
 

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET-MOLDOVA 
C.I.F. 33282692 SEDIUL: CENTRU AFTER SCHOOL, COMUNA LESPEZI, JUDEȚUL IAȘI 

contact@galsiretmoldova.ro   
 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE ALE PROIECTULUI 

M1 – Formare profesională și informare  

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 14 din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

                        
Denumire solicitant:___________________________________________________________ 

Titlu proiect:_________________________________________________________________ 

 

 

Nr. 

Crt 
Criterii de selecţie Punctaj 

1. 

Caracteristici privind nivelul calitativ și tehnic (înțelegerea nevoilor, 

numărul de experți, experiența acestora, logistica folosită pentru 

implementarea proiectului).   

Se verifică curricula cursurilor, CV-urile și diplomele experților. 

Maxim 15 

puncte 

2. 

Planificarea detaliată a activităților. Proiectul propune adaptarea și 

detalierea tematicii generale stabilite la nevoile grupului țintă din teritoriul 

GAL. 

Acest criteriu va fi punctat dacă solicitantul prezintă o metodologie prin care 

va identifica nevoile grupului țintă din teritoriul GAL în scopul adaptării și 

detalierii tematicii propuse.    

Maxim 

5 puncte 

3. 

Oferta financiară 

Proiectul propune utilizarea eficientă a fondurilor.   

(15 puncte) 

 Se verifică cap. 4.7 Bugetul Indicativ și Anexa 1 la Cererea de finanțare. Dacă 

valoarea capitolului II este de maxim 50% din valoarea publică eligibilă a 

proiectului, se consideră criteriul îndeplinit, iar proiectul va primi 15 puncte. 

Maxim 

15 puncte 

4. 

Proiectul își propune instruirea/formarea a cel puțin 20 persoane 

Număr de cursanţi: 

a) Între 20 -  29 persoane/proiect – 25 puncte 

b) Peste 29 persoane/proiect – 30 puncte 

Maxim 30 

puncte 

5. 

Experienţa solicitantului în activitatea de training în domeniile de interes  

ale GAL (portofoliu de cursuri similare în ultimii 3/5 ani): 

a) universitățile specializate în consolidarea cunoștințelor fermierilor în teme de 

interes, metode şi practici inovative în agricultură – 15 puncte 

b) min 1 proiect de formare – 10 puncte 

Maxim 

15 puncte 
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c) 2-3 proiecte de formare implementate – 15 puncte 

6. 

Durata de implementare: 

Se vor acorda 10 puncte pentru proiectele care propun o durată a implementării 

de maxim 12 luni. 

Maxim 10 

puncte 

7. 
Parteneriat cu alte organizatii si insituții cu expertiză în domeniile de 

instruire vizat de proiect. 

Maxim 10 

puncte 

 
TOTAL 

100 

puncte 

 

Punctajul minim pentru această măsură este de 30 puncte și reprezintă pragul sub care nici 

un proiect nu poate intra la finanțare. 

Selecția contractului de servicii se va face pe baza celui mai avantajos punctaj obținut în urma 

aplicării unor criterii de selecție pentru ofertele furnizorilor eligibili, care se referă la:  

• Caracteristici privind nivelul calitativ si tehnic (înțelegerea nevoilor, numărul de 

experți, experiența acestora, logistica folosita pentru implementarea proiectului etc.);   

• Planificarea detaliata a activităților;   

•  Oferta financiara. 

• Proiectul propune instruirea/formarea a cel puțin 20 de personae 

• Experiența solicitantului în activitatea de training în domeniile de interes ale Gal 

SIRET-MOLDOVA 

• Durata de implementare 

• Parteneriat cu alte organizații și instituții cu expertiză în domeniile de instruire vizat 

de proiect. 

Pentru cererile de finanţare aferente măsurii M01( care au îndeplinit punctajul minim) 

selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 

 În cazul cererilor de finanţare cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în funcție 

de numărul de cursanți instruiți pe proiect , prioritar fiind proiectul care are mai multe persoane 

instruite. 

Evaluarea criteriilor de selecţie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul 

dosarului cererii de finanțare.  

Observații:...................................................................................................................................

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

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

Verificat de: Expert GAL SIRET-MOLDOVA 

Nume/Prenume ………...............................................…………  

Semnătura.........................................            

DATA……............................ 
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Întocmit de: Expert GAL SIRET-MOLDOVA 

Nume/Prenume ………….............................................…………  

Semnătura.......................................              

DATA……............................ 
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