
 

     

 

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 Valea Velj) 

 
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 acordapunctajsolicitantilor 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 cursantiasumati / tipul de 
curs.  

=28 - 60puncte 

>=22si<=27 - 50puncte 

>=16 si<= 21 - 35puncte 

< 15 - 0 puncte 

 

Documenteverificate: 

- Cererea de finantare 

2. Se acorda punctaj pentru proiectele care prevad actiuni de formare profesionala care 
includ mai multe forme de dobindire a competentelor (activitati practice, 



 

     

 

 
 

CRITERII DE DEPARTAJARE 
 

Prioritate Descriere Indeplinire 

1 Valoareaeligibilă a proiectului, exprimatăîn euro, 

înordinecrescătoare 

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

2 Regula „Primul venit, primul servit” 

Se va lua in considerare data, ora si minutul la care a fost 

inregistrat proiectul la GAL 

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

 

Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring 
sub pragul minim admis pentru depunere ? 

 

 

 

 

demonstrative, cursuri) –20puncte 

In cererea de finantare se propuncelputindouaformediferite de 
actiuni de formareprofesionala 

20 punctedaca DA, 0daca NU 

 

Documenteverificate: 

- Cererea de finantare 

3. 

 

 

 

 

 

 

Se acordapunctajproiectelor care includ in tematicaprezentatasiaspecte de 
protectiamediului-10puncte 

In cererea de finantarese propuncursuriprivindformarea de 
competenteauxiliare in domeniulprotectieimediului 

10punctedaca DA, 0daca NU 

 

Documenteverificate: 

- Cererea de finantare 

4. 

 

 

 

 

 

Se acordapunctajdacaproiectulprezintainformatii legate de certificareaproduselor 
locale -10 puncte 

In cererea de finantare se propunsesiuni de 
instruireprivindcertificareaproduselor localeprin scheme de 
calitate 

10punctedaca DA, 0daca NU 

 

Documenteverificate: 

- Cererea de finantare 

TOTAL 100  



 

     

 

 
DA            NU 
 
Aprobat, 
ManagerGAL Valea Velj___________________ 
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL GAL Valea Velj 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 
Întocmit: Expert 1 GAL GAL Valea Velj 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 

Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 

Nume/Prenume ________________________ 
Semnătura ________________________ 

Data_____/_____/___________ 


