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EG 1.4 L  FIȘA DE  VERIFICARE  A CRITERIILOR DE SELECTIE 
 

 

 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de 

dezvoltare locală 

 

Măsura din SDL ,, Scheme de calitate” – Certificarea produselor agro-alimentare prin 

scheme de calitate 
 
Cod măsură: 3-M3.1.a/3A 
 
 
 
Denumire 
solicitant:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Titlu proiect: 
_________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Statut juridic solicitant: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluare criterii de selectie 

 
Criterii de selectie 

pentru accesarea  masurii 3-M3.1.a/3A –Scheme de calitate 



Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECȚIE 

Punctaj 

Max 

100 pct 

Modalitatea de verificare 

1 

Țăranii care au beneficiat/beneficiază/vor 

beneficia  de formare în cadrul măsurilor 1–

M1.1.a/1A “Ţărani lideri” şi 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi demonstrative”  

 

8p 

Se verifică: 

-participarea la activitățile 

de formare în cadrul 

măsurii 1–M1.1.a/1A 

“Ţărani lideri” pe baza 

următoarelor documente: 

certificat de 

participare/adeverință de 

participare/ declarație 

anagajament. 

Notă: măsura 1–M1.2.a/1A 

“Activităţi 

demonstrative”  a fost 

eliminată prin modificarea 

SDL-Revizia 3 aprobată de 

DGDR AM PNDR 

2 

Tinerii fermieri sau grupurile de fermieri în 

cadrul cărora minim 30% dintre membri 

sunt tineri fermieri sub 40 de ani şi/sau 

femei  

15p 

Se verifică actul de 

constituire și copia actului 

de identitate a membrilor 

pentru care se solicită 

punctaj 

3 Prioritizarea schemelor de calitate europene 

 

Max 

15p 

 

3.1 Schemă pe baza legislației europene 15p  

Se acordă punctaj în funcție 

de tipul de schemă 

prezentat în cererea de 

finanțare și documentele 

anexate 3.2 Schemă pe baza legislației naționale 5p 

4 
Proiectele depuse de structurile asociative și 

membrii structurilor asociative 
20p 

Se verifică actele 

constitutive ale 

solicitanților. 

Se prezintă adeverință din 

care să rezulte calitatea de 

membru în cadrul unei 

structuri asociative semnată 

de reprezentantul legal, sub 

asumarea faptului că în 

situația în care se constată 

ce cele declarate nu sunt 

reale, persoana semnatară 

este pasibilă de încălcarea 

prevederilor legislației 

penale privind falsul în 

declarație. 



5 
Categoria de produs obținut prin schemele 

de calitate 

Max 

42p 

 

  produse din carne 7p Se acordă punctaj în funcție 

de categoria de produs 

prezentată în cererea de 

finanțare și documentația 

anexată conform schemei 

de calitate pentru care se 

solicită finanțarea. 

  lapte și produse lactate     7p 

  produse derivate din legume 7p 

 
 produse derivate din fructe (inclusiv fructe 

de pădure) 
7p 

  miere și produse apicole 7p 

  vin din struguri 7p 

 TOTAL 
100 

PUNCTE 
 
Prag minim de selectie (punctaj minim) = 5 p 
Punctaj realizat……………………………… 
 
Observații………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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