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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Titlul proiectului: Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat 

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat 

Cod SMIS: 140896 

Aria de implementare: Teritoriul LEADER Tovishat 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

 

Nr. înregistrare:…………         Anexa 10 

 

 

Grila de punctare pentru clasificare și selecție  
 

 

Nume și prenume candidat:  
Adresa (domiciliu și/sau locul de reședință): 
CNP: 
Numărul și data înregistrării dosarului de candidatură: 
 

 

Verificarea criteriilor de selecție ale candidatului 

Criteriile de selecție care sunt luate în calcul pentru selecția persoanelor înscrise  sunt 

următoarele: 

Nr.crt. Criteriu de selecție și modalitatea de acordare Punctaj obținut 

1. Servicii sociale acordate 

În cadrul acestui criteriu vor primi 5 puncte 
persoanele care beneficiază de servicii 
sociale din partea primăriei de care aparțin 
și 10 puncte persoanele care nu 
beneficiază de servicii sociale. Informația 
se va prelua din Ancheta socială efectuată 
de primăria UAT-ului de care aparține 
persoana înscrisă. 

Persoana 
beneficiază de 
servicii sociale 
 
 

 

Persoana NU 
beneficiază de 
servicii sociale  
 

 

2. Statutul persoanei pe piața muncii 
În cadrul acestui criteriu de selecție vor 
primi 10 puncte persoanele active, 20 
puncte șomerii(înregistrați la AJOFM) și 30 
de puncte persoanele inactive.  
Informația se va prelua din Ancheta 
socială efectuată de primăria UAT-ului de 
care aparține persoana înscrisă. 
 
 
 

Persoane active 
(angajați cu 
contract de 
muncă sau 
angajați pe cont 
propriu)  

 

Șomeri 

(înregistrați la 

AJOFM)  

 

Persoane 

inactive 
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3. Nivelul calificării profesionale 

În cadrul acestui criteriu de selecție vor 
primi 10 puncte persoanele care au mai 
beneficiat de cursuri de calificare gratuite 
în cadrul altor programe sau prin Agenția 
de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) și 
20 de puncte personele care nu au mai 
beneficiat de cursuri de calificare gratuite. 
Informația se va prelua din Chestionarul 
privind situația socio-economică a 
candidatului (Anexa 5 la metodologie) 
întrebarea 15-16. 

Persoana a mai 
beneficiat de 
cursuri de 
calificare gratuite 
în cadrul altor 
programe sau 
prin Agenția de 
Ocupare a Forței 
de Muncă 
(AJOFM)  

 

Persoana NU a 
mai beneficiat de 
cursuri de 
calificare gratuite 
în cadrul altor 
programe sau 
prin Agenția de 
Ocupare a Forței 
de Muncă 
(AJOFM) 

 

4. Numărul de membri ai familiei(adulți și 

copii) 

Pentru familiile compuse din 1-3 membri 
se vor acorda 10 puncte, pentru familiile 
compuse din 4-6 membri se vor acorda 20 
puncte și pentru familiile cu 7 membri sau 
mai mult se vor acorda 30 de puncte. 
Informația se va prelua din Chestionarul 
privind situația socio-economică a 
candidatului (Anexa 5 la metodologie) 
întrebarea 7 și se va corobora cu 
informația din Ancheta socială efectuată 
de primăria UAT-ului de care aparține 
persoana înscrisă. 

1-3 membri 
 

 

4-6 membri 
 

 

7 membri sau 
mai mult 
 

 

Total punctaj obținut  
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Verificarea criteriilor de departajare ale candidatului 

 

În cazul în care vor exista mai mulți candidați eligibili decât numărul locurilor disponibile 
pentru Grupul țintă vor fi aplicate următoarele criterii pentru departajare: 
 

Criteriu de departajare Îndeplinirea criteriului 

1. Apartenența la 

subcategoriile de grup țintă 

 

persoane cu 

dizabilități  

 

persoane de 

etnie romă. 

 

2. Data de înscriere în grupul țintă  

3. Pentru dosarele înregistrate în aceeiași 
dată se va lua în considerare numărul de 
dosar mai mic (înscris mai devreme) din 
Registrul dosarelor de candidatură pentru 
Grupul Țintă lunar (Anexa 8) 

 

 

 

 

 

 

 

ÎNTOCMIT:  
 
EXPERT GRUP ŢINTÃ:  SEMNÃTURA_________________________  

 
COORDONATOR P1  :  SEMNÃTURA_________________________  
 

 

Data ..........................  


