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FORMULAR CS01 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): 

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

                       

Denumire solicitant:______________________________________________________ 

Titlu proiect: ____________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:__________________________________________________ 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selectie Documente verificate  Punctaj selectie 

Conform 
Ghidului 

solicitantului 

Punctaj 
selectie 

GAL 

CS.1 Solicitantul  are sediul in teritoriul 
Muntii Macinului -  Dunarea Veche 

- Acte constitutive (Statut 
juridic, Act Constitutiv, Cod 
Unic de Înregistrare, Cod de 
Înregistrare Fiscală, Înscrierea în 
Registrul asociațiilor și 
fundațiilor); 
- Certificatul constatator emis 
de către Oficiul Național al 
Registrului Comerțului, unde 
este cazul 
- Extras din Registrul asociațiilor 
și fundațiilor, unde este cazul; 
- Anexa 1 – Cererea de finantare  

20 p … 

CS.2 Nivelul calitativ si tehnic propus al 
curriculei cursului si corelarea cu 
nevoile specifice de formare ale 
teritoriului (In acest mod formarea 
profesionala nu este o actiune 
individuala, ci produce un efect 
integrat care ajuta la sustinerea 
proiectelor dezvoltate pe celelalte 
Masuri GAL: M2/3A, M3/2A si 
M4/2B) 

CS.2.1 Curricula propusa de 
Solicitant identifică și dezvoltă 

- Anexa 1 – Cererea de finantare 
- Alte documente, daca este 
cazul  

Maxim 10 p … 
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concepte specifice si adaptate 
nevoilor grupului tinta - 5 p 

CS.2.2 Curricula demonstreaza 
efectul integrat (ajuta la sustinerea 
proiectelor finantate prin celelalte 
Masuri GAL: M2/3A, M3/2A si M4/2B) 
- 5 p 

CS.3 Experienta si/sau calificarea 
trainerilor propusi  
Punctajul se calculeaza ca medie 
aritmetica a punctajelor individuale 
obtinute de fiecare trainer propus 

CS.3.1 Au desfășurat activitate 
didactică de min. 3 ani sau au 
susținut anterior ca traineri 
minimum 10 sesiuni de formare în 
cadrul unor proiecte de formare 
profesională și/sau contracte de 
formare profesională - 20 p 

CS.3.2 Au desfășurat activitate 
didactică de min. 1 an sau au 
susținut anterior ca traineri 
minimum 4 sesiuni de formare în 
cadrul unor proiecte de formare 
profesională și/sau contracte de 
formare profesională - 10 p 

- Anexa 1 - Cererea de finantare  
- Anexa 3 - Lista personalului 
implicat în proiect cu 
specificarea activităților ce 
urmează a fi desfășurate de 
fiecare expert propus;  
- Anexa 3.1 - Acordul scris al 
fiecărui expert pentru 
participarea la activitățile 
proiectului pe toată durata de 
desfășurare a proiectului 
(declaratie de disponibilitate);  
- documente care să ateste 
expertiza experților de a 
implementa activitățile 
respective ( CV-uri, diplome, 
certificate, referințe, atestate 
ca formator emise conform 
legislației în vigoare) atașate 
Cererii de finanțare. 

Maxim 20 p  
 

 
 

 
 

… 

CS.4 Corelarea calendarului de 
implementare propus cu curricula 
cursului si numarul de beneficiari 
instruiti  
CS.4.1 Calendarul de implementare 
este corelat cu  curricula cursului si 
numarul de beneficiari instruiti si 
durata de implementare propusa 
este de maximum 75% din durata 
maximă de implementare stabilită 
pentru un proiect - 20 p 
CS.4.2 Calendarul de implementare 
este corelat cu  curricula cursului si 
numarul de beneficiari instruiti si 
durata de implementare propusa 
este de peste 75% și până la 
maximum 90% din durata maximă de 
implementare stabilită pentru un 
proiect - 10 p 

- Anexa 1– Cererea de finantare 
- Alte documente, daca este 
cazul  
 

Maxim 20 p … 

CS.5 Principiul eficienței utilizării 
fondurilor 
Proiectele care propun costul cel 
mai mic pe cursant pentru o zi de 
instruire 
Metodologie de acordare a 
punctajului: 
a. Punctajul maxim se va acorda 
solicitantului care a propus costul 
cel mai mic pentru o zi de instruire 
pe cursant dintre costurile pentru o 

- Anexa 1– Cererea de finantare  
- Anexa 6 - Fundamentare 
bugetara 
 

Maxim 30p  
 

… 
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Atenție! 
Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu 
Cererea de Finanțare.  

 
 
 
CONCLUZIA VERIFICARII ESTE: 
 
 PROIECT EVALUAT   FINANTABIL (PUNCTAJ MINIM INDEPLINIT - 30 PCT) 
      NEFINANTABIL (PUNCTAJ MINIM NEINDEPLINIT- 30 PCT) 
PUNCTAJ OBTINUT  
 
Observaţii:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Aprobat,  

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE 

Nume si prenume: ______________________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

 

 

Verificat,  

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume______________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

Intocmit, 

Expert 1  GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume___________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 

 

zi de instruire pe cursant propuse de 
către ceilalți solicitanți care au 
depus Cereri de Finanțare în cadrul 
aceluiași apel de propuneri de 
proiecte. 
b. Punctajul pentru ceilalți 
solicitanți se va acorda aplicând 
următoarea formulă: 
Punctaj = costul cel mai mic/costul 
pentru o zi de instruire pe cursant 
propus în Cererea de Finanțare 
analizată x 30 pct. 

TOTAL 100 p … 
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METODOLOGIA DE PUNCTARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  

 
CS.1. Solicitantul  are sediul in teritoriul Muntii Macinului -  Dunarea Veche 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Acte constitutive (Statut juridic, Act 

Constitutiv, Cod Unic de Înregistrare, 

Cod de Înregistrare Fiscală, Înscrierea în 

Registrul asociațiilor și fundațiilor); 

- Certificatul constatator emis de către 

Oficiul Național al Registrului 

Comerțului, unde este cazul; 

- Extras din Registrul asociațiilor și 

fundațiilor, unde este cazul; 

- Anexa 1 – Cererea de finantare. 

Expertul verifica in documentele indicate daca Solicitantul 
are sediul in una dintre cele 16 comune ale teritoriului GAL 
Muntii Macinului - Dunarea Veche si daca acest fapt este 
demonstrat, acorda 20 de puncte. 
 

 

CS.2 Nivelul calitativ si tehnic propus al curriculei cursului si corelarea cu nevoile specifice 
de formare ale teritoriului 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1 – Cererea de finantare; 
- Alte documente, daca este cazul.  

Expertul puncteaza cu 10 puncte, prin cumulare daca:  

- curricula propusa de Solicitant identifică și dezvoltă 

concepte specifice si adaptate nevoilor grupului tinta si 

daca nevoile grupului tinta sunt clar identificate, 

subcriteriu pentru care acorda 5 puncte. 

- curricula demonstreaza efectul integrat (ajuta la 

sustinerea proiectelor finantate prin celelalte Masuri GAL: 

M2/3A, M3/2A si M4/2B), subcriteriu pentru care acorda 5 

puncte. 

 
CS.3. Experienta si/sau calificarea trainerilor propusi 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1 - Cererea de finantare  
- Anexa 3 - Lista personalului implicat în 
proiect cu specificarea activităților ce 
urmează a fi desfășurate de fiecare 
expert propus;  
- Anexa 3.1 - Acordul scris al fiecărui 
expert pentru participarea la activitățile 
proiectului pe toată durata de 
desfășurare a proiectului (declaratie de 
disponibilitate);  
- documente care să ateste expertiza 

Expertul verifica documentele indicate, corelarea 
informatiilor furnizate si acorda punctaj ca medie 
aritmetica a punctajelor individuale obtinute de fiecare 
trainer propus, dupa cum urmeaza 
- pentru un formator care a desfășurat activitate 
didactică de min. 3 ani sau a susținut anterior ca trainer 
minimum 10 sesiuni de formare în cadrul unor proiecte de 
formare profesională și/sau contracte de formare 
profesională, acorda 20 de puncte 
- pentru un formator care a desfășurat activitate 
didactică de min. 1 an sau a susținut anterior ca trainer 
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experților de a implementa activitățile 
respective ( CV-uri, diplome, certificate, 
referințe, atestate ca formator emise 
conform legislației în vigoare) atașate 
Cererii de finanțare. 

minimum 4 sesiuni de formare în cadrul unor proiecte de 
formare profesională și/sau contracte de formare 
profesională, acorda 10 puncte. 

 
 
CS.4 Corelarea calendarului de implementare propus cu curricula cursului si numarul de 
beneficiari instruiti 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1– Cererea de finantare 
- Alte documente, daca este cazul 

Expertul acorda 20 de puncte daca Solicitantul propune 
calendarul de implementare corelat cu  curricula cursului si 
numarul de beneficiari instruiti si, cumulativ, daca durata 
de implementare propusa este de maximum 75% din durata 
maximă de implementare stabilită pentru un proiect (de 12 
luni). 
Expertul acorda 10 puncte daca Solicitantul propune 
Calendarul de implementare corelat cu  curricula cursului si 
numarul de beneficiari instruiti si durata de implementare 
propusa este de peste 75% și până la maximum 90% din 
durata maximă de implementare stabilită pentru un proiect 
(de 12 luni). 

 
 
CS.5 Principiul eficienței utilizării fondurilor (proiectele care propun costul cel mai mic pe 
cursant pentru o zi de instruire) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1– Cererea de finantare  
- Anexa 6 - Fundamentare bugetara 
 

Expertul verifica bugetul Cererii de finantare, valoarea 
sprijinului financiar nerambursabil solicitat si aplica 
urmatoare metodologie de acordare a punctajului: 
a. Acorda punctajul maxim (30 de puncte) Solicitantului 
care a propus costul cel mai mic pentru o zi de instruire pe 
cursant dintre costurile pentru o zi de instruire pe cursant 
propuse de către ceilalți solicitanți care au depus Cereri de 
Finanțare în cadrul aceluiași apel de propuneri de proiecte. 
b. Pentru ceilalți solicitanți acorda punctaj aplicând 
următoarea formulă: 
Punctaj = costul cel mai mic/costul pentru o zi de instruire 
pe cursant propus în Cererea de Finanțare analizată x 30 
puncte. 

 
 
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de punctare a criteriilor de selecţie si înscrie 
punctajul total acordat. 
 

 


