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GE 1.4 L FIŞA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

 

Sub-măsura 19.2 -Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 

locală 

 

Titlu măsură: Formarea de competenţe pentru înfiinţarea structurilor asociative. 

 

Cod măsură: 1–M1.1.a/1A 

 

Tipul măsurii: SERVICII 

 

 

 

Titlul proiectului……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

 

Denumire solicitant: .......................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Nr. CRITERIUL  

 SCOR 

Stabilit 

de  

Expert 1 

SCOR 

Stabilit 

de 

 Expert 2 

Documente care se verifica 

1. Principiul nivelului calitativ și tehnic cu 

privire la curricula cursului, experiența 

beneficiaruluiși/sau calificarea 

trainerilor 

1.1. Proiectul cuprinde în descrierea 

metodologiei de instruire toți trainerii 

implicați în activitatea de formare 

profesională care:  

a. Au desfășurat activitate didactică de 

minimum 3 ani sau au susținut anterior ca 

traineri minimum 12 cursuri* în cadrul 

unor proiecte de formare profesională 

și/sau contracte de formare profesională.  

b. Au desfășurat activitate didactică de 

minimum 1 an sau au susținut anterior ca 

traineri minimum 4 cursuri* în cadrul 

unor proiecte de formare profesională 

și/sau contracte de formare profesională.  

 

1.2. Curricula identifică şi dezvoltă 

concepte specifice domeniului de 

instruire, reflectate în exemple practice 

 

1.3.Experienta beneficiarului 

Solicitantul a realizat cel  3 activitati de 

formare profesională /instruire,  in 

domenii relevante pentru tematica 

cursurilor si atelierele de lucru ,  în care a 

avut calitatea de beneficiar/furnizor de 

cursuri sau în calitate de lider al 

asocierii/de parteneriat. 

 

 

Max. 

40p 

 

 

 

25 p 

 

 

 

25p  

 

 

 

 

20p  

 

 

 

 

10 p 

 

 

 

 

5p 

  

Se verifică: 

- informațiile cuprinse în CF 

referitoare la descrierea 

propunerii de proiect şi modului 

de asigurare a activităţilor; 

 

- documente pentru atestarea 

resursei umane; 

 

- adeverinţă care să ateste 

vechimea în muncă şi în 

specialitate pentru cadrele 

didactice; 

 

-CV - uri din care să reiasă 

experiența similară; 

 

- recomandări ale formatorilor 

(după caz și pentru cadrele 

didactice) 

 

 

 

-Se verifică dacă informațiile 

cuprinse în curriculă prevăd 

pregătire practică. 

 

 

 

-Se verifica Lista principalelor 

prestări de servicii sau activități de 

formare profesională în ultimii 3 

ani  
 
Toate verificările vor avea în 

vedere prevederile Ghidului 

solicitantului 



2.  Principiul implementării eficiente și 

accelerate a  proiectului  
2.1. Proiectul are durata de implementare 

de 12 luni 

Maximum 75% din durata maximă de 

implementare stabilită pentru un proiect  

Peste 75% și până la maximum 90% din 

durata maximă  de implementare stabilită 

pentru un proiect. 

Max. 

10p 
 

 

10p  

 

5p  

 

 

Se verifică durata de 

implementare raportată la 

durata maximă de implementare 

stabilită în Ghidul solicitantului 

. 

Toate verificările vor avea în 

vedere prevederile Ghidului 

solicitantului 

3. Principiul tematicii și al grupului țintă 

care presupune adaptarea și detalierea 

tematicii generale stabilite la nevoile 

grupului țintă  
3.1. Proiectul adaptează și detaliază 

tematica generală stabilită la nevoile 

grupului țintă dintr-un anumit teritoriu în 

funcție de aria de cuprindere zonală a 

proiectului. 

 

50p 

 

 

 

50p 

 

 

Se verifică dacă în prezentarea 

curiculei sunt cuprinse 

informații privind adaptarea şi 

detalierea tematicii generale 

stabilite la nevoile grupului ţintă 

pe: instruire in domeniul 

antraprenoriatului rural, 

schimbarea mentalității privind 

asocierea si cooperarea , 

realizarea structurilor asociative 

care sa ofere putere de 

negociere în   relatia cu 

furnizorii si distribuitorii, 

marketing rural si exemple de 

bune practice in concordantă cu 

masurile si finantarile din 

strategie. 

 

Tematica contine exemple de 

buna practica cu in corelatie cu 

potentialul teritoriului descris in 

SDL si cu posbilitatea de a fi 

finantate prin masurile SDL 

Toate verificările vor avea în 

vedere prevederile Ghidului 

solicitantului 

 Total 100    

Observaţii:  

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
 
Punctaj minim 70 puncte 

Punctaj realizat…………………………………. 

 
 
ASOCIATIA  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

 

Aprobat Manager GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

Nume şi prenume: DÎNCU IONEL 

Semnătura şi ştampila........................... DATA...../....  ./2017 



 

 

 

 

Verificat,  

EXPERT  2 

Nume şi prenume:  Semnătura.............................................. DATA..../........./2017 

 

 

Intocmit,  
Expert 1 
Nume şi prenume: 
Semnătura ............................................. DATA........../......./2017 
 

 

 

 

 

 

 

 


