite la nevoile grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în funcție de aria de 
cuprindere zonală a proiectului                                                                                                    Max. 15 p                                                                                                                              
      (a și b și c și d și e și f)                                                                                                  
Se va puncta abordarea următoarelor tematici: 
a.Îmbunătățirea cunoștințelor fermierilor în scopul practicării de tehnici și tehnologii agricole și 
inovative, inclusiv ca urmare a rezultatelor cercetării.                                                                            3 p 
b.  Îmbunătățirea cunoștințelor legate de standarde comunitare la nivelul fermei, gestionarea 
gunoiului de grajd, îmbunătățirea calității producției                                                                             2 p 
c. Diversificarea activităților în exploatațiile agricole                                                                              2 p 
d. Managementul general al fermei (contabilitate, marketing, cunoștințe TIC, etc)                         3 p 
e. Dezvoltarea unor capacitati inovative in lantul agro-alimentar                                                        2 p 
f. Dobândirea și îmbunătățirea cunoștințelor privind managementul durabil al terenurilor agricole, 
însușirea cunoștințelor privind implementarea angajamentelor de agro-mediu şi climă și 
agricultură ecologică, care să vizeze cel puţin aspectele legate de completarea şi depunerea 
angajamentelor şi cererilor de plată, măsurile de management aplicabile la nivelul fermei, 
necesare pentru conformarea la cerinţele de bază şi la cerinţele specifice ale angajamentelor, 
precum și însușirea de metode de producție compatibile cu întreținerea și ameliorarea peisajului, 
respectiv protecția mediului și adaptarea la efectele schimbărilor climatice și reducerea 
concentrației de GES din atmosferă                                                                                                          3 p 
 
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
- Anexa 2- Cererea de finantare 
 

Expertul va verifica daca solicitantul își 
propune abordarea tematicilor 2.a-2.f, prin 
activitati de formare, actiuni de 
informare/demonstrative etc. In cazul in care 
expertul constata ca una din tematici este 
abordata, va acorda punctajul aferent 
acesteia, urmand ca la final sa cumuleze 
punctajul tuturor tematicilor abordate, dupa 
schema     (a și b și c și d și e și f)                                                                                                  
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P3 - Principiul eficientei utilizarii fondurilor                                                                                Max. 20 p 
( a sau b) 
a.  Punctajul  maxim  se  va  acorda  solicitantului  care  a  propus costul cel mai mic pentru o zi 
de instruire/ cursant dintre costurile s i m i l a r e  propuse de către ceilalți solicitanți care au 
depus Cereri de Finanțare în cadrul aceluiași apel de propuneri de proiecte.                             20 p 
b.  Punctajul  pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  aplicând următoarea formulă: 
Punctajul solicitantului  =  costul  cel  mai  mic pentru  o  zi  de  instruire pe cursant /costul  
pentru  o  zi  de  instruire pe cursant propus de solicitant în Cererea de Finanțare analizată x 20 p  
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Anexa 2- Cererea de finantare 

Expertul va calcula la nivel de proiect costul  
pentru o zi de instruire/ cursant, prin 
împărțirea sumei ”TOTAL Valoare eligibilă 
proiect (fără TVA)” din Anexa 1 la Cererea de 
Finanțare la suma produselor dintre numărul 
de cursanți și numărul de zile de instruire 
aferente fiecarei activitați .(Spre exemplu, in 
cazul in care curricula prevede o activitate de 
formare de 5 zile cu 20 cursanți și una de  
informare de 2 zile cu 20 cursanți atunci  
împărțirea sumei ”TOTAL Valoare eligibilă 
proiect (fără TVA)” specifice proiectului se va 
face la  140 zile x cursanți (5 zile x20 cursanti 
+ 2 zile x 20 cursanți )Ulterior expertul va 
compara costurile  pentru o zi de instruire/ 
cursant rezultate pentru fiecare proiect depus 
in cadrul sesiunii curente, celui mai mic cost 
rezultat atribuindu-i 20 puncte. Punctajul  
pentru  ceilalți  solicitanți  se  va  acorda  
aplicând următoarea formulă: 
Punctajul solicitantului  =  costul  cel  mai  
mic pentru  o  zi  de  instruire pe cursant 
/costul  pentru  o  zi  de  instruire/ cursant 
propus de solicitant în Cererea de Finanțare 
analizată x 20 p 
Prin zi de instruire/cursant se înțelege ziua 
de lucru (8 ore) în care cursantul este 
angrenat de către solicitant în activități de 
formare profesionala și dobândire de 
competențe și/sau acțiuni de informare și 
activități demonstrative) 
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P4 - Principiul  implementarii eficiente si accelerate a proiectului                                         Max. 20 p 
(a sau b) 
Proiectul are durata de implementare de: 

a.  Maximum   75%   din   durata   maximă   de   implementare stabilită pentru un proiect   20 p 
b.   Peste 75% și până la maximum 90% din durata maximă  de implementare stabilită pentru 
un proiect                                                                                                                                       15 p 

 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 
Anexa 2- Cererea de finantare, cap. A  
 
 
 
 
 

Expertul verifica in subcap. A 4. din Cererea 
de Finantare perioada de implementare a 
proiectului. In functie de numarul de tematici 
identificate cu ocazia verificarii criteriului de 
selectie P2 ( n), stabileste durata maximă  de 
implementare stabilită pentru un proiect, cu 
utilizarea formulei de n/6*18 luni (numar cu 
o zecimala). Se imparte perioada de 
implementare enuntata in Cererea de 
Finantare la durata maximă  de 
implementare rezultata din calcul, rezultatul 
se exprima in procente si se incadreaza in 
categoria ‘a’ – se acorda 20 p sau ‘b’ – se 
acorda 15 p. (pentru procente mai mari de 
90% nu se acorda nici un punct).  

 
 
P5 - Principiul parteneriatului cu asociații reprezentative la nivel national  și instituţii de 

învăţământ și/sau instituţii de cercetare dezvoltare                                                              Max. 10 p 
(a sau b) 
a. Proiectul este depus de un parteneriat din care fac parte și o asociaţie reprezentativă pentru 
unul dintre sectoarele naţionale din care face parte grupul ţintă, o instituţie de învăţământ și un 
institut de cercetare.                                                                                                                                 10 p 
b. Proiectul este depus de un parteneriat din care fac parte și o asociaţie reprezentativă pentru 
unul dintre sectoarele naţionale din care face parte grupul ţintă și o instituţie de învăţământ sau 
un institut de cercetare.                                                                                                                              5 p 
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat, unde e cazul: 
- Acordul de parteneriat semnat de parteneri 
 

Expertul verifica acordul de parteneriat 
privind componenta acestuia. In cazul in care 
din parteneriat fac parte și o asociaţie 
reprezentativă pentru unul dintre sectoarele 
naţionale din care face parte grupul ţintă,o 
instituţie de învăţământ și un institut 
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de cercetare se acorda 10 puncte. Daca din 
parteneriat fac parte și o  asociaţie 
reprezentativă pentru unul dintre sectoarele 
naţionale din care face parte grupul ţintă și o 
instituţie de învăţământ sau un institut de 
cercetare se acorda 5 puncte 
 

 
 


