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Măsura 1/3A SPRIJIN PENTRU PARTICIPAREA  

PENTRU PRIMA DATĂ LA SCHEME DE CALITATE 

 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

 

Nr. 
Crt. 

Criterii de selecțieaferente M 1/ 3A  
Document 
prezentat 

Puncte de verificat de 
cătreexperți 

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

 

a) Solicitantul proiectului face parte din 
categoria: fermieri 

documentele de 
înființareprezentate 
la depunereacererii 

de finanțare 

Dacă solicitantul face paret 
din categoria fermieri, 

evaluatorul acordă 20 p 

 

În cazul în care solicitantul  
face parte din următoarele 

categorii: grupuri de 
producători/ organizații de 

producători/ organizații 
interprofesionale sau 

grupuri/asocieri, evaluatorul 
acordă 30p  

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

2. Relevanță:valoareaadăugată a 
proiectuluipentruteritoriul GAL 
DefileulMureșului Superior; 

 
 

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

Planul de afaceri 

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

Dacă proiectul promovează 
produse ecologice certificate 

a) proiectul promovează produse ecologice 
certificate de un organism specializat 

b) proiectul promovează produse tradiționale/de 
casă certificate MADR 

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

de un organism specializat, 
evaluatorul acordă 20p 

Dacă proiectul promovează 
produse tradiționale/de casă 
certificate MADR, 
evaluatorul acordă 30p 

Dacă proiectul promovează 
produse care participa la 
scheme de calitate la nivel 
european certificate MADR, 
evaluatorul acordă 50p 

3. Prioritizare:vor fi 
prioritareproduseleetichetatecași 
”produsmontan”; 

 
 

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; 

Planul de afaceri 

 

Dovadacăprodusul 
care face obiectul 
schemei de calitate 

au obținut/ 
sauesteîn curs de a 
obținedreptul de 

utilizare a 
mențiunii de 

calitate facultativă 
”produs montan” 
fiindînregistrat / 

urmând a fi 
înregistrat în 

Registrul Național 
al 

ProduselorMontane 
(dacăestecazul); 

Evaluatorul verifică 
documentele prezentate de 
solicitant din care reise 
faptul că proiectul a obținut 
dreptul de utilizare a 
mențiunii de calitate 
facultativă ”produs montan” 
fiind înregistrat în Registrul 
Național și acordă 20 p 

Dacă din documentele 
prezentate/ planul de 
afaceri, solicitantul face 
dovada că urmează să 
solicite  dreptul de utilizare 
a mențiunii de calitate 
facultativă ”produs 
montan”, evaluatorul 
acordă 10 p  

b) produsul/ produsele care fac obiectul 
schemei de calitate urmează a solicita 
dreptul de utilizare a mențiunii de calitate 
facultativă ”produs montan”; 
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Dacă există neclarități cu privire la prescorarea proiectului de către solicitant, expertul poate solicita 

informații suplimentare.  

Punctajul proiectului poate fi diminuat în urma evaluării criteriilor de selecție! Dacă punctajul 

scade sub pragul minim acceptat: 20 puncte,proiectul va fi declarat NECONFORM. 

 

 

 


