
 
 
ASOCIAȚIA GAL CETATEA BUCOVINEI        
Nr ............ din .......................................... 
 

 
GE1.4L  FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 
Sub-măsura 19.2 – „Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală” 
 
MĂSURA din SDL: M3/3A SPRIJIN PENTRU APLICAREA SCHEMELOR DE CALITATE IN 
TERITORIUL ”GAL CETATEA BUCOVINEI” 
 

Nr. 
crt Principii şi criterii de selecţie 

Punctaj 
conform 

ghid 

PUNCTAJ 
acordat 

proiectului 
de Expert 1 

PUNCTAJ 
acordat 

proiectului 
de Expert 2 

CS 1. 

Principiul identificării a cel puțin 2 produse cu 
potențial de a fi sprijinite prin măsura dedicată 
schemelor de calitate  
 
a) pentru 2 produse identificate    = 30 pct.  
b) pentru > 2 produse identificate = 40 pct.  
 
Documente justificative: Se va evidenția în Cererea de Finanțare – 
capitolul 4.6 ”Descrierea rezultatelor anticipate” dacă solicitantul 
și-a propus identificarea a cel puțin 2 produse cu potențial de a fi 
sprijinite prin măsura dedicată schemelor de calitate.  

Max 40 
pct 

  

CS 2. 

Principiul realizării de cel puțin 2 acțiuni de animare  
a) realizarea a cel puțin 2 acțiuni de animare  = 30 pct.  
b) realizarea a mai mult de 2 acțiuni de animare = 40 pct.  
 
Documente justificative: Se verifică în Cererea de Finanțare – 
capitolul 4.4 „Prezentarea activităților care se vor desfășura în 
cadrul proiectului” dacă solicitantul și-a propus realizarea a cel 
puțin o acțiune de animare în fiecare comună.  

Max 40 
pct 

  

CS 3. 

Principiul prioritizării proiectelor prin care se 
identifică cel puțin un produs tradițional specific zonei 
 
a) 1 produs traditional identificat : 10 pct. 
b) Mai mult de 1 produs traditional identificat : 20 pct 

 
Documente justificative: Se va evidenția în Cererea de Finanțare – 
capitolul 4.6 ”Descrierea rezultatelor anticipate” dacă solicitantul 
și-a propus identificarea a cel puțin 1 produs tradițional specific 
zonei. 

Max 20 
pct 

  

 TOTAL  100 p   
 
Punctaj total al criteriilor de selecţie stabilit pentru proiect:  ............................. 
 



 
 
 
 
 
Criterii de departajare  
Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 
disponibile, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător în funcție de 
valoarea eligibilă a proiectelor.   
 
Criteriu de departajare   

Valoarea nerambursabilă a 
proiectului:................................ 

Se verifică cererea de finanțare, buget indicativ 

 
 
Observații: 
(Se va menţiona de către experții verificatori toate informaţiile concludente pentru stabilirea 
rezultatului verificării CRITERIILOR DE SELECŢIE: 
.....................................................................................................................................................  
..................................................................................................................................................... 
 
 
Asociația GAL CETATEA BUCOVINEI 
 
Aprobat, 
Manager proiect GAL 
Nume/Prenume _______________________ 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: 
Expert 2 GAL  
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: 
Expert 1 GAL 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________     
 
 
VERFICARE OJFIR 
 
SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT 
SELECTAT? 

DA DA cu 
observații* NU**  

       

Ştampila 



* 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_____/_____/_______ 



 
 
 

METODOLOGIE VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 
 
 
CS 1: Principiul identificării a cel puțin 2 produse cu potențial de a fi sprijinite prin măsura 
dedicată schemelor de calitate 
  
Documente justificative:  
Se va evidenția în Cererea de Finanțare – capitolul 4.6 „Descrierea rezultatelor anticipate” dacă 
solicitantul și-a propus identificarea a cel puțin 2 produse cu potențial de a fi sprijinite prin măsura 
dedicată schemelor de calitate. 
 
CS 2: Principiul realizării de cel puțin 2 acțiuni de animare 
  
Documente justificative:  
 
Se verifică în Cererea de Finanțare –capitolul 4.4 „Prezentarea activităților care se vor desfășura în 
cadrul proiectului” dacă solicitantul și-a propus realizarea a cel puțin 2 acțiuni de animare in 
teritoriul GAL . 
 
CS 3: Principiul prioritizării proiectelor prin care se identifică cel puțin un produs tradițional 
specific zonei 
 
Documente justificative:  
Se verifică în Cererea de Finanțare – capitolul 4.6 ”Descrierea rezultatelor anticipate” dacă 
solicitantul și-a propus identificarea a cel puțin 1 produs tradiționale specifice zonei. 
 
 
Dacă proiectul are un punctaj egal sau de peste 20 de puncte, proiectul este selectat. 

 
  
 
 


