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FIȘA DE VERIFICARE A CRITERILOR DE SELECTIE 

MĂSURA MCS.1. - ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI DE 

INFORMARE     

Denumire solicitant:__________________________________________________________________ 

Titlul proiectului: ___________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ____________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: ____________________________________________________ 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ________________ 

Obiectivul proiectului: _______________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):__________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_______________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: ______________________________Prenume:______________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_____________________________________________________________ 

 

CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ  

 

CS1. Proiectele care propun acțiuni inovative, care au ca grup țintă 

tineri cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, femei, persoane 

defavorizate etc. și proiectele care vizează crearea de noi locuri de 

muncă 

(maximum 40 puncte) 

 

CS1.1 Proiectele care propun acțiuni inovative 

(10 puncte dacă da, 0 dacă NU) 

 

Pentru a primii punctaj solicitantul trebuie sa demonstreze prin cererea de 

finantare ca cel putin o actiune propusa in proiect este inovativa. Actiuni 

inovative sunt definite ca activitati care nu au mai fost realizate in 

teritoriul GAL Cheile Sohodolului sau prezentarea in cadrul activitatiilor 

demonstrative, de noi tehnologii in procesul de productie cu scopul de a 

creste productivitate 

 

Documente: Cererea de Finantare  

CS1.2 Proiecte care au grup țintă tineri cu vârsta de până la 40 de ani, 

inclusiv, femei, persoane defavorizate 

(maximum 10 puncte) 

 

1. Grup tinta majoritar tineri cu varsta pana in 40 de ani inclusiv 

 (10 puncte dacă da, 0 dacă NU) 

 

2. Grup tinta majoritar femei  
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(7 puncte dacă da, 0 dacă NU) 

3. Grup tinta majoritar persoane defavorizate 

 (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se vor puncta proiectele care demonstraza prin Cererea de finantare si 

Declaratia pe propria raspundere ca grupul tinta majoritar caruia se 

adreseaza proiectul face parte din unul dintre cele trei grupuri mentionate 

mai sus 

 

Documente: Cererea de Finantare, Declaratie pe propria raspundere  

CS1.3. Proiectele care vizează crearea de noi locuri de muncă 

(maximum 20 puncte) 

 

1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă                    

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

2 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă                

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se vor puncta proiectele care propun crearea a cel puţin unui loc de muncă, 

pe toata perioada de implementare al proiectului 

 

Documente: Cererea de finantare  

CS.2 Gradul de acoperire al teritoriului GAL Cheile Sohodolului in 

cadrul actiunilor 

(maximum 20 puncte) 

 

1. Intreg teritoriul GAL Cheile Sohodolului 

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

2. 7 UAT-uri din GAL Cheile Sohodolului 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

3. 5 UAT-uri GAL Cheile Sohodolului 

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

4. 3 UAT-uri GAL Cheile Sohodolului 

(5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Se vor puncta proiectele care vor demonstra prin Cererea de finantare foarte 

clar gradul de acoperire al activitatilor prevazute 

Documente: Cererea de finantare 

CS.3 Marimea grupului tinta 

(maximum 20 puncte) 

 

1 Grupul tinta este format din minim 30 persoane                    

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

2 Grupul tinta este format din minim 20 persoane                 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Se vor puncta proiectele care se adreseaza unui grup tinta format din cat 

mai multe persoane 

Documente: Cerere de finanțare 
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CS.4 Tipuri diverse de persoane ce formeaza grupul tinta caruia 

proiectul i se adreseaza 

(maximum 20 puncte) 

 

1. Grupul tinta este format din persoane care activeaza in cel putin 5 

domenii distincte de activitate  

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

2.  Grupul tinta este format din persoane care activeaza in cel putin 3 

domenii distincte de activitate  

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se vor puncta proiectele care propun formarea grupului tinta din persoane 

care activeaza in cat mai multe domenii distincte de activitate 

 

Documente: Cerere de finanțare  

TOTAL punctaj 100 p 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare.  

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele 

criterii pentru departajare: 

 

1. Gradul de acoperire al teritoriului 

2. Numarul locurilor de munca create 

3. Valoarea nerambrsabilă totală a proiectului în ordine descrescătoare (vor avea prioritate 

proiectele cu valoarea nerambursabila mai mare)  

 

Aprobat,  

Manager GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume ________________________ 

Semnătura  

Data: 

 

Verificat:  

Expert 1 GAL CHEILE SOHODOLULUI  

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura  

Data:  

 

Verificat:  

Expert 2 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume __________________________ 

Semnătura 

Data: 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

 

MĂSURA MCS.1. - ACŢIUNI PENTRU TRANSFERUL DE CUNOŞTINŢE ŞI ACŢIUNI 

DE INFORMARE     

 

 

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea 

de Finantare. 

 

Verificarea criteriilor de selectie: 

 

CS1. Proiectele care propun acțiuni inovative, care au ca grup țintă tineri cu vârsta de 

până la 40 de ani, inclusiv, femei, persoane defavorizate etc. și proiectele care vizează 

crearea de noi locuri de muncă 

 

CS1.1 Proiecte care propun acțiuni inovative  

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de Finantare 
Expertul verifica daca solicitantul propune prin 

proiect realizarea a cel putin unei actiuni 

inovative. 

Pentru a primii punctaj solicitantul trebuie sa 

demonstreze prin cererea de finantare ca cel 

putin o actiune propusa in proiect este 

invoativa. Actiuni inovative sunt definite ca 

activitati care nu au mai fost realizate in 

teritoriul GAL Cheile Sohodolului sau 

prezentarea in cadrul activitatiilor 

demonstrative, de noi tehnologii in procesul de 

productie cu scopul de a creste productivitate 
 

CS1.2 Proiecte care au grup țintă tineri cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv, femei, 

persoane defavorizate 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de Finantare, Declaratie pe propria 

raspundere 

Expertul verifica daca solicitantul isi asuma prin 

proiect ca Grupul tinta majoritar sa fie format din 

tineri cu vârsta de până la 40 de ani, inclusiv/ 

femei/persoane defavorizate 
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CS1.3 Proiectele care vizează crearea de noi locuri de muncă 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de Finantare Se vor puncta proiectele care propun crearea a 

cel puţin unui loc de muncă, pe toata perioada 

de implementare al proiectului. Expertul 

verifica daca solicitantul isi propune crearea 

unui loc de munca pe toata perioada de 

implementare al proiectului. 
 

CS.2 Gradul de acoperire al teritoriului GAL Cheile Sohodolului in cadrul actiunilor 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de Finantare - Se vor puncta proiectele care vor demonstra 

prin Cererea de finantare foarte clar gradul de 

acoperire al activitatilor prevazute. 

 
 

CS.3 Marimea grupului tinta 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finanțare  Se vor puncta proiectele care se adreseaza unui 

grup tinta format din cel putin 30 persoane, 

pentru indeplinirea crteriului CS3.1 resepctiv 

20 persoane pentru indeplinirea criteriului 

CS3.2 

 

 

CS.4 Tipuri diverse de persoane ce formeaza grupul tinta caruia proiectul i se adreseaza 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finanțare  Se vor puncta proiectele care propun formarea 

grupului tinta din persoane care activeaza in cat 

mai multe domenii disticte de activitate 

 


