
 

     

 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura 1/1C - „Formare profesionala” 
 

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant  
(verificare realizată de către expertii GAL Tara Beiusului) 

 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 
Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități) 
 

Nr. 
Crt 

Criterii de selecție M1/1C Punctaj GAL 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se acordapunctaj solicitantilor care instruiesc un numarmai mare de cursanti–max.60 
puncte 

In cererea de finantare se propunindicatori de rezultat, obligatorii 
de indeplinit, cu privire la numarul de cursanti asumati / tipul de 
curs.  

peste 40 - 60 puncte 

>=26 si <=40 - 50 puncte 

>=16 si <= 25 - 30 puncte 

< 15 - 0 puncte 

 

Documenteverificate: 

- Cererea de finantare 

2. Se acorda punctaj pentru proiectele care prevad actiuni de formare profesionala care 



 

     

 

 
 

CRITERII DE DEPARTAJARE 
 

Prioritate Descriere Indeplinire 

1 Proiectul prin care se instruiesc cei mai mulți cursanți 

La proiecte cu același punctaj vor avea prioritate proiectele 

prin care solicitantul isi asuma instruirea celor mai multi 

cursanti  

 

............... 

2 Regula “primul venit, primul servit” 

Cel care va înregistra primul proiectul și va fi declarat, de către 

GAL, eligibil, va avea intâietate. 

 

................ 

 

 

 

 

includ mai multe forme de dobindire a competentelor (activitati practice, 
demonstrative, cursuri) –20puncte 

In cererea de finantare se propun cel putin doua forme diferite de 
actiuni de formare profesionala 

20 punctedaca DA, 0daca NU 

 

Documenteverificate: 

- Cererea de finantare 

3. 

 

 

 

 

 

 

Se acorda punctaj proiectelor care includ in tematica prezentata si aspecte de 
protectia mediului-10puncte 

In cererea de finantarese propuncursuriprivindformarea de 
competenteauxiliare in domeniulprotectieimediului 

10punctedaca DA, 0daca NU 

 

Documenteverificate: 

- Cererea de finantare 

4. 

 

 

 

 

 

Se acorda punctaj daca proiectul prezinta informatii legate de certificarea produselor 
locale -10 puncte 

In cererea de finantare se propun sesiuni de instruire privind 
certificarea produselor locale prin scheme de calitate 

10punctedaca DA, 0daca NU 

 

Documenteverificate: 

- Cererea de finantare 

TOTAL  



 

     

 
 

Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring 
sub pragul minim admis pentru depunere ? 
 
DA            NU 
 
Aprobat, 
Manager GAL Țara Beiușului ___________________ 
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL Țara Beiușului 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 
Întocmit: Expert 1 GAL Țara Beiușului 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

     

 

 
METODOLOGIA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza conform 
metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa 
de verificare a criteriilor de selecție întocmită de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, 
cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din SDL. 

 
1. Se acorda punctaj solicitantilor care instruiesc un numar mai mare de cursanti – max 60 

puncte 
In cererea de finantare se propun indicatori de rezultat, obligatorii de indeplinit, cu 
privire la numarul de cursanti asumati / tipul de curs.  

 

peste 40 - 60 puncte 

>=26 si <=40 - 50 puncte 

>=16 si <= 25 - 30 puncte 

< 15 - 0 puncte Documente verificate: 
Cererea de finantare  
 
60/50/35 puncte daca DA, 0 daca NU 
 
2. Se acorda punctaj pentru proiectele care prevad actiuni de formare profesionala care 

includ mai multe forme de dobindire a competentelor (activitati practice, 
demonstrative, cursuri) – 20 puncte 

 In cererea de finantare se propun cel putin doua forme diferite de actiuni  de formare 
profesionala 

Documente verificate: 
- Cererea de finantare 
20  puncte daca DA, 0 daca NU 
 
3. Se acorda punctaj proiectelor care includ in tematica prezentata si aspecte de protectia 

mediului  - 10 puncte 
 In cererea de finantare se propun cursuri privind formarea de competente auxiliare in 

domeniul protectiei mediului 
Documente verificate: 
- Cererea de finantare 
10  puncte daca DA, 0 daca NU 
 
4. Se acorda punctaj daca proiectul prezinta informatii legate de certificarea produselor 

locale - 10 puncte 



 

     

 

 In cererea de finantare se propun sesiuni de instruire privind certificarea produselor 
locale prin scheme de calitate 

Documente verificate: 
- Cererea de finantare 
10  puncte daca DA, 0 daca NU 


