
 

Anexa 12 

 

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR 

 

 

Nr……………………….din……………………………… 

 

 

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 

 

 

MĂSURA din SDL : 1–M1.2.a/1A “ACTIVITĂȚI DEMOSTRATIVE”- Implementarea unor 

programe de formare aplicativă în ferme și ateliere didactice, pentru diseminarea unor tehnici și 

procedee tradiționale și/sau inovative de cultivare și/sau procesare a produselor agricole 

 

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 verifică 

      

1 Principiul nivelului 

calitativ și tehnic cu 

privire la curricula 

activității de formare 

aplicativă, experiența 

și/sau calificarea 

trainerilor 

 

Maxim  

60 

puncte  

  Se verifică informațiile 

cuprinse în CF referitoare la 

descrierea propunerii de 

proiect şi modului de 

asigurare a activităţilor; 

 

Documente pentru atestarea 

resursei umane : 

 

Adeverinţă/alte documente 

asimilate care să ateste 

vechimea în muncă şi în 

specialitate pentru cadrele 

didactice în domeniile de 

activitate pentru care sunt 

propuși; 

 

CV - uri din care să reiasă 

experiența relevantă în 

domeniile de activitate 

pentru care sunt propuși; 

 

 

Adeverință/certificat/orice 

alt tip de document asimilat 

1.1Proiectul cuprinde în 

descrierea metodologiei de 

instruire toate fișele de 

post ale persoanelor 

implicate în activitatea de 

formare aplicativă 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.  

Au desfășurat activitate 

10 

puncte 

  



pactică/specifică  

minimum 3 ani în 

domeniile de activitate 

pentru care sunt propuși. 

 

care să ateste experiență 

practică în ultimii în ultimii 

trei ani în domeniile de 

activitate pentru care sunt 

propuși. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.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 

profesionalăîn domeniile 

de activitate pentru care 

sunt propuși 

Au desfășurat activitate 

pactică/specifică  

minimum 3 ani în 

domeniile de activitate 

pentru care sunt propuși. 

 

 

5 puncte   



1.2. Curricula identifică şi 

dezvoltă concepte specifice 

domeniului de formare 

aplicativă prevăzută în 

SDL GAL TH, reflectate în 

activitățile/atelierele 

demonstrative propuse pe 

capacități de lucru posibil 

a fi dezvoltate economic în 

teritoriul GAL TH  

 

 

10 

puncte 

  Toate verificările vor avea 

în vedere prevederile 

Ghidului solicitantului 

specific. 

 

Se verifică dacă informațiile 

cuprinse în CF referitoare la 

curriculă prevăd pregătire 

practică. 

 

Toate verificările vor avea 

în vedere prevederile 

Ghidului solicitantului 

specific. 

1.3 Curricula identifică și 

specifică modul în care se 

face dovada caracterului 

tradiţional / local al 

plantelor, animalelor, 

soiurilor şi speciilor  a 

căror cultivare sau 

creştere este propusă a fi 

demonstrată, respectiv 

caracterul tradiţional al 

reţetelor, tehnicilor şi 

procedeelor ce se propun 

a fi demonstrate. 

 

20 

puncte 

  Toate verificările vor avea 

în vedere prevederile 

Ghidului solicitantului 

specific. 

 

Se verifică dacă informațiile 

cuprinse în CF referitoare la 

curriculă prevăd pregătire 

practică. 

 

Toate verificările vor avea 

în vedere prevederile 

Ghidului solicitantului 

specific. 



1.4 Curricula identifică și 

specifică modul în care se 

face dovada caracterului 

de ultimă generaţie a 

tehnicilor şi 

echipamentelor de 

procesare a produselor 

agricole realizate la scară 

largă în GAL, propuse 

pentru a fi demonstrate. 

 

 

20 

puncte 

  Toate verificările vor avea 

în vedere prevederile 

Ghidului solicitantului 

specific. 

 

Se verifică dacă informațiile 

cuprinse în CF referitoare la 

curriculă prevăd pregătire 

practică. 

 

Toate verificările vor avea 

în vedere prevederile 

Ghidului solicitantului 

specific. 

2. Principiul tematicii și al 

grupului țintă care 

presupune adaptarea și 

detalierea tematicii 

generale stabilite la 

nevoile grupului țintă 

conforma SDL: 

Maxim 

20 

puncte 

  Se verifică dacă în cererea 

de finanțare sunt cuprinse 

informații privind adaptarea 

şi detalierea tematicii 

generale stabilite la nevoile 

grupului ţintă dintr-un 

anumit teritoriu în funcţie de 

aria de cuprindere zonală a 

proiectului în conformitate 

cu prevederile Ghidului 

solicitantului specific. 

Toate verificările vor avea 

în vedere prevederile 

Ghidului solicitantului 

specific. 

2.1 Proiectul adaptează și 

detaliază tematica generală 

stabilită la nevoile 

grupului țintă din teritoriu 

GAL TH în funcție de 

fezbilitatea domeniului ca 

potențial de piață. 

20 

puncte 

  

3 

 

Principiul eficienței 

utilizării fondurilor  

 

Maxim 

20 

puncte 

  Se verifică costul cursant/zi 

de instruire propus în 

cererea de finanțare 



Costul cel mai mic pe 

cursant pentru o zi de 

instruire. Metodologie de 

acordare a punctajului: 

a. Punctajul pentru costul 

pentru o zi de instruire pe 

cursant propus în Cererea 

de finanţare analizată se va 

calcula după următoarea 

formulă: 

Punctaj CS5.1. = punctajul 

maxim acordat/ (Costul 

maximal pentru o zi de 

instruire pe cursant stabilit 

în Ghidul Solicitantului - 

Costul minim de la care 

începe punctarea maximă) 

X (Costul maximal pentru 

o zi de instruire pe cursant 

stabilit în Ghidul 

Solicitantului - Costul 

propus în cererea de 

finanțare) 

20 

puncte 

  conform metodologiei 

alăturate. 

 

Toate verificările vor avea 

în vedere prevederile 

Ghidului solicitantului 

specific. 

 Total  100 

puncte 

   

 

 

 

 

 Scorul total al criteriilor de selecţie stabilit:  

 

Observaţii:  

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

………………………………………………………………… 

 

 

 



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 

 

 

 

 

 

 

 

 


