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Anexa 7 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

Măsura 1/1C Formare profesională  în domeniul agricol 
 Submăsura 19.2 - Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 

 

Denumire solicitant: ....................................................................................................... 
Statutul juridic: …………………………………………………………….. ……………….................. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:……………………………………………………………...................................................... 
Prenume:……………...………………………….............................................................................. 
Funcţie:…………………………............................................................................... ........................ 
 
Titlul proiectului: ……………………………………………………………………….… ...............  
Perioada sesiunii de depunere de proiecte la GAL:  ............................................................  
Număr și data înregistrării proiectului la GAL: ................................................................. 
Obiectivul și tipul proiectului: .......................................................................................... 
Amplasarea proiectului* ................................................................................  (localitate/localități) 
 
 

CRITERII DE SELECȚIE MĂSURA M 1/1C 
Denumirea măsurii:  Formare profesională  în domeniul agricol 

Criterii de selecție Punctaj 

Punctaj 
acordat de GAL 

INIMA 
GIURGIULUI- 

ȚARA 
NEAJLOVULUI 
ȘI A CÂLNIȘTEI 

CS1. Principiul caracterului inovator al acțiunilor de 
formare prin introducerea de activități care să favorizeze 
transferul de practici noi, accesul la tehnologii inovatoare 
și importanța utilizării de echipamente și utilaje moderne. 
Se acordă punctaj, dacă solicitantul se angajează să includă în 
curricula cursului,  un modul/capitol în care vor fi prezentate 
elemente inovatoare care să favorizeze transferul de practici 
noi, accesul la tehnologii inovatoare și importanța utilizării de 
echipamente și utilaje moderne specifice tematicii cursului, 
conform fișei Măsurii 1/1C. Se verifică justificările privind 
caracterul inovator al acțiunilor de formare propuse prezentate 
de solicitant în cererea de finanțare, subcapitolul 4.4. 
Documente verificate: Cererea de finanțare; Declarație 
angajament privind îndeplinirea criteriului CS1; Suportul de curs 
(la ultima tranșă de plată). 
 

20 puncte 
dacă este 
îndeplinit 
criteriul CS1 

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

0 puncte dacă 
criteriul CS1 
nu este 
îndeplinit 
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CS2. Principiul experienței și/sau calificării personalului 
(propriu sau cooptat) în domeniile corespunzătoare 
tematicilor prevăzute în cadrul activităților de formare. 
Documente verificate: Cererea de finanțare- subcapitolele 4.4 
și 4.5, Documente relevante în acest sens, de exemplu: 
recomandări în cazul formatorilor / adeverințe privind numărul 
de ani de activitate didactică și gradul profesional al cadrelor 
didactice, în domeniul tehnic vizat de proiect, Contract de 
formare profesională, CV-uri, etc. 
Se va acorda punctaj diferențiat în funcție de numărul de 
proiecte/ contracte de formare profesională în domeniul vizat de 
proiect și experiența profesională în cazul formatorilor din cadrul 
proiectului. 

30 puncte 
maxim dacă 
este îndeplinit 
criteriul CS2 

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

• Au desfășurat activitate didactică de minim 3 ani sau au 
susţinut anterior ca traineri minimum 4 cursuri în cadrul unor 
proiecte de formare profesională și/sau contracte de formare 
profesională. 

30 puncte 

• Au desfășurat activitate didactică de minim 1 an sau au 
susţinut anterior ca traineri minimum 2 cursuri în cadrul unor 
proiecte de formare profesională și/sau contracte de formare 
profesională. 

20 puncte 

CS3: Principiul utilizării metodelor de bună practică prin 
utilizarea exemplelor locale și/sau implicarea fermierilor 
și/sau întreprinzătorilor locali în promovarea bunelor 
practici. 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul se angajează să 
adapteze tematica  cursului la specificul local teritoriului GAL 
„INIMA GIURGIULUI- ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”, 
respectiv prin utilizarea exemplelor locale de bună practică 
(minim 2 exemple de bună practică din teritoriul GAL „INIMA 
GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”) și/sau 
implicarea fermierilor și/sau întreprinzătorilor locali în 
promovarea bunelor practici (minim 1 activitate practică de 
promovare a bunelor practici identificate).  
Se verifică justificările prezentate de solicitant în cererea de 
finanțare, subcapitolul 4.4 pentru îndeplinirea criteriului de 
selecție și numărul de minim de activități asumate. 
Documente verificate: Cererea de finanțare; Declarație 
angajament privind îndeplinirea criteriului CS3; Suportul de curs 
(la ultima tranșă de plată). 

25 puncte 
dacă este 
îndeplinit 
criteriul CS3 
 

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

0 puncte dacă 
criteriul CS3 
nu este 
îndeplinit 

CS4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin detalierea 
tematicii generale cu privire la practici ce contribuie la o 
mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările 
climatice. 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul se angajează că va 
include în cadrul curriculei de curs exemple cu privire la practici 
ce contribuire la o mai bună protejare a mediului și adaptare la 
schimbările climatice respectiv: înţelegerea şi asumarea de 
către fermieri a angajamentelor privind protecţia mediului, 

25 puncte 
dacă este 
îndeplinit 
criteriul CS4 
 ............ 
0 puncte dacă 
criteriul CS4 
nu este 
îndeplinit 
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inclusiv protejarea biodiversității, precum şi a acţiunilor de 
adaptare la efectele schimbărilor climatice și de reducere a 
concentrației de GES din atmosferă, etc. 
Se verifică justificările prezentate de solicitant în cererea de 
finanțare, subcapitolul 4.4 pentru îndeplinirea criteriului de 
selecție. 
Documente verificate: Cererea de finanțare; Declarație 
angajament privind îndeplinirea criteriului CS4; Suportul de curs 
(la ultima tranșă de plată). 

 

Total punctaj proiect: ... puncte 
Punctajul minim pe care trebuie să-l obțină un proiect pentru a putea fi finanțat: 20 puncte 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 
În situația în care vor exista proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se va face în funcție de valoarea 
eligibilă totală a proiectului, astfel: 
- Valoarea totală eligibilă a proiectului în ordine crescătoare, proiectele cu o valoare mai mică vor 
avea prioritate. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate anterior. 
Observații (se va completa de către experții GAL „INIMA GIURGIULUI- ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A 
CÂLNIȘTEI”): 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

 
 
 

Întocmit: Expert 1 GAL „INIMA GIURGIULUI-ȚARA 
NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” 
Nume/Prenume  _____________________    

Semnătura   _______________ 
Data  /  /   

Verificat: Expert 2 GAL „INIMA GIURGIULUI-ȚARA 
NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” 
Nume/Prenume ______________________ 

Semnătura   _______________ 
Data  /  /   
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Metodologia pentru verificarea criteriilor de selecție  
Măsura 1/1C „Formare profesională  în domeniul agricol” 

 
Evaluarea criteriilor de selecție se va realiza de către experții GAL „INIMA GIURGIULUI-
ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”, doar pentru proiectele care au fost verificate până 
în această etapă și au fost declarate eligibile.  
 
Denumire solicitant  
Se preia denumirea din Cererea de finanțare  
Statutul juridic  
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume 
Prenume 
Funcţie 
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare 
Titlul proiectului 
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 
Perioada sesiunii de depunere de proiecte GAL  
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL și data limită pentru depunerea 
proiectelor. 
Număr și data înregistrării proiectului la GAL  
Se completează cu numărul și data înregistrării proiectului la GAL „INIMA GIURGIULUI- ȚARA 
NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI” 
Obiectivul și tipul proiectului 
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  
Se stabilește tipul proiectului:  
• de servicii   
 
Amplasarea proiectului 
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare.  
 
CS1. Principiul caracterului inovator al acțiunilor de formare prin introducerea de activități 
care să favorizeze transferul de practici noi, accesul la tehnologii inovatoare și importanța 
utilizării de echipamente și utilaje moderne. 
Se acordă punctaj, dacă solicitantul se angajează să includă în curricula cursului,  un 
modul/capitol în care vor fi prezentate elemente inovatoare care să favorizeze transferul de 
practici noi, accesul la tehnologii inovatoare și importanța utilizării de echipamente și utilaje 
moderne specifice tematicii cursului, conform fișei Măsurii 1/1C. Se verifică justificările privind 
caracterul inovator al acțiunilor de formare propuse prezentate de solicitant în cererea de 
finanțare, subcapitolul 4.4. 
Documente verificate: Cererea de finanțare; Declarație angajament privind îndeplinirea 
criteriului CS1; Suportul de curs (la ultima tranșă de plată). 
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CS1 relevă caracterul inovator al intervenției întrucât prin accesul fermierilor la informații legate 
de tehnologii inovatoare și practici noi se stimulează inovarea în domeniul agriculturii, întrucât 
aceștia devin mai bine pregătiți și mai înclinați să utilizeze tehnologii și practici inovatoare în 
domeniul lor de activitate. 
 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 20 puncte în coloana Punctaj acordat de 
GAL. În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS2.  Principiul experienței și/sau calificării personalului (propriu sau cooptat) în domeniile 
corespunzătoare tematicilor prevăzute în cadrul activităților de formare. 
Documente verificate: Cererea de finanțare- subcapitolele 4.4 și 4.5, Documente relevante în 
acest sens, de exemplu: recomandări în cazul formatorilor / adeverințe privind numărul de ani de 
activitate didactică și gradul profesional al cadrelor didactice, în domeniul tehnic vizat de proiect, 
Contract de formare profesională, CV-uri, etc. 
Se va acorda punctaj diferențiat în funcție de numărul de proiecte/ contracte de formare 
profesională în domeniul vizat de proiect și experiența profesională în cazul formatorilor din cadrul 
proiectului. 
Se va acorda punctaj diferențiat în funcție de numărul de proiecte/ contracte de formare 
profesională în domeniul vizat de proiect și experiența profesională în cazul formatorilor din cadrul 
proiectului. 

- 30 puncte dacă formatorii au desfășurat activitate didactică de minim 3 ani sau au susţinut 
anterior ca traineri minimum 4 cursuri în cadrul unor proiecte de formare profesională 
și/sau contracte de formare profesională; 

- 20 puncte dacă formatorii au desfășurat activitate didactică de minim 1 an sau au susţinut 
anterior ca traineri minimum 2 cursuri în cadrul unor proiecte de formare profesională 
și/sau contracte de formare profesională. 
 

CS2 aduce valoare adăugată operațiunilor propuse prin ierarhizarea proiectelor care 
demonstrează angrenarea de personal cu experiență în domeniile corespunzătoare tematicilor 
prevăzute în cadrul activităților de formare. Astfel, se va asigura un nivel calitativ ridicat al 
programelor de formare finanțate în cadrul SDL și o diseminarea mai rapidă a informațiilor 
relevante legate de domeniul agriculturii. 
Dacă criteriul nu este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 0 puncte în coloana Punctaj acordat de 
GAL.  
 
CS3: Principiul utilizării metodelor de bună practică prin utilizarea exemplelor locale și/sau 
implicarea fermierilor și/sau întreprinzătorilor locali în promovarea bunelor practici. 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul se angajează să adapteze tematica  cursului la specificul 
local teritoriului GAL „INIMA GIURGIULUI- ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”, respectiv 
prin utilizarea exemplelor locale de bună practică (minim 2 exemple de bună practică din teritoriul 
GAL „INIMA GIURGIULUI-ȚARA NEAJLOVULUI ȘI A CÂLNIȘTEI”) și/sau implicarea fermierilor 
și/sau întreprinzătorilor locali în promovarea bunelor practici (minim 1 activitate practică de 
promovare a bunelor practici identificate).  
Se verifică justificările prezentate de solicitant în cererea de finanțare, subcapitolul 4.4 pentru 
îndeplinirea criteriului de selecție și numărul de minim de activități asumate. 
Documente verificate: Cererea de finanțare; Declarație angajament privind îndeplinirea 
criteriului CS3; Suportul de curs (la ultima tranșă de plată). 
 
CS3 a fost stabilit în vederea stimulării inovării prin angrenarea în cadrul activităților de formarea 
unor fermieri și/sau întreprinzători locali ce vor acționa ca factori de diseminare pentru participanți 
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prin exemplele de bună practică în domeniul utilizării de metode/echipamente/utilaje noi, moderne 
și inovatoare 
 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 25 puncte în coloana Punctaj acordat de 
GAL. În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
 
CS4. Principiul stimulării dezvoltării durabile prin detalierea tematicii generale cu privire la 
practici ce contribuie la o mai bună protejare a mediului și adaptare la schimbările 
climatice. 
Criteriul va fi punctat dacă solicitantul se angajează că va include în cadrul curriculei de curs 
exemple cu privire la practici ce contribuire la o mai bună protejare a mediului și adaptare la 
schimbările climatice respectiv: înţelegerea şi asumarea de către fermieri a angajamentelor 
privind protecţia mediului, inclusiv protejarea biodiversității, precum şi a acţiunilor de adaptare la 
efectele schimbărilor climatice și de reducere a concentrației de GES din atmosferă, etc. 
Se verifică justificările prezentate de solicitant în cererea de finanțare, subcapitolul 4.4 pentru 
îndeplinirea criteriului de selecție. 
Documente verificate: Cererea de finanțare; Declarație angajament privind îndeplinirea 
criteriului CS4; Suportul de curs (la ultima tranșă de plată). 
 
CS4 prezintă relevanță pentru teritoriu, întrucât din analiza diagnostic realizată a rezultat un nivel 
redus de adaptare a activităților agricole la schimbările climatice și la necesitățile de protecție a 
mediului (lipsa suprafețelor agricole certificate ecologic și a exploatațiilor agricole care au utilizat 
echipamente pentru producerea de energie regenerabilă). Prioritizarea transferului de cunoștințe 
în domeniul protecției mediului va favoriza deschiderea fermierilor la adoptarea de practici noi 
care să contribuie la dezvoltarea durabilă a teritoriului prin protejarea mai bună a mediului și 
adaptarea la schimbările climatice 
 
Dacă criteriul este îndeplinit, expertul GAL va înscrie 25 puncte în coloana Punctaj acordat de 
GAL. În caz contrar expertul va înscrie 0 puncte. 
 
În cadrul măsurii M1/1C, punctajul minim este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care 
nici un proiect nu poate intra la finanțare. 
 
Pentru criteriile de selecție care nu au fost punctate sau punctajul acordat a fost mai mic 
decât punctajul maxim, expertul GAL va indica motivele care au stat la bază în rubrica 
”Observații”. 
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 
În situația în care vor exista proiecte cu punctaj egal, departajarea finală se va face în funcție de 
valoarea eligibilă totală a proiectului, astfel: 
- Valoarea totală eligibilă a proiectului în ordine crescătoare, proiectele cu o valoare mai 
mică vor avea prioritate. 

 


