
 
 

E 1.2.1L FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 - corespondență sM 3.1 1 - Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate” 

 

 

Măsura 4/3A ”Implementarea schemelor de calitate” 
 

Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare* (CF): 

.................................................. 

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L 

 

Denumire solicitant: ................................................................................ 

Statutul juridic: ………………………………………………………………..  

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume:………………………………………………………………………........ 

Prenume:……………...……………………………………………………...... 

Funcţie:…………………………....................................................... 

Titlul proiectului: .........................................................................................................................   

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ............................................... 

Data înregistrării proiectului la GAL: ........................................................... 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: .............. 

Obiectivul proiectului: ................................................................................................................. 

Amplasarea proiectului ............................................................(localitate/localități) 

 

A. Verificarea criteriilor de selecție a proiectului 
 

Nr. 

Crt. 
Criterii de selecție Punctaj 

Punctaj GAL 

1  Principiul asocierii Maxim 50  

 
1.1.minim 3 membri 30  

1.2. peste 4 membri 50  

2  
Scheme de calitate implementate pentru produse 

lactate. 
Minim 20 

 

3. Principiul cunoștințelor în domeniul agro alimentar Maxim 30  

 

3.1.  Se vor puncta proiectele care își propun organizarea 

de instruiri, dezbateri publice evenimente care pot 

contribui la informarea acestora privind, schemele de 

calitate naţionale şi europene  

30 

 



 
 

 

3.2. Se vor puncta proiectele care își propun să discute cu 

fermieri locali înscrisi în agricultura ecologică. Se verifica 

lista potențialilor invitati atasata planului de afaceri. 

(minim 5 persoane)  

20 

 

TOTAL 100   

 

 

Punctajul minim pentru această submasură este de  25 p.  
 

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

Finanțare.  
 

Observaţii:_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________ 
Concluzia finala asupra verificării  
 

Cererea de Finanţare  nr......................................este:                      
 

 SELECTATA              
 NESELECTATA PENTRU FINANTARE    
 

Observaţii:_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

Verificat 
Expert 2  GAL 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________   DATA ____/_____/_______ 
 

Întocmit,  
Expert 1  GAL 
Nume si prenume____________________________________ 
Semnătura_________________   DATA ____/_____/_______ 

 

 

 

 

 



 
 

 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie – măsura 4/3A 
 

B. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

CS1 Principiul asocierii- maxim 50 pct 
1.1.minim 3 membri   -  30 

1.2. peste 4 membri    -  50 

  

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
1. Cerere de Finantare 
 

 

Punctarea acestui criteriu se va face pe baza analizei 

datelor  

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare 

înscrie punctajul total acordat.  
 

CS2 Scheme de calitate implementate pentru produse lactate.– maxim 20 pct 

 
 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
Cerere de finantare 
 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca 

acest lucru este prezent si demonstrat prin 

documentația atașată 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare 

înscrie punctajul total acordat.  
 

 

 

 

CS3 Principiul cunoștințelor în domeniul agro alimentar – maxim 30 pct 

 

3.1.  Se vor puncta proiectele care își propun organizarea de instruiri, dezbateri publice evenimente care 

pot contribui la informarea acestora privind, schemele de calitate naţionale şi europene - 20pct 

3.2. Se vor puncta proiectele care își propun să discute cu fermieri locali înscrisi în agricultura ecologică. 

Se verifica lista potențialilor invitati atasata planului de afaceri. (minim 5 persoane) -10 pct 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
1. Cerere de finantare 
 

Punctarea acestui criteriu se va face numai daca 

acest lucru este prezent si demonstrat prin 

documentația atașată 
 

 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi de departajare 

înscrie punctajul total acordat.  
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi înscrie punctajul 

total acordat.  
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 



 
 
ATENȚIE! 

Pentru criteriile de eligibilitate și selecție se pot solicita clarificări, documente suplimentare fără 
înlocuirea documentelor obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Informațiile nesolicitate 
transmise prin E3.4 de solicitanți nu vor fi luate în considerare. 

 

Observatii: . 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

............................................ 

 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul 

total acordat.  
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 

mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură 
 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, dacă Planul de afaceri 

respectă condițiile prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului și documentele anexă şi nu au fost create 

condiţii artificiale, proiectul este eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica observaţii cu motivele de neeligibilitate ale 

proiectului. 
 

Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) 

în casutele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin 

înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa expertului.  
 

 

 


