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Măsura 1/3A SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA  

PENTRU PRIMA DATĂ LA SCHEME DE CALITATE  

 

Formular -  Fișa de verificare a criteriilor de selecție a proiectului 
 
                

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală” 
 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
 
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
 
Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități) 
 
 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecție aferente M 1/ 3A  Punctaj 
Punctaj 
Expert 

1 

Punctaj 
Expert 

1 

1. Impact: proiecte cu impact micro-regional (teritoriul GAL 
Defileul Mureșului Superior); 

Max. 30 
p 

  

a) Solicitantul proiectului face parte din categoria: fermieri 20 p   

b) Solicitantul proiectului face parte din următoarele 
categorii: grupuri de producători/ organizații de 
producători/ organizații interprofesionale sau 
grupuri/asocieri 

30 p 
  

 Documente justificative: se verifică documentele de înființare prezentate la depunerea cererii de 
finanțare 

2. Relevanță: valoarea adăugată a proiectului pentru teritoriul 
GAL Defileul Mureșului Superior; 

Max. 50 
p 
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Pentru această acțiune a Măsurii pragul minim de selecție este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care 
nici un proiect nu poate fi admis la finanţare.  

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 

Nr.Crt  

Valoare 

conform 

proiect 

Valoare 

Expert 1 

Valoare 

Expert 2 

CD1 

Reprezentativitatea grupurilor de 
producători în sensul prioritizării grupurilor 
de producători cu număr mai mare de 
membri 

   

CD 2 

Proiectul promovează produse care 
participa la scheme de calitate la nivel 
european certificate MADR 

   

Produs cu înaltă valoare adăugată (ex. produsele ecologice, 
tradiționale certificate de MADR, produse care participă la scheme 
de calitate recunoscute la nivel european, etc)  

 
  

a) proiectul promovează produse ecologice certificate de un 
organism specializat 

20 p   

b) proiectul promovează produse tradiționale/de casă 
certificate MADR 

30 p   

c) proiectul promovează produse care participa 
la scheme de calitate la nivel european 
certificate MADR 

50 p 
  

Documente justificative: se verifică informațiile prezentate în Planul de afaceri (informații privind 
tipul de produs aparținând schemei de calitate la care va adera solicitantul)  

3. Prioritizare: vor fi prioritare produsele etichetate ca și ”produs 
montan”; 

Max. 20 
p 

  

a) produsul/ produsele care fac obiectul schemei de calitate 
au obținut dreptul de utilizare a mențiunii de calitate 
facultativă ”produs montan” fiind înregistrat în Registrul 
Național al Produselor Montane; 

20 p 
  

b) produsul/ produsele care fac obiectul schemei de calitate 
urmează a solicita dreptul de utilizare a mențiunii de 
calitate facultativă ”produs montan”; 

10 p 
  

 Documente justificative: se verifică informațiile prezentate în Planul de afaceri și Dovada că 
produsul care face obiectul schemei de calitate au obținut/ sau este în curs de a obține dreptul de 
utilizare a mențiunii de calitate facultativă ”produs montan” fiind înregistrat / urmând a fi înregistrat 
în Registrul Național al Produselor Montane 

TOTAL 100 p    
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CD3 

Produsul/ produsele care fac obiectul 
schemei de calitate au obținut dreptul de 
utilizare a mențiunii de calitate facultativă 
”produs montan” fiind înregistrat în 
Registrul Național al Produselor Montane.  

   

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

Proiectul este NECONFORM, deoarece punctajul în urma evaluării este sub pragul minim admis 
(10 puncte) ? 
� DA                                                             � NU 
Proiectele declarate neconforme nu vor intra în etapa de selecţie.  
 
Observaţii:_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Întocmit de: Expert 1 

Nume si prenume____________________________________ 

Semnătura_________________   DATA ____/_____/________ 
 
Verificat: Expert 2 

Nume si prenume____________________________________ 

Semnătura_________________   DATA ____/_____/________ 

 

Aprobat de: Manager GAL DMS 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________   DATA ____/_____/_______ 
 
Contrasemnat de: Președinte Comitet de Selecție 

Nume si prenume____________________________________ 

Semnătura_________________   DATA ____/_____/_______ 
 
 
 


