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Versiunea 01 din iunie 2018 
FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE - MASURA M1/1C 

(formular propriu GAL) 
 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________________ 
 
Pragul minim de selectie este de 10 puncte si reprezinta pragul sub care nici un proiect nu poate fi admis la finantare. 
 

Nr.  
Crt 

Criterii de Selectie/Metodologia de verificare Punctaj 
Punctaj 
acordat 
de GAL 

Documente justificative in 
vederea punctarii criteriilor 

de selectie 

1.      

Prin proiect se instruiesc minim 15 persoane/10.000 euro alocati. 30 - 

Cererea de finantare 

Se acorda punctaj la prezentul criteriu de selectie daca numarul participantilor 
instruiti in urma implementarii proiectului este de minim 15 persoane, la fiecare 
valoarea publica alocata de 10.000 euro.  
 
Pentru obtinerea punctajului, solicitantul trebuie sa prezinte in cererea de 
finantare informatii cu privire la numarul propus de participanti instruiti in urma 
implementarii proiectului. Prin participant instruit se intelege orice participant la: 
- actiuni de formare profesionala si dobandire de competente (sau) 
- activitati demonstrative (sau)  
- actiuni de informare. 
 
Exemplu: Daca in cadrul unui proiect cu o valoare publica de 20.000 euro, 
numarul participantilor instruiti este de minim 30 de persoane, proiectul va primi 
punctaj la acest criteriu de selectie. 

30   

2.        

Proiectul se adreseaza tinerilor (tinerii fiind persoane pana in 40 de ani) 10 - 

Cererea de finantare 

Se acorda punctaj la prezentul criteriu de selectie daca mai mult de jumatate 
(50% +1) dintre participantii la instruire sunt tineri, respectiv persoane pana in 40 
de ani la data sustinerii actiunilor (formare profesionala si dobandire de 
competente/ activitati demonstrative/ actiuni de informare). 
 

10   
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Prin participant la instruire se intelege orice participant la: 
- actiuni de formare profesionala si dobandire de competente (sau) 
- activitati demonstrative (sau)  
- actiuni de informare. 
 

Pentru obtinerea punctajului, se vor verifica informatiile prezentate, in acest 
sens, de solicitant in cererea de finantare. 

3.   

Tematica actiunilor proiectului (actiuni de formare profesionala si de dobandire 
de competente/ activitati demonstrative/ actiuni de informare) este una 
inovativa. 

10 - 

Cererea de finantare 

Se vor puncta proiectele care propun actiuni (formare profesionala si dobandire 
de competente sau activitati demonstrative sau actiuni de informare) cu 
tematica inovativa.Va primi punctaj proiectul prin care se propune minim o 
tematica inovativa. Pentru obtinerea punctajului la acest criteriu de selectie, 
tematica inovativa trebuie sa fie mentionata de solicitant in cadrul cererii de 
finantare. 
 
Inovarea este unul dintre elementele principale ale abordarii Leader. Prin 
urmare, GAL Cetatea Tamasidava va incuraja proiectele cu tematica inovativa ce 
sunt in acord cu prevederile masurii M1/1C. 
 
Inovarea poate fi abordata sub aspectul unei/unor tematici care sprijina 
dezvoltarea unor produse/tehnologii noi, a unor metode noi de organizare, a 
unui nou model de afacere etc. Inovarea trebuie, totodata, sa aiba in vedere 
nevoile identificate la nivel local si sa demonstreze eficienta comparativ cu 
metodele si solutiile existente in teritoriul respectiv. O actiune inovativa propusa 
pentru un anumit teritoriu poate sa fi fost anterior implementata intr-un alt 
teritoriu. 

10   

4.    

Tematica actiunilor proiectului (actiuni de formare profesionala si de dobandire 
de competente/ activitati demonstrative/ actiuni de informare) include aspecte 
ce tin de protectia mediului si clima. 

30 - 
Cererea de finantare  

Pentru obtinerea punctajului la prezentul criteriu de selectie, actiunile ce fac 
obiectul proiectului (formare profesionala si dobandire de 

30   



 
 
 

 
Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor 

Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

competente/activitatile demonstrative/actiunile de informare) trebuie sa 
cuprinda minim o tematica in domeniul protectiei mediului si al climei dintre cele 
enumerate in continuare: 
1. mentinerea, protejarea si imbunatatirea conditiilor naturale de mediu si clima 
2. conservarea resurselor si reducerea consumului de energie 
3. utilizarea energiei din surse alternative, regenerabile si nepoluante (energie 
solara, energie eoliana, biomasa etc) 
4. identificarea surselor de poluare a mediului inconjurator si a climei si 
reducerea sau eliminarea lor, acolo unde este posibil 
5. sortare selectiva a deseurilor prin separarea deseurilor pe categorii si 
colectarea lor pe grupe separate pentru a facilita recuperarea si recircularea lor 
 
Acolo unde este necesar, tematica prezentata mai sus poate fi adaptata, pentru a 
fi in conformitate cu obiectivele proiectului propus. Adaptarea tematicii in raport 
cu obiectivele proiectului propus nu determina neacordarea punctajului la 
prezentul criteriu de selectie. 
 
Pentru obtinerea punctajului la acest criteriu de selectie, tematica propusa in 
domeniul protectiei mediului si a climei trebuie sa fie mentionata de solicitant in 
cadrul cererii de finantare. 

5. 

Proiectul contribuie, prin tematica propusa, la promovarea identitatii locale, a 
traditiilor si obiceiurilor specifice zonei. 

20 -   

Se vor puncta proiectele care includ actiuni (formare profesionala si dobandire 
de competente sau activitati demonstrative sau actiuni de informare) care 
contribuie la promovare a identitatii locale, a traditiilor si obiceiurilor specifice 
zonei in care se implementeaza proiectul. 
 
In acest sens, pentru acordarea punctajului, actiunile ce fac obiectul proiectului 
(formare profesionala si dobandire de competente/activitatile 
demonstrative/actiunile de informare) trebuie sa cuprinda cel putin o tematica 
dintre cele enumerate in continuare: 
1. Promovarea identitatii locale - abordare teoretica si practica 
2. Beneficii directe si indirecte obtinute in urma valorificarii identitatii locale 

20   Cererea de finantare  
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3. Valorificarea traditiilor si obiceiurilor locale din punct de vedere economic  
4. Transpunerea traditiilor si obiceiurilor in actiuni concrete, cu impact economic 
5. Resursele necesare alocate pentru promovarea traditiilor si obiceiurilor locale 
 
Acolo unde este necesar, tematica prezentata mai sus poate fi adaptata, pentru a 
fi in conformitate cu obiectivele proiectului propus. Adaptarea tematicii in raport 
cu obiectivele proiectului propus nu determina neacordarea punctajului la 
prezentul criteriu de selectie. 
 
Pentru obtinerea punctajului la acest criteriu de selectie, tematica propusa (cu 
privire la promovarea identitatii locale, a traditiilor si obiceiurilor specifice zonei) 
trebuie sa fie mentionata de solicitant in cadrul cererii de finantare. 

TOTAL 100     
 
 

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza prin aplicarea urmatoarelor criterii de departajare: 
 

Criterii de departajare Punctaj acordat de GAL  
(se completeaza doar pentru proiectele 
cu acelasi punctaj) 

Criteriul de departajare 1 – Numarul participantilor instruiti in urma implementarii proiectului 
Va avea prioritate proiectul care include un numar mai mare al participantilor instruiti propusi prin 
proiect. 
 
Daca in urma aplicarii criteriului de departajare 1, proiectele vor avea in continuare acelasi 
punctaj, se va aplica criteriul de departajare 2. 

 

Criteriul de departajare 2 –  Data de inregistrare a proiectului la GAL 
Va avea prioritate proiectul inregistrat mai devreme la nivel de GAL, dintre toate proiectele cu 
acelasi punctaj analizate. 
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Observatii:_______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
 
 

Intocmit:  
Nume/Prenume _______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________  

Verificat:  
Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________     

 


