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Anexa 1.1. 

Apel de selectie 4/2013 

Criterii de selectie Masura 411- 111  

 

Nr. 

Crt. 

Criterii de selectie Punctaj 

maxim 

1 Experienta furnizorului de formare profesionala 

Beneficiarul este furnizor autorizat CNFPA/ANC si a implementat cel putin 

1 proiect cu finantare europeana  in domeniul formarii profesionale, 

informarii si difuzarii de cunostinte cu valoare cel putin egala cu valoarea 

proiectului depus la GAL. Se vor prezenta autorizatia CNFPA/ANC si 

documente doveditoare ale experientei solicitate (documente doveditoare 

emise de catre Autoritatea Contractanta care a acordat finantarea sau de 

catre beneficiarul finantarii). 

10 

2 Calificari si experienta  

Se va acorda punctaj daca este prezentata echipa de proiect si distributia 

responsabilitatilor in cadrul echipei de implementare, inclusiv lista 

expertilor  ce vor implementa proiectul (formatori, organizatori). Se vor 

prezenta CV-uri, diplome, precum si alte documente relevante pentru 

dovedirea calificarii echipei de implementare din punct de vedere al 

experientei, calificarilor, competentelor si abilitatilor pentru managementul 

proiectului. 

 

20 

3 Relevanta proiectului fata de strategia de dezvoltare a teritoriului GAL 

“LA NOI IN SAT” 

Se va acorda punctaj daca este prezentat in cadrul proiectului modul concret 

in care acesta  contribuie la indeplinirea obiectivelor din strategia GAL “LA 

NOI IN SAT”  printr-o argumentare clara a acestei contributii, precum si 

daca este prezentata clar contributia proiectului la realizarea obiectivelor 

masurii 111. 

 

 

10 

4 Planificarea activitatilor proiectului 

Se va acorda punctaj daca proiectul prezinta clar modul de implementare a 

activitatilor propuse pentru realizarea obiectivelor: numărul si ordinea 

cronologica activităților din proiect (activitatile proiectului sunt descrise 

clar, sintetic si sunt realiste), durata activităților principale, durata de 

implementare a proiectului (calendarul de implementare propus să fie 

corelat cu necesităţile de formare ale beneficiarilor si cu numărul 

activităților din proiect), resursele necesare in vederea obtinerii rezultatelor 

asumate (sunt descrise clar si identificate corect resursele necesare in raport 

cu obiectivele  proiectului, sunt specificate localitatea/localitatile pentru 

desfasurarea activitatilor prevazute in proiect, logistica existenta, este 

prezentata succint lista achizitiilor previzionate a fi realizate in cadrul 

proiectului), monitorizarea implementarii proiectului.  

 

 

 

25 
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5 Relevanta proiectului fata de grupul tinta inclus in proiect  

Proiectul se adreseaza formarii profesionale a urmatoarelor categorii de 

beneficiari:  

- să fie tânăr cu vârsta sub 40 de ani; 

- să desfăşoare o activitate care are în vedere probleme de protejare a 

mediului înconjurător prin activitatea curentă in cazul in care  cursurile 

propuse in proiect vizează probleme de mediu;  

- să fie fermier de semi-subzistenţă care a câştigat un proiect finanţat pe 112  

sau 141 prin intermediul Grupului de Acţiune Locală ori APDRP; 

- să fie membru al unui grup de producători sau altor forme asociative 

recunoscute conform legislaţiei naţionale în vigoare; 

- să aibă un nivel scăzut de educaţie. 

Punctarea acestui criteriu se va face daca persoanele din grupul tinta fac 

parte din una dintre aceste categorii. 

 Se vor obtine 10 puncte daca proiectul defineste clar grupul tinta si 

nevoile acestuia prin furnizarea de date cantitative si calitative, iar 

obiectivele si activitatile proiectului sunt corelate cu nevoile 

identificate si contribuie la satisfacerea acestora. 

 

 

25 

6 Promovarea modelelor de buna practica la nivel local si  regional 

Se va acorda punctaj daca proiectul propune folosirea exemplelor locale in 

actiunile de formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte si 

implicarea fermierilor si antreprenorilor din teritoriu in promovarea bunelor 

practici. 

10 

 TOTAL PUNCTAJ 100 

 

Pentru aceasta masura nu exista punctaj minim. 

Selectia se face in ordinea descrescatoare a punctajului de selectie, in cadrul sumei alocate 

pe sesiune. 

Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:  

1. Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face in functie de 

valoarea eligibila a proiectului, estimata in Euro, in ordine crescatoare. 

2. Daca valoarea proiectelor este egala, se selecteaza proiectele cu valoarea unitara in 

euro / participant cea mai mica, unde Valoarea unitara= valoare proiect / numar 

participanti 

 

 

 

 

 


