
FISE DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

Măsura MCS16– Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul 

de aprovizionare  

 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

 

NR. 

CRT.  

CRITERIUL DE 

SELECTIE 

PUNCTAJ  EXPERT GAL 

1 

EXPERT GAL 

2 

 

1 

Numarul de parteneri din 

cadrul acordului de cooperare 

25p   

1.1 Parteneriatul are mai mult de 5 

membrii 

25p   

1.2 Parteneriatul are între 3- 

5 membri 

15p   

Documente de verificat:  

Acordul de Cooperare. 

Planul de Marketing. 

 

2 

Integrarea lantului scurt cu 

piata locala 

Se vor puncta proiecte care propun 

integrarea lantului scurt cu piata 

locala 

25p   



Documente de verificat:  

Distanța dintre exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de comercializare se 

calculează prin intermediul GPS.  

Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai scurtă.  

Dovada încadrării în limitele de km menționate anterior nu este necesară. Distanța va fi verificată 

de AFIR.  

Solicitantul trebuie să se asigure înainte de depunerea proiectului că se încadrează în limitele de 

mai sus  și să menționeze în proiect distanța maximă  dintre exploatația de origine a 

produsului/produselor și punctul de comercializare. 

Se vor puncta proiectele ce propun un plan de marketing ce cuprinde atât componenta de 

dezvoltare a lanțului scurt cât și componenta de  dezvoltare a unei piețe locale.  

Se aplică proiectelor care propun înființarea și dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin lanțuri 

scurte. 

 

3 

Valoarea adaugata a produselor 

comercializate 

25p    

3.1 Parteneriatul comercializează 

produse ecologice 

15p   

3.2 Parteneriatul comercializează 

produse: 

10p   

a) care participă la o schemă de 

calitate/care sunt certificate în 

urma unei scheme de calitate 

5p   

b) provenite din exploataţii situate în 

zone HNV 

5p   

Documente de verificat:  

3.1 Se vor puncta proiectele care propun comercializarea produselor ecologice conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare.  

3.2 a) 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 

EBACHUS 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 decât vinurile de calitate, a indicațiilor geografice (IG) 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 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 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. 

3.2 b) 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 a ghidului). 

In toate cazurile de mai sus (criteriile 3.1 si 3.2) punctajul se acorda  doar dacă cel puțin unul din 

tipurile de produse comercializate este produs ecologic/ HNV/montan/scheme de calitate.  

Tipurile de produse menționate mai sus (criteriul 3.2) pot fi și ecologice și astfel punctajul maxim 

obținut de proiect prin criteriul 3.1 se poate cumula cu cel de la criteriul 3.2. 

 

 

     4 

Durata implementarii 

proiectului 

Se vor puncta proiectele a caror 

perioada de implementare este mai 

mică sau egala cu 15 luni. 

 

15p 

  

Se verifică în Studiul de Fezabilitate/ Documentația de Avizare pentru Lucrări de 

Intervenții/Memoriul justificativ/Plan de Marketing 

 

 

     5 

Crearea de locuri de muncă la 

nivelul teritoriului GAL 

Se vor puncta proiectele ce 

presupun crearea de noi locuri de 

munca in urma realizarii 

investitiei 

(minim un loc de munca cu norma 

intreaga) 

10p   

Se verifică în Studiul de Fezabilitate/Documentația de Avizare pentru Lucrări de Intervenții/ 

Memoriul justificativ. 

 TOTAL  100 puncte 

 

 

 Punctajul minim admis la finanțare pentru această măsură este de 15 de puncte și reprezintă pragul sub 

care nici un proiect nu poate intra la finanțare. 

 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul 

alocării disponibile.  

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

pentru departajare: 

1. Proiecte cu mai multi parteneri vor avea prioritate 

2. Valoarea totala nerambursabila a proiectului in ordine crescatoare. Proiectele cu o valoare eligibila 

mai mica vor avea prioritate. 

 

 

 



Verificat: Expert 1 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 

 

 

Verificat: Expert 2 GAL CHEILE SOHODOLULUI 

Nume/Prenume____________________ 

Semnătura    

Data  /  /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

Măsura M16– Sprijin acordat pentru cooperare orizontală şi verticală între actorii din lanţul de 

aprovizionare  

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 

Finantare. 

 

CS1. Numarul de parteneri din cadrul acordului de cooperare 

- Parteneriatul are mai mult de 5 membrii                          25p 

- Parteneriatul are între 3-5 membri                           15p 

-  

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 

Acordul de Cooperare, 

Studiul/Planul de Marketing, 

Cererea de Finanțare, 

Alte documente anexate, 

 

Expertul va verifica numărul de membrii în 

Acordul de Cooperare ,  /documentele 

anexate/solicitate în urma parcurgerii etapelor 

de evaluare a proiectului. 

(max.25 pct. daca Da si 0 daca NU) 

CS2. Integrarea lantului scurt cu piata locala                                                                          25p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Se vor puncta proiecte care propun integrarea 

lantului scurt cu piata locala 

Documente de verificat: 

Studiu/Plan de Marketing, 

Acord de Cooperare, 

 

 

Documente de verificat:  

Distanța dintre exploatația de origine a 

produsului/produselor și punctul de 

comercializare se calculează prin intermediul 

GPS.  

Se va avea în vedere distanța rutieră cea mai 

scurtă.  

Dovada încadrării în limitele de km 

menționate anterior nu este necesară. Distanța 

va fi verificată de AFIR.  

Solicitantul trebuie să se asigure înainte de 

depunerea proiectului că se încadrează în 

limitele de mai sus  și să menționeze în proiect 

distanța maximă  dintre exploatația de origine 



a produsului/produselor și punctul de 

comercializare. 

Se vor puncta proiectele ce propun un 

studiu/plan de marketing ce cuprinde atât 

componenta de dezvoltare a lanțului scurt cât 

și componenta de  dezvoltare a unei piețe 

locale.  

Se aplică proiectelor care propun înființarea și 

dezvoltarea piețelor locale exclusiv prin 

lanțuri scurte. 

(max.25 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS3. Valoarea adaugata a produselor comercializate                                                                    25p 

 

3.1Parteneriatul comercializează produse ecologice                                                               15p

                                  

3.2Parteneriatul comercializează produse:  

a) care participă la o schemă de calitate/care sunt certificate în urma unei scheme de 

calitate                                                                                                                                   5p 

b) provenite din exploataţii situate în zone HNV                                                               5p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Documente de verificat: 

12.1 Certificat de conformitate a produselor 

agroalimentare ecologice, 

12.2 a) Fisa de inregistrare ca procesator si 

producator in agricultura ecologica, 

12.2 b) Contractul procesatorului cu un 

organism certificat de inspectie si certificare, 

13 DOCUMENT care să demonstreze calitatea 

de membru al grupului aplicant, 

14. Document din care sa reiasa inregistrarea 

dreptului de utilizare a mentiunii produs montan, 

emis de autoritatea competentă 

SAU 

 COPIE CERERE depunere documentație în 

vederea dobândirii dreptului de utilizare a 

menţiunii de calitate facultative „produs 

montan"-pentru produsele în curs de 

recunoaștere și angajamentul că se va obține 

Documente de verificat:  

Se vor puncta proiectele care propun 

comercializarea produselor ecologice conform 

prevederilor OUG 34/2000 privind produsele 

agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare.  

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 

EBACHUS 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 decât vinurile de calitate, a indicațiilor 

geografice (IG) și a denumirilor de origine 



această mențiune de calitate până la ultima 

plată. 

 

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 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 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. 

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 a ghidului). 

In toate cazurile de mai sus (criteriile 3.1 si 

3.2) punctajul se acorda  doar dacă cel puțin 

unul din tipurile de produse comercializate 



este produs ecologic/ HNV/montan/scheme de 

calitate.  

Tipurile de produse menționate mai sus 

(criteriul 3.2) pot fi și ecologice și astfel 

punctajul maxim obținut de proiect prin 

criteriul 3.1 se poate cumula cu cel de la 

criteriul 3.2.   

(max.25 pct. daca Da si 0 daca NU) 

CS4. Durata implementarii proiectului                                                                                      15p 

 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 

Cererea de finantare. 

 

Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmit/ă în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare/ Memoriu 

justificativ/Plan de Marketing 

 

Punctarea acestui criteriu se va face numai 

daca perioada de implementare a proiectului 

este mai mică sau egala cu 15 luni. 

(max.15 pct. daca Da si 0 daca NU) 

 

CS5. Crearea de locuri de muncă la nivelul teritoriului GAL                                                    10p 

 

DOCUMENTE PREZENTE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 

Cererea de finantare. 

 

Studiul de Fezabilitate/Documentaţia de 

Avizare pentru Lucrări de Intervenţii, 

întocmit/ă în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare/ Memoriu 

justificativ/Plan de Marketing 

 

Se va acorda punctaj daca proiectul 

prevede crearea a cel putin unui loc de 

munca cu norma intreaga. 

(max.10 pct. daca Da si 0 daca NU) 


