
 

 

Anexa  14 

ASOCIATIA PARTENERIAT GAL TINUTUL HAIDUCILOR 

Nr……………………din………………………. 
 
 
 

EG 1.4 L  FIȘA DE  VERIFICARE  A CRITERIILOR DE SELECTIE 
 

 

 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală 

 

Măsura din SDL ,, Lanturi scurte” - Sprijin pentru cooperarea orizontală și verticală între actorii 
din lanțul de aprovizionare în vederea stabilirii de lanțuri scurte de aprovizionare și de piețe 
locale și a dezvoltării acestora, precum și pentru promovarea de activități la nivel local privind 
dezvoltarea lanțurilor scurte de aprovizionare și a piețelor locale 
 
Cod măsură: 16–M16.4.a.1/3A 
 
 
 
Denumire 
solicitant:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Titlu proiect: 
_________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Statut juridic solicitant: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nr. 

crt 

Criterii de selecție Punctaj 

100 pct 

Exp 

1 

Exp 

2 

Metodologia de verificare  si 

documentele justificative in vederea 

punctării criteriilor de selectie 

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

10p   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 

5p   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. 

30p   Se verifica numarul de parteneri ai 
parteneriatului conform  acordului de 
cooperare 

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 

5p   Punctajul se acorda  doar dacă cel puțin unul 
din tipurile de produse comercializate  
participă la  scheme de calitate/ HNV. 
Se verifică actele doveditoare pentru 
produsele comercilaizate: 
 -pentru produse ecologice 
Se vor puncta proiectele care propun 
comercializarea produselor ecologice 
conform prevederilor OUG 34/2000 privind 
produsele agroalimentare ecologice cu 
completările și modificările ulterioare. 
-. pentru produse traditionale se vor puncta 
proiectele care propun comercializarea 
produselor tradiționale atestate conform 
prevederilor Ordinului 724/ 2013 privind 
atestarea acestor produse. 
 
- pentru produsele alimentare care au  
obținut recunoașterea la nivel european, 
proiectele vor fi punctate în urma verificării 
în bazele de date ale Comisiei Europene 



DOOR, respectiv E-BACHUS pentru vinuri de 
calitate.  
 
- pentru produsele alimentare care 
sunt în curs de recunoaștere la nivel 
european, se vor puncta proiectele depuse 
de solicitanți care  vizează obținerea 
produselor alimentare în conformitate cu 
documentația depusă în vederea 
înregistrării indicațiilor geografice protejate 
(IGP) și a denumirilor de origine protejate 
((DOP) pentru produsele alimentare altele 
vinurile  de calitate  a indicatiilor geografice  
(IGP) 
și a denumirilor de origine controlată 

(DOC) pentru vinurile de calitate, cu 

respectarea prevederilor legislației 

europene și naționale în vigoare privind 

sistemele din domeniul calităţii produselor 

agricole şi alimentare. În plus, solicitanții 

respectă mențiunile din caietul de sarcini 

pentru sistemul de calitate vizat, iar 

produsul este înregistrat în Registrul 

Sistemelor din Domeniul Calității Protejate 

Național (RSCPN) – produse alimentare 

altele decât vinul, și Registrul Unic DOC-IG 

– vinuri de calitate, iar documentația este 

transmisă la Comisia Europeană pentru 

înregistrare în vederea obținerii protecției 

obținerii protecției europene.  

Proiectele care vizează comercializarea 
unor produse alimentare care sunt în curs 
de înregistrare și recunoaștere la nivel 
european pentru înregistrarea denumirii de 
specialitate tradițională garantată (STG), 
vor fi punctate în condițiile respectării 
mențiunilor din caietul de sarcini depus în 
vederea recunoașterii, a înregistrării în 
Registrul Sistemelor din Domeniul Calității 
Protejate Național (RSCPN)  și a transmiterii 
documentației în vederea obținerii 
înregistrării și a protecției la nivel european. 
În cazul în care nu se obține recunoașterea 
la nivel european proiectele nu vor fi 
depunctate și sprijinul acordat nu se va 
recupera.   
În cazul produselor care au obținut 
mențiunea de calitate ‚produs montan’ se 
va verifica Registrul naţional al produselor 



montane, iar în cazul celor care sunt în curs 
de obținere a acestei mențiuni se va 
solicita dovada depunerii documentației la 
Direcția Agricolă Județeană și angajamentul 
că se va obține această mențiune de calitate 
până la ultima plată.  
  
Cel puțin unul din tipurile de produse 
comercializate de parteneriat (de membrii)  
trebuie să fie produs montan 
conformConform ORDINULUI nr. 52 din 3 
martie 2017 privind aprobarea Procedurii de 
verificare a conformităţii datelor cuprinse în 
caietul de sarcini în vederea acordării 
dreptului de utilizare a menţiunii de calitate 
facultative "produs montan" şi de verificare 
a respectării legislaţiei europene şi naţionale 
de către operatorii economici care au 
obţinut dreptul de utilizare a respectivei 
menţiuni. 
Pentru produsele alimentare obținute 
conform unei retete consacrate românești  
se vor puncta proiectele care propun 
comercializare produselor alimentare 
obținute conform unei rețete consacrate 
românești în  acord cu prevederile Ordinului 
394/2014 privind atestarea acestor produse.  
 Cel puțin unul din tipurile de produse 
comercializate trebuie să fie conform unei 
rețete consacrate românești, iar acesta să se 
regăsească în categoria produselor 
comercializate de solicitant 
 
  Pentu produse din sisteme agricole HNV 
se vor puncta proiectele care 
comercializează produse provenite din 
exploatații din UAT HNV (se regăsesc în 
Lista UAT-urilor eligibile pentru pachetele 1 
si 2 aferente măsurii 10 a PNDR   -Anexa 9 
la ghidul solicitantului 

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

30p   -Se verifica  
Se acorda punctaj daca  persoana sau 
persoanele desemnate  de forma asociativă 
legal constituită 
vor participa/participă/a participat la 
măsura: 1–M1.1.a/1A “Ţărani lideri” 
 
-daca fermierii autorizati ca PFA autorizati ca 
PFA,II, IF vor participa/participă/au 
participat la măsura: 1–M1.1.a/1A “Ţărani 
lideri”,  



pe baza urmatoarlor documente: 
- Declaratie angajament 
-Adeverinta de participare 
-Certificate de participare 
 
Notă : Măsura 1-M1.2.a/1A ”Activități 
demonstrative” a fost eliminată prin 
Modificarea SDL-Rev.3 aprobată de DGDR 
AM PNDR prin Nota de aprobare nr. 
257337/15.05.2019. 
 

6 Parteneriate care includ 

participanti  cu activititate 

agricola in  zone 

marginalizate 

20p   Se verifica : 

• Acordul de cooperare; 

• Anexa 10:  
Tabel 1. 6: Lista  

localităţilor rurale (unităţi SIRINF) cu zone 
marginalizate, din Judeţul Bistrița- Năsăud 
Atlasului  Zonelor Rurale Marginalizate  
şi al Dezvoltării Umane Locale din 
România(F6_Atlas_Rural_RO_23Mar2016) 
 
Tabel 4 :Rata marginalizării la nivel de 
comună în regiunea de dezvoltare Nord-
Vest-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(F6_Atlas_Rural_RO_23Mar2016).  
 

 TOTAL 100p    

 

Prag minim de selectie (punctaj minim) = 30 p 
Punctaj realizat……………………………… 
 
Observații………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aprobat Manager GAL TINUTUL HAIDUCILOR 
Nume şi prenume:  
Semnătura şi ştampila........................... DATA...../....  ./2021 
 
 

 
Verificat,  
EXPERT  2 
Nume şi prenume:  
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Expert 1 
Nume şi prenume: 
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