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Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 
     Program finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala 
    „Europa investește în zonele rurale!” 
     Măsura 19 - Dezvoltare locală LEADER 
     Sub-Măsura 19.4 „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare” 
     Nr. contract de finanțare: C19401100011660675514 

     Beneficiar: Asociația PARTENERIAT GAL TH ȚINUTUL HAIDUCILOR      Anexa 8    
Anexa 3 la Hotararea AGA nr. 16/  28. 09. 2017  

 
 

Criterii de selectie 
pentru accesarea  masurii 16-M16.4.a.1/3A “Lanturi scurte” 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECȚIE 

Punctaj 

pct 
 Metodologia de  verificare 

1. Parteneriate încheiate cu participarea a cel 
puţin două structuri asociative  cu 
activitate pe teritoriul GAL Ţinutul 
Haiducilor 

30 p Se verifica : 
Acordul de parteneriat si actele 
constitutive a partenerilor pentru 
care se va acorda punctaj. 
Structuri asociative pentru care se 
acorda puctaj :cooperative, grupuri 
de producători, 
asociații de proprietari, ONG-uri. 

2 Parteneriate care implică existenţa a cel 
puţin unui grup de fermieri, cooperative sau 
unui grup de producători  cu activitate pe 
teritoriul GAL Ţinutul Haiducilor, care 
produce şi comercializează produse 
certificate prin scheme de calitate; 

 

20 p Se verifica : 
Acordul de parteneriat si actele 
constitutive a partenerilor pentru 
care se va acorda punctaj. 
Dovada privind produsele certificate 

prin scheme de calitate 

3 Parteneriate încheiate între mai mult de zece 
parteneri. 

10 p Se verifica numarul de parteneri ai 
parteneriatului conform  acordului 
de cooperare 
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4 Parteneriatele care produc și/sau 
comercializează produse cu valoare 
adăugată mare - produse care participă la 
scheme de calitate, produse din sisteme 
agricole HNV etc 

30 Punctajul se acorda  doar dacă cel 

puțin unul din tipurile de produse 

comercializate este produs ecologic/  

scheme de calitate/ HNV/. 

 

5 Parteneriate care implica, asociaţii, 
cooperative, grupuri de producători, fermieri 
care vor participa/participă/au participat la 
una din măsurile: 1–M1.1.a/1A “Ţărani 
lideri”, 1–M1.2.a/1A “Activităţi demonstrative 

5 Se acorda punctaj daca  persoana 
sau persoanele desemnate  de forma 
asociativă legal constituită 
vor participa/participă/a participat la 
una din măsurile: 1–M1.1.a/1A 
“Ţărani lideri”, 1–M1.2.a/1A 
“Activităţi demonstrative  
-daca fermierii autorizati ca PFA, II,IF 
vor participa/participă/au participat 
la una din măsurile: 1–M1.1.a/1A 
“Ţărani lideri”, 1–M1.2.a/1A 
“Activităţi demonstrativ 
pe baza urmatoarlor documente: 
- Declaratie angajament 
-Adeverinta de participare 
-Certificate de participare 
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6 Parteneriate care includ participanti  cu 

activititate agricola in  zone 

marginalizate 

5 p Se verifica : 
-Se verifica daca Parteneriatul are  in 
componenta membrii cu activitate/ 
sediu in zonele marginalizate 
conform 
Atlasului  Zonelor Rurale 
Marginalizate  
şi al Dezvoltării Umane Locale din 
România.  
Documente verificate: 

 Acordul de cooperare; 

 Anexa 9- Table 1. 6: Lista  
localităţilor rurale (unităţi SIRINF) cu 

zone marginalizate, din Judeţul 

Bistrița- Năsăud 

 Total  100  

 Punctaj minim 30 puncte. 

 

 

 

 


