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FORMULAR CS02 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF): __________________________________ 

Acordul de parteneriat: ______________ încheiat la data de: ___________________________ 

Acord de parteneriat încheiat între: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Denumirea liderului de proiect: ____________________________________________________ 

Statutul juridic al liderului de proiect: ______________________________________________ 

Mandat de reprezentare:___________________________________________________________ 

Titlul proiectului: ________________________________________________________________ 

Amplasare (județ, localitate): ______________________________________________________ 

Statutul juridic: __________________________________________________________________ 

                      

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:__________________________________________________ 

 

Nr. 
crt. 

Criteriu de selectie Documente verificate  Punctaj selectie 

Conform 
Ghidului 

solicitantul
ui 

Punctaj 
selectie 

GAL 

CS.1 Reprezentativitatea parteneriatului  
CS1.1  Numarul partenerilor implicati 
in proiect > 5 - 10 p 
CS1.2  Numarul partenerilor implicati 
in proiect > 3 ≤ 5 - 5 p 
CS1.3 Parteneriate care includ ≥ 2 
beneficiari ai masurilor GAL M3/2A sau 
M4/2B  - 20 p 
CS1.4 Parteneriate care includ minim 
1 beneficiar al masurilor GAL M3/2A 
sau M4/2B - 10 p 
In cazul in care parteneriatul are in 
componenta si este reprezentat de o 
forma asociativa nou constituita, se 
vor lua in calcul membrii asociati ai 
acesteia. 

- Acord de parteneriat; 
- Mandat de reprezentare; 
- Acte constitutive; 
- Anexa 1– Cerere de finantare  
- Studiul de fezabilitate/ DALI / 
MJ 
- Planul de marketing (daca este 
cazul) 
 

Maxim 30 p … 

CS.2 CS2.  Acoperirea teritoriului GAL si 
a structurii parteneriatului  

- Acord de parteneriat; 
- Mandat de reprezentare; 

Maxim 20 p … 
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CS2.1  Parteneriatul are membri din 
mai mult de 2 UAT-uri (comune) din 
teritoriul GAL (se vor lua in calcul 
exclusiv membrii fermieri, inclusiv din 
cadrul formei asociative nou 
constituite, daca este cazul)- 10 p 
CS2.2  Parteneriatul are membri din 
minim 2  UAT-uri (comune) din 
teritoriul GAL (se iau in calcul exclusiv 
membrii fermieri, inclusiv din cadrul 
formei asociative nou constituite, 
daca este cazul)- 5 p 
CS2.3 Structura parteneriatului 
reprezinta interesele a minim 2 
sectoare de activitate (in structura 
parteneriatului se regasesc 
reprezentanti a minim 2 sectoare de 
activitate) - 10 p 

- Acte constitutive ale 
partenerilor,inclusiv documente 
care sa demonstreze domeniul 
de activitate si amplasarea 
sediului / fermei in teritoriul 
GAL (cu exceptia partenerilor 
unitati de invatamant/ 
cercetare, pentru care se 
accepta sediul si in afara 
teritoriului GAL). 
 

CS.3 CS3. Relevanta structurii 
parteneriatului, pe baza obiectivelor 
Masurii/proiectului  
CS 3.1 a) Parteneriatul are in 
componenta sa mai mult de 50% ferme 
mici (< 12.000 SO) -20 p 
CS 3.2 Proiectul propune dezvoltarea 
unei structuri asociative care cuprinde 
minim 2 componenete dintr-un flux 
operațional integrat (producție, 
procesare și comercializare) - 10 p 

- Acord de parteneriat; 
- Mandat de reprezentare; 
- Acte constitutive parteneriat, 
inclusiv documente care sa 
ateste dimensiunea economica 
(SO) pentru partenerii fermieri; 
- Anexa 1– Cerere de finantare;  
- Studiul de fezabilitate/ DALI / 
MJ; 
- Planul de marketing (daca este 
cazul) 

Maxim 30 p  
 

 
 

 
 

… 

CS.4 Principiul valorii adăugate 
(parteneriatele care produc, 
proceseaza sau comercializează 
produse cu valoare adăugată mare - 
ecologice, care participă la scheme 
de calitate naționale și europene, 
produse din zone Natura 2000) 

- Anexa 1– Cerere de finantare;  
- Studiul de fezabilitate/ DALI / 
MJ; 
- Planul de marketing (daca este 
cazul) 
Se vor puncta proiectele care 
propun producerea/procesarea/ 
comercializarea: 
- produselor agricole ecologice 
conform prevederilor OUG 
34/2000 privind produsele 
agroalimentare ecologice cu 
completările și modificările 
ulterioare  
si/sau 
 - produselor agricole 
tradiționale conform prev. 
Ordinului 724/ 2013 privind 
atestarea acestor produse 
si/sau 
- produselor alimentare care 
participa la scheme de calitate 
nationale si europene (au 
obținut recunoașterea la nivel 
european - se va face verificare 
în bazele de date ale Comisiei 
Europene DOOR, respectiv 
EBACHUS pentru vinuri de 

10 p … 



 

M10/6B - Păstrarea și afirmarea culturii, limbii și identității minoritaților din teritoriul Munții Măcinului - Dunărea 
Veche  

Asociatia GAL Muntii Macinului-Dunarea Veche - Sediu: Comuna CERNA, Sat CERNA Str. Scolii, Nr. 2, Judeţul TULCEA│              

Tel:0742246828 │E-mail:office@aspir-leader.ro│office@galmuntiimacinului.ro│website: www.galmuntiimacinului.ro 

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; 
si/sau  
 - produselor 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;   
si/sau 
- produselor alimentare 
obținute conform unei rețete 
consacrate românești în  acord 
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CONCLUZIA VERIFICARII ESTE: 
 
 PROIECT EVALUAT   FINANTABIL (PUNCTAJ MINIM INDEPLINIT - 20 PCT) 
      NEFINANTABIL (PUNCTAJ MINIM NEINDEPLINIT- 20 PCT) 
PUNCTAJ OBTINUT  
 
Observaţii:_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Aprobat,  

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE 

Nume si prenume: ______________________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

 

 

 

cu prevederile Ordinului 
394/2014 privind atestarea 
acestor produse.   
si/sau 
- produselor provenite din 
exploatații din zone Natura 
2000.  

CS.5 Principiul „piețelor locale” (i.e. 
distanță geografică mai mică între 
punctul de producție și punctul de 
vânzare)  
CS5.1 Distanţa dintre exploatația de 
origine a produsului/produselor și 
punctul de comercializare se 
încadrează între:  
 0 - 50 km; 5 p 
 >50 - 75 km  3 p 
CS5.2 Proiecte care propun 
integrarea lantului scurt cu piata 
locala - 5 p 
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  

- Anexa 1– Cerere de finantare;  
- Studiul de fezabilitate/ DALI / 
MJ; 
- Planul de marketing (daca este 
cazul) 
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.  
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.  

Maxim 10  
 

… 

TOTAL 100 … 
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Verificat,  

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume______________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

Intocmit, 

Expert 1  GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume___________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/_______ 
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METODOLOGIA DE PUNCTARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  

 
CS.1. Reprezentativitatea parteneriatului 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Acord de parteneriat; 
- Mandat de reprezentare; 
- Acte constitutive; 
- Anexa 1– Cerere de finantare  
- Studiul de fezabilitate/ DALI / MJ 
- Planul de marketing (daca este cazul) 
 

Expertul verifica in documentele indicate numărul de 
membrii din Acordul de parteneriat/documentele 
anexate/solicitate în urma parcurgerii etapelor de evaluare 
a proiectului, daca sunt este clar demonstrat prin 
documente justificative, conform prevederilor Ghidului, 
faptul ca parteneriatul include si beneficiari ai masurilor 
GAL M3/2A sau M4/2B si acorda punctaj dupa cum urmeaza: 
- 10 puncte daca proiectul este propus de un parteneriat 
format din mai mult de 5 membri; 
- 5 puncte daca proiectul este propus de un parteneriat 
format din mai mult de 3 membri si maxim 5; 
- 20 puncte daca proiectul este propus de un parteneriat 
care are in componenta cel putin 2 membri care sunt 
beneficiari ai GAL in cadrul masurilor M3/2A sau M4/2B 
- 10 puncte daca proiectul este propus de un parteneriat 
care are in componenta cel putin 1 membru care este 
beneficiar al GAL in cadrul masurilor M3/2A sau M4/2B 
In cazul in care parteneriatul are in componenta si este 
reprezentat de o forma asociativa nou constituita, se vor 
lua in calcul inclusiv membrii asociati ai acesteia. 

 

CS.2 Acoperirea teritoriului GAL si a structurii parteneriatului 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Acord de parteneriat; 
- Mandat de reprezentare; 
- Acte constitutive ale partenerilor, 
inclusiv documente care sa demonstreze 
domeniul de activitate si amplasarea 
sediului / fermei in teritoriul GAL. 
 

CS2.1 Expertul puncteaza cu 10 puncte proiectele care 

sunt propuse de parteneriate care au in componenta 

parteneri din mai mult de 2 UAT-uri (comune) din 

teritoriul GAL. Expertul verifica in documentele indicate 

ca sediul fermei (PFA, SRL etc) cat si mai mult de 50% din 

suprafata fermei sa se situeze in teritoriul GAL Muntii 

Macinului-Dunarea Veche. 

Se vor lua in calcul exclusiv membrii fermieri, inclusiv, 

din cadrul formei asociative nou constituite, daca este 

cazul. 

CS2.2 Expertul puncteaza cu 5 puncte proiectele care sunt 

propuse de parteneriate care au in componenta parteneri 

din minim  2 UAT-uri (comune) din teritoriul GAL. Expertul 

verifica in documentele indicate ca sediul fermei (PFA, 

SRL etc) cat si mai mult de 50% din suprafata fermei sa se 

situeze in teritoriul GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche. 

Se vor lua in calcul exclusiv membrii fermieri, inclusiv, 
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din cadrul formei asociative nou constituite, daca este 

cazul. 

CS2.3 Expertul puncteaza cu 10 de puncte proiectele care 

sunt propuse de parteneriate care au in componenta 

parteneri din minim  2 sectoare de activitate. Expertul 

verifica in documentele indicate ca daca parteneriatul are 

in componenta membri din 2 sectoare diferite, definite 

conform Hotărârii nr. 1260/2011 privind sectoarele de 

activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011.  

 
CS.3. Relevanta structurii parteneriatului, pe baza obiectivelor Masurii/proiectului 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Acord de parteneriat; 
- Mandat de reprezentare; 
- Acte constitutive parteneriat, inclusiv 
documente care sa ateste dimensiunea 
economica (SO) pentru partenerii 
fermieri; 
- Anexa 1– Cerere de finantare;  
- Studiul de fezabilitate/ DALI / MJ; 
- Planul de marketing (daca este cazul) 

CS3.1 Expertul acorda 20 de puncte daca mai mult de 
jumate din membrii parteneriatui sunt fermieri care detin 
ferme mici, respectiv cu dimensiunea economica a fermei 
mai mica de 12.000 de SO. Pentru verificarea modului de 
calcul al SO-urilor pentru partenerii fermieri, expertul va 
verifica: 
 - extrasul din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA/ 
DSVSA/ Circumscripţia Veterinară (adeverinţă eliberată de 
medicul veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel 
mult 30 zile calendaristice înaintea depuneri cereri de 
finanţare din care să rezulte: efectivul de animale 
deţinut, al păsărilor şi al familiilor de albine şi data 
primei înscrieri a solicitantului în Registrul Exploataţiei, 
însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 
din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 
40/2010) - document solicitate pentru animale, păsări şi 
familii de albine;  
- copie din Registrul agricol emis de Primării actualizată în 
anul depunerii Cererii de finanțare care să confirme 
dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesionare) al 
terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar 
proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu 
ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul" 
Se vor lua in calcul inclusiv fermierii asociati in forma 
asociativa nou constituita, daca este cazul. 
CS3.2 Expertul acorda 10 puncte daca proiectul propune 
dezvoltarea unei structuri asociative care cuprinde minim 
2 componenete dintr-un flux operațional integrat 
(producție, procesare și comercializare), verificand bifele 
din sectiunea A7 a cererii de finantare si daca exista 
corelare cu SF/DALI/MJ 

 
CS.4 Principiul valorii adăugate (parteneriatele care produc, proceseaza sau comercializează 
produse cu valoare adăugată mare - ecologice, care participă la scheme de calitate naționale 
și europene, produse din zone Natura 2000) 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1– Cerere de finantare;  
- Studiul de fezabilitate/ DALI / MJ; 
- Planul de marketing (daca este cazul) 
- Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice, 
- Fisa de inregistrare ca procesator si 
producator in agricultura ecologica, 
- Contractul procesatorului cu un 
organism certificat de inspectie si 
certificare, 
- DOCUMENT care să demonstreze 
calitatea de membru al grupului 
aplicant, 
- Atestatul de produs tradițional 
- Atestat produs alimentar obţinut 
conform unei reţete consacrate 
româneşti - Emis de MADR 
 

Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru 

producerea, procesarea sau comercializarea produselor 

ecologice conform prevederilor OUG 34/2000 privind 

produsele agroalimentare ecologice cu completările și 

modificările ulterioare.  

Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru 

producerea, procesarea sau comercializarea produselor 

tradiționale 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 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 investitii pentru producerea, 

procesarea sau 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.   

Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru 

producerea, procesarea sau comercializarea produselor 
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alimentare obținute conform unei rețete consacrate 

românești în  acord cu prevederile Ordinului 394/2014 

privind atestarea acestor produse.   

Se vor puncta proiectele care propun investitii pentru 

producerea, procesarea sau comercializarea produselor 

agricole  provenite din zone Natura 2000 

 
 
CS.5 Principiul „piețelor locale” (i.e. distanță geografică mai mică între punctul de producție 
și punctul de vânzare) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

- Anexa 1– Cerere de finantare;  
- Studiul de fezabilitate/ DALI / MJ; 
- Planul de marketing  

CS5.1 Expertul acorda 5 pct daca distanţa dintre 
exploatația de origine a produsului/produselor și punctul de 
comercializare se încadrează între 0 - 50 km si 3 pct daca 
distanta este mai mare de 50 km dar de maxim 75 km. 
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 GAL/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 
/ exploatatiile de origine a produsului/produselor și punctul 
de comercializare. 
CS5.2 Expertul va 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 

 
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de verificare a criteriilor de selecţie si înscrie 
punctajul total acordat. 
 

 


