
Fise de evaluare a criteriilor de selectie 

MĂSURA M9/3A – SCHEME DE CALITATE 
 

Denumire solicitant:___________________________________________________________________ 
Titlu proiect: _________________________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ______________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _______________________________________________________ 
Obiectivul proiectului: __________________________________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: ___________________________________Prenume:____________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 

 

CRITERII DE SELECȚIE 
 

PUNCTAJ  

CS1. Criteriul asocierii cu prioritate pentru solicitanţii cooperative sau grupuri de 

producători; 

(maxim 35 puncte) 

 

CS1.1 Solicitantul este un grup de productori recunoscut de MADR 

(35 puncte dacă da, 0 dacă nu) 
 

CS1.2 Solicitantul are statut de cooperativa  

(30 puncte dacă da, 0 dacă nu) 
 

CS1.3 Grup de fermieri legal constituiti intr-o alta forma de organizare decat grup de 

producatori sau cooperativa 

(25 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

 

CS2. Criteriul produselor obţinute în sistem tradiţional 

                                                                                                       (35 puncte dacă da, 0 dacă nu) 
 

CS3. Criteriul integrării producției - cu prioritate pentru fermierii care realizează 

procesarea la nivel de fermă; 

                                                                                                         (30 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 25 puncte si reprezintă pragul sub care niciun proiect nu 
poate intra la finanţare.  
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

In cazul in care vor exista mai multe proiecte cu acelasi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele criterii 

pentru departajare : 

1. Solicitanţii cooperative sau grupuri de producători; 

2. Numarul membrilor care fac parte din forma asociativa care a depus solicitarea de finantare, in ordine 

descrescatoare. Vor avea prioritate formele asociative care care sunt formate din mai multi membrii.  

 



Metodologie de aplicat pentru verificarea criterilor de selectie 

Măsura M9/3A – SCHEME DE CALITATE 

 

CS1. Criteriul asocierii cu prioritate pentru solicitanţii cooperative sau grupuri de producători; 

(35 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

CS1.1 Solicitantul este un grup de productori recunoscut de MADR 

(35 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

CS1.2 Solicitantul are statut de cooperativa  

(30 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

CS1.3 Grup de fermieri legal constituiti intr-o alta forma de organizare decat grup de producatori sau 

cooperativa 

(25 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare 

Documente infiintare persoana juridica 

Expertul verifica in Cererea de Finantare si 

documentele de infiintare a persoanei juridice, forma 

de organizare a solicitantului. Daca solicitantul este 

grup de producatori recunoscut de MADR primeste 35 

puncte, daca este cooperativa primeste 30 puncte, 

daca este organizat intr-o alta forma jurdica primeste 

25 puncte.  

 

CS2. Criteriul produselor obţinute în sistem tradiţional 

(35 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare 

Registrul national al produselor traditionale 

 

Expertul verifica daca produsul propus pentru 

atestarea pe o schema de calitate 

nationala/europeana se regaseste in Registrul national 

al produselor traditionale conform ordinului nr 

724/2013. Daca produsul se regaseste in Registrul 

national al produselor traditionale solicitantul 

primeste punctaj. 

 

CS3. Criteriul integrării producției - cu prioritate pentru fermierii care realizează procesarea la nivel de 

fermă; 

(30 puncte dacă da, 0 dacă nu) 



DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare 

Plan de actiuni 

Declaratie pe propria raspundere 

Expertul verifica in cererea de finantare si in Planul de 

Actiuni daca fermierul realizeaza procesarea la nivelul 

fermei sau isi propune sa faca investitii in acest 

domeniu, din fonduri proprii sau alte fonduri 

europene pana la depunerea ultimei transe de plata. 

 


