ANEXA 9
FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE
Măsura 3/3A - „Accesul la schema de calitate privind certificarea produselor”
Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant
(verificare realizată de către expertii GAL Valea Velj)
Denumire solicitant: ..........................................................
Statutul juridic: ………………………………………………………………..
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:………………………………………………………………………........
Prenume:……………...……………………………………………………......
Funcţie:………………………….......................................................
Titlul proiectului: ……………………………………………………………
Data înregistrării proiectului la GAL: ..................................
Structura responsabilă de verificarea proiectului: ..............
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..
Obiectivul proiectului: ...............................................................
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități)

Nr.
Crt
1.

Criterii de selecție M3/3A

Punctaj GAL

Se acorda punctaj daca produsul certificat este obtinut printr-o abordare integrata –
max. 70 puncte
1.1.Proiecte care promovează produse ecologice
Se vor puncta proiectele care propun investiții pentru obținerea
de produse ecologice conform prevederilor OUG 34/2000 privind
produsele agroalimentare ecologice cu completările și
modificările ulterioare, produse care se vor regăsi în categoria
produselor vândute, după finalizarea proiectului, conform
previziunilor economice din cadrul Planului de actiuni.
Cel puțin un produs obținut în urma procesării pe linia
tehnologică deținută/propusă trebuie să fie ecologic.
40 puncte daca DA, 0 daca NU

1.2. Proiecte care promovează investiții destinate produselor care
participă la sisteme din domeniul calității produselor agricole și
alimentare recunoscute la nivel european:
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,.
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 obținerea 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.
Proiectele care vizează obținerea produselor alimentare care
utilizează mențiunea de calitate facultativă ”produs montan” vor
fi punctate în condițiile respectării prevederilor 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 care dețin deja mențiunea de calitate
facultativă ”produs montan”, se vor puncta proiectele depuse de
solicitanți care vizează obținerea produselor alimentare care se
regăsesc în Registrul național al produselor montane publicat pe
site-ul ww.madr.ro.
Proiectele care vizează obținerea produselor în curs de
recunoaștere a dreptului de utilizare a mențiunii facultative de
”produs montan” vor fi punctate în condițiile respectării caietului
de sarcini depus în vederea recunoașterii, a prezentării dovezii de
depunere a acestuia la Direcția Agricolă Județeană și a
angajamentului că se va obține această mențiune de calitate
până la ultima plată.
Cel puțin unul din tipurile de produse obținute trebuie să dețină
mențiunea de calitate facultativă ”produs montan”, iar acesta
trebuie să se regăsească în categoria produselor vândute, după
finalizarea proiectului, conform previziunilor economice din cadrul
Planului de actiuni.
30 puncte daca DA, 0 daca NU
Documente verificate:
- Cererea de finantare; Planul de actiuni; Legislatia incidenta.
2.

Se acorda punctaj daca produsul certificat va fi valorificat in cadrul unui lant scurt
agro-alimentar prin forme asociative de producatori agricoli – 30 puncte
Se verifica daca prin obiectivele proiectului se creeaza un lant
scurt care cuprinde: depozitare/conditionare – procesare –
comercializare directa sau prin maxim un intermediar
(comerciant)
30 puncte daca DA, 0 daca NU
Documente verificate:
- Cererea de finantare; Planul de actiuni.
TOTAL

100

CRITERII DE DEPARTAJARE
Prioritate
Descriere
1
Numarul de exploatatii agricole care primesc sprijin pentru
participarea la schemele de calitate, la pietele locale si la
circuitele de aprovizionare scurte
2
Regula „Primul venit, primul servit”
Se va lua in considerare data, ora si minutul la care a fost
inregistrat proiectul la GAL

Indeplinire
...............

...............

Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring
sub pragul minim admis pentru depunere ?
 DA
 NU
Aprobat,
Manager GAL Valea Velj ___________________
Nume/Prenume _______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/_______
Verificat: Expert 2 GAL GAL Valea Velj
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________
Întocmit: Expert 1 GAL GAL Valea Velj
Nume/Prenume ______________________
Semnătura __________
Data_____/_____/________
Am luat la cunoştinţă,
Reprezentant legal al solicitantului:
Nume/Prenume ________________________
Semnătura ________________________
Data_____/_____/___________

