S05- Fișa de verificare a criteriilor de selecție
Măsura 05/3A - Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF):
.................................................. (se completeaza doar de AFIR)
Denumire solicitant: ..........................................................
Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………........
Prenume:……………...……………………………………………………......
Funcţie:………………………….......................................................
Titlul proiectului: ……………………………………………………………
Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: .............. (se completeaza doar de
AFIR)
Structura responsabilă de verificarea proiectului: (se completeaza doar de AFIR)
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. (se
completeaza doar de AFIR)
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..
Obiectivul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități)
Nr. crt

1

CRITERIU DE SELECȚIE

1. Identificarea a cel puțin 1 produs cu potențial de a fi sprijinit
prin măsura dedicată schemelor de calitate
(maxim 30 puncte)
1.1 Identificarea a 1 produs cu potențial de a fi sprijinit prin
măsura dedicată schemelor de calitate
(20 puncte)

2

1.2 Identificarea a 2 sau mai multe produse cu potențial de a fi
sprijinit prin măsura dedicată schemelor de calitate
(30 puncte)
2. Realizarea a peste 2 acțiuni de informare/promovare

PUNCTAJ
(SCOR) GAL
DT

(maxim 30 puncte)
2.1 Realizarea a 2 acțiuni de informare/promovare
(20 puncte)

3

2.2 Realizarea a 3 sau mai multe acțiuni de informare/promovare
(30 puncte)
3. Realizarea a minim 1 dosar de candidatură pentru schema de
calitate
( maxim 40 puncte)
3.1 Realizarea a 1 dosar de candidatură pentru schema de calitate
(30 puncte)

3.2 Realizarea a 2 sau mai multe dosare de candidatură pentru
schema de calitate
(40 puncte)
TOTAL- 100 PUNCTE
Punctajul minim este de 20 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra
la finanţare.
Observatii:...................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
Intocmit de expert Evaluator 1 GAL DT
(nume si prenume) .........................
Semnatura si stampila expertului

Verificat de Evaluator 2 GAL DT
(nume si prenume) ......................
Semnatura si stampila expertului

Avizat de Manager GAL DT
(nume si prenume) .....................
Semnatura si stampila expertului
Contrasemnat de: Președinte Comitet de Selecție
(nume si prenume) .........................

Semnatura
Data

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_____/_____/_______

Metodologia de verificare specifică pentru
MĂSURA M05/3A
,, Scheme de calitate pentru produsele agricole și alimentare"

CS1. Identificarea a cel puțin 1 produs cu potențial de a fi sprijinit prin măsura dedicată
schemelor de calitate - maxim 30 puncte
1.1
Identificarea a 1 produs cu potențial de a fi sprijinit prin măsura dedicată schemelor
de calitate - 20 puncte
1.2 Identificarea a 2 sau mai multe produse cu potențial de a fi sprijinit prin măsura dedicată
schemelor de calitate - 30 puncte
Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu de selecție, solicitantul trebuie să menționeze
faptul că a identificat cel puțin 1 produs cu potențial de a fi sprijinit prin măsura dedicată
schemelor de calitate.
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finantare
Planul de actiuni

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Expertul verifica in Cererea de Finantare,
sectiunea Activitati si in Planul de actiuni daca
solicitantul a facut referiri la numarul de produse
care vor fi identificate in urma implementarii
proiectului si pentru care se va intocmi
documentatia de accesare a unei scheme de
calitate.
In cazul in care solicitantul mentioneaza ca va
identifica 1 produs, se vor acorda la CS1 cu 20 de
puncte.
In cazul in care solicitantul mentioneaza ca va
identifica cel putin 2 produse, se vor acorda la CS1
30 de puncte.

CS 2. Realizarea a peste 2 acțiuni de informare/promovare - maxim 30 de puncte
2.1 Realizarea a 2 acțiuni de informare/promovare - 20 de puncte
2.2 Realizarea a 3 sau mai multe acțiuni de informare/promovare - 30 de puncte

DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finantare
Planul de actiuni

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Evaluatorul verifica in Cererea de Finantare,
sectiunea Activitati si in Planul de actiuni numarul
acțiuni de informare sau promovare diferite
propuse a se realiza în teritoriul GAL DT in cadrul
proiectului.
In cazul in care solicitantul isi asuma ca va realiza
2 acțiuni de informare sau promovare diferite, se
vor acorda la CS2 cu 20 de puncte.
In cazul in care solicitantul mentioneaza ca va
realiza 3 sau mai multe acțiuni de
informare/promovare, se vor acorda la CS2 30 de
puncte.

CS 3. Realizarea a minim 1 dosar de candidatură pentru schema de calitate – max. 40 de
puncte
3.1 Realizarea a 1 dosar de candidatură pentru schema de calitate - 30 de puncte
3.2 Realizarea a 2 sau mai multe dosare de candidatură pentru schema de calitate - 40 de
puncte
DOCUMENTE PREZENTATE
Cerere de finantare
Planul de actiuni

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTELOR PREZENTATE

CADRUL

Expertul verifica in Cererea de Finantare,
sectiunea Activitati si in Planul de actiuni daca
solicitantul a facut referiri la numarul de dosare
de candidatura care se vor realiza pentru a accesa
o schema de calitate.
In cazul in care solicitantul isi asuma ca va realiza
1 dosar de candidatura pentru schema e calitate,
se vor acorda 30 de puncte la CS3 .
In cazul in care solicitantul mentioneaza ca va
realiza 2 sau mai multe dosare de candidatura

pentru schema de calitate, se vor acorda 40 de
puncte la CS3.

