
 

Anexa 7 

ASOCIAȚIA PARTENERIAT GAL ȚINUTUL HAIDUCILOR 

 

Nr…………………..din………… 

 

 

E.1.3  FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 

 

Submăsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală” 
 
Măsura  - 3–M3.1.a/3A - Certificarea produselor agro-alimentare prin scheme de calitate 

 
 

Denumire solicitant: .......................................................... 
Nume și prenume reprezentant legal……………………………........ 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………….. 
 



Nr. 

crt. 

CRITERII DE 

SELECȚIE 

Punctaj 

Max 

100 pct 

Modalitatea de verificare 

CS1 

Solicitantul va identifica 
cel puțin 1 produs cu 
potențial de a fi sprijinit 
prin  aderarea la o schemă 
de calitate 

 
 

40p 

Se va verifica în Cererea de finanțare, în cadrul 
capitolului 4.6 Descriererea rezultatelor 
anticipate, numărul de produse cu potențial de 
a fi sprijinite prin masură dedicată schemelor 
de calitate pe care solicitantul și-a propus să le 
identifice. Dacă se identifică cel puțin un 
produs cu potențial de a fi sprijinit prin 
aderarea la o schemă de calitate se vor acorda 
40 de puncte. 

CS2 

Solicitantul va realiza cel 
puțin 2 acțiuni de 
informare și promovare  în 
teritoriu 

25p 

Se va verifica în Cererea de finanțare, în cadrul 
capitolului 4.4 Prezentarea activităților, dacă 
solicitantul și-a propus realizarea a cel puțin 2 
acțiuni de informare și promovare în teritoriu. 
Tipuri de acțiuni eligibile: acțiuni de animare a 
teritoriului în piețe și târguri locale, grupuri de 
lucru, mese rotunde, evenimente de 
promovare, acțiuni de informare, în scopul 
identificării produselor cu potențial de 
aderare la o schemă de calitate și identificării 
fermierilor cu potențial de a candida la o 
schemă de calitate, organizate în teritoriul 
GAL Ținutul Haiducilor; organizarea de vizite la 
ferme care implementează o schemă de 
calitate în teritoriul GAL Ținutul Haiducilor etc. 
Dacă se realizează cel puțin 2 acțiuni de 
informare și promovare în teritoriu se vor 
acorda 25 de puncte. 

CS3 

Solicitantul va realiza 
minim 1 dosar de 
candidatură pentru o 
schemă de calitate 

 

35p 

Se va verifica în Cererea de finanțare, în cadrul 
capitolului 6 Descriererea rezultatelor 
anticipate faptul că solicitantul va realiza 
minim 1 dosar de candidatură pentru o schemă 
de calitate (adică unul dintre participanții la 
acțiunile de animare va aplica pe o schemă de 
calitate). Dacă solicitantul va realiza minim 1 
dosar de candidatură pentru o schemă de 
calitate se vor acorda 35 de puncte. 

 TOTAL 
100 

PUNCTE 

 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 25 puncte si reprezintă punctajul sub care 
niciun proiect nu poate intra la finanţare.  
 
Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte.  
 
Va atragem atenția asupra faptului că beneficiarii trebuie să respecte criteriile de selecție 
pe durata de implementare a proiectului. În caz contrar se vor aplica prevederile 



procedurale AFIR în vigoare la momentul verificării dosarului de plată, existând riscul ca 
beneficiarul să restituie integral sprijinul acordat.  
 
Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 
cadrul alocării disponibile.  
 
În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele 
criterii pentru departajare :  
D1. Numărul de acțiuni întreprinse în cadrul proiectului  

 D2. Numărul de dosare de candidatură pentru o schemă de calitate. 
 

Punctaj realizat……………………………… 
 
Observații…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
 

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 
 
PROIECTUL ESTE: 

 SELECTAT  

 NESELECTAT 
 
 
ASOCIATIA  PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
Aprobat Manager GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
Nume şi prenume:  
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../......../...... 

 
Verificat,  
EXPERT  2 
Nume şi prenume:   
Semnătura............................................. DATA..../........./2022 
 
 
Intocmit,  
Expert 1 
Nume şi prenume: 
Semnătura ............................................. DATA........./......./2022 
 

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT 
SELECTAT? 

DA DA cu 
observații* 

NU**  

       



* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de 

proiect selectat (Erată la Raportul de selecție, adresa DGDR – AM PNDR, decizia Direcției 

Generale Control Antifraudă și Inspecții din cadrul MADR), în cazul proiectelor pentru care au 

fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție 

** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat 

 
 
Aprobat, 
Director  OJFIR  
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Avizat: Şef Serviciu SLIN OJFIR 
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  CE SLIN OJFIR 
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Întocmit: Expert  1 CE SLIN OJFIR 
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 


