
4.2 METODOLOGIE DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE 

Măsura: M19/2B/1 Sprijinirea tinerilor fermieri si a fermelor mici 

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

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

*se va prelua din Fișa de verificare a conformității proiectului  

                        
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

Verificarea criteriilor de selectie 

 

PS1: Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic  (bovine, apicultură, 

ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor, 

pomicultura și producere de samânţă). 

Nr. 
crt. 

CRITERII DE SELECȚIE Punctaj 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PS1 

Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic (bovine,  
apicultură, ovine și caprine) și vegetal ( legumicultura, inclusiv producere 
de material săditor, pomicultura și producere de sămânță) 

A) Sector vegetal 
     1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât și la cele în 
spații protejate, inclusiv ciupercăriile din spațiile climatizate), inclusiv 
producere de material săditor/ sămânță de legume; 

30 

      2. Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru 
pepiniere pomicole și viticole – exceptând cele pentru legumicultură 

25 

      3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 20 

 B) Sector zootehnic 
      1. Bovine (sunt incluse și bubalinele) 

 
30 

      2. Apicultură 25 

      3. Ovine și caprine 20 
Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea culturilor sau 
speciilor de animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie dominată în total SO 
exploatație. 
Se vor acorda 30 de puncte pentru o exploatație legumicolă (inclusiv în cazul producerii 

 



de material săditor și/ sau material semincer pentru culturile de legume) și 25 de puncte 
pentru o exploatație care vizează producerea de sămânță  și material săditor (inclusiv 
pentru pepiniere pomicole și viticole) doar exploatațiile care vizează celelalte tipuri de 
cultură, excluzându-se la acest punct culturile de legume. 
În cazul culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul va fi acordat în cadrul celui de – al 
doilea criteriu de selelcție. 
În cazul exploatațiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic 
(aceasta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploatație), 
analiza SO a grupei de cultură/ animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 
vegetal/ zootehnic, nu cu total SO al exploatației. 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finanţare - stabilirea 

dimensiunii exploataţiei agricole/calculul SO,  

Doc. Print screen APIA/ANSVSA,  

Doc. Registrul Agricol. 

 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va 

ține cont de ponderea culturilor sau speciilor de 

animale în cadrul calculului SO care trebuie să 

fie  dominantă în totalul SO exploataţie. 

Expertul calculează ponderea  SO-urilor pentru 
fiecare sector (culturi sau animale) din total SO, 
conform celor completate in tabelului de 
dimensiune a exploataţiei, tinand cont de 
urmatoarele: 

1)Sectorul vegetal 

-Legumicultură (se referă atât la legumele în 

câmp cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv 

ciupercăriile din spaţiile climatizate), inclusiv 

producere de material săditor/sămânţă de 

legume-Producere de sămânță si material 

saditor inclusiv pentru pepiniere pomicole şi 

viticole - exceptând cele pentru legumicultură; 

- Pomicultură exceptând pepinierele pomicole. 

 Se vor acorda 30 de puncte pentru o exploataţie 

legumicol (inclusiv in cazul producerii  de 

material săditor şi materialul semincer pentru 

culturile de legume)  şi 25 de puncte pentru o 

exploataţie care vizează producerea de semânţă 

şi material săditor (inclusiv pentru pepiniere 

pomicole şi viticole) doar exploataţiile care 

vizează celelalte tipuri de cultură, excluzându-se 

la acest punct culturile de legume. În cazul 

culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul 

va fi acordat în cadrul celui de –al doilea criteriu 

de selecţie. 



În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost 

încadrat pe sectorul vegetal/zootehnic (aceasta 

reprezentând componenta majoritară măsurată 

în SO din total exploataţie), analiza SO a grupei 

de cultură/animale se va face comparativ cu 

totalul SO al sectorului vegetal/zootehnic, nu cu 

total SO al exploataţiei. 

Atenţie! Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca 

prioritară, pe toată perioada de monitorizare a 

proiectului, grupa mare de cultură/animale 

pentru care a primit punctaj. 

 

2) Sector zootehnic 

- Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 

- Apicultură 

- Ovine și caprine 

 

Dacă ponderea dominantă din total SO se 
regaseste în sectorul vegetal expertul verifică 
următoarele: 

- print screen-ul după forma coerentă şi după 
caz, istoricul exploataţiei în numele 
solicitantului sau cedentului exploataţiei 
agricole în care apar parcelele agricole, 
mărimea acestora şi culturile aferente 
conform înregistrarilor din IACS, necesare 
pentru calculul SO al anului 0. Se verifică 
dacă suprafeţele şi culturile din IACS  
corespund cu informaţiile completate în 
cererea de finanţare si cu Registrul Agricol. 
Documentul se listează de expertul OJPDRP 
din baza de date IACS şi se anexează la fişa 
de evaluare a criteriilor de selecţie. 

 

Dacă proiectul vizează sectorul zootehnic 

expertul verifică în Registrul exploataţiilor de la 

ANSVSA:  

- Extras (print-screen) din Registrul 
Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 

Daca in urma verificarii descrise mai sus, 
expertul constată că proiectul detine o ponderea 
dominantă care vizeaza specii prioritare care 
sunt punctate din total S.O. exploatatie, rezultă 



ca sunt indeplinite conditiile pentru acordarea 
punctajului si va inscrie punctajul acordat in 
coloana “scor”, in rubrica specifica acestui 
criteriu.  

In cazul in care investitia propusa prin proiect nu 
deţine o pondere dominanta pentru unul din 
sectoarele prioritare care sunt punctate din 
total S.O. exploatatie, expertul inscrie “0” in 
coloana “scor”, in rubrica aferenta acestui 
criteriu de selectie.  

 

PS2 IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AFACERI IN MINIM 2 ANI DE LA SEMNAREA 
DECIZIEI DE FINANTARE 

25P 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. PLAN DE AFACERI 

 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține 

perioda de implementare a proiectului respectiv 

24 luni 

 

PS3 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol  

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol 25P 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 20P 

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior nivelului 
minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate și anume, prin studii/ curs de 
calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 
agrară de cel puțin Nivel 1 de calificare profesională, conform legislației 
aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională. 

10P 

Absolvirea de studii superioare se dovedește cu diploma de licență/ master/ 
doctor, iar absolvirea studiilor post liceale sau liceale se dovedește cu diploma 
de bacalaureat.  
Pentru demonstrarea criteriului de selecție și acordarea punctajului minim se va 
prezenta, pe lângă documentul care certifică absolvirea celor 8 clase, un act 
doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator de formare 
profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării 
Ștințifiice) prin care se certifică competențele profesionale de cel puțin Nivel I de 
calificare profesională (instruirea/calificarea/specializarea). Nivelul I de calificare 
profesională are o durată de minim 360 ore, conform prevederilor legale în 
vigoare. 

 

 

 

 



DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Copie după certificat/diplomă de studii in 

domeniul agricol 

 

sau, 

Document care atesta nivelul de calificare în 
domeniul agricol de cel puţin Nivel 1 de 
calificare profesională. 
Nivelul I de calificare profesională are o durată 
de minim 360 ore. 
 

Expertul verifica daca solicitantul deține 

competențe și aptitudini profesionale, conform 

copiei de pe diploma de licenta/master în 

domeniul agricol eliberată de o instituție de 

învățământ superior, caz în care solicitantul va 

obține 25 de puncte. 

Solicitanții care prezintă copie de pe diploma de 

studii in cazul absolventilor de studii postliceale 

sau liceale in domeniul agricol vor primi 20 de 

puncte. 

Pentru cursurile de formare profesională care 

conferă un nivel de calificare superior nivelului 

minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, se 

verifica in cadrul documentul conform cerintelor 

vor primi 10 de puncte. 

În cazul în care solicitantul nu poate prezenta 

diploma în original. Poate fi acceptată o 

adeverinţă de absolvire a studiilor respective, 

însoţită de situația școlară disponibilă, sub 

condiţia prezentării diplomei în original pentru 

acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin. 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu 

diploma de licenţă/master/doctor, iar absolvirea 

studiilor postliceale cu diplomă/certificat de 

absolvire, iar cele liceal se dovedesc cu diplomă 

de bacalaureat. 

II. Pentru demonstrarea criteriului de selecţie 

privind formarea profesională care conferă un 

nivel de calificare superior nivelului minim 

obligatoriu solicitat, se va prezenta actul 

doveditor (certificat de calificare) eliberat de un 

formator de formare profesională acreditat 

(recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării 

Științifice) prin care se certifică competențele 

profesionale de minim Nivel 1 de calificare în 

domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 



economie agrară, conform legislaţiei aplicabile la 

momentul acordării certificatului. Solicitanţii 

care nu au studii medii/superioare vor prezenta 

diploma de absolvire a minim 8 clase. 

Nu se acorda punctaj pentru urmatoarele situatii 

(conditii minime de eligibilitate): 

-angajamentul de a dobândi competențele 

profesionale adecvate (cele mai sus menţionate 

– participare la program de instruire, în cazul 

studiilor deţinute în domeniul non-agricol) într-o 

perioadă de grație de maximum 33 de luni de la 

data adoptării deciziei individuale de acordare 

a ajutorului; 

- competențe în domeniul agricol/ veterinar/ 
economie agrară dobândite prin participarea la 
programe de iniţiere/instruire/specializate care 
nu necesită un document eliberat de formatorii 
recunoscuţi de către ANC şi presupune un 
număr de ore sub numărul de ore aferent 
Nivelului I de calificare profesională 
sau 

- -copie după certificat/diplomă de studii sau 
echivalentul acestuia privind recunoaşterea de 
către un centru de evaluare si certificare a 
competențelor profesionale obținute pe alte căi 
decât cele formale autorizat ANC a 
competenţelor dobândite ca urmare a 
experienţei profesionale. 

- Nivelul I de calificare profesională are o durată 
de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate 
până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore pentru cele 
eliberate ulterior, conform prevederilor legale în 
vigoare în prezent .Pentru acordarea de punctaj 
la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi 
certificatele de absolvire a cursurilor de calificare 
emise de ANCA. 

 

PS4 Principiul raselor/soiurile autohtone 
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deține/ dezvoltă la 
nivelul exploatației agricole și prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra/ 
dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi certificate li se vor regăsi în Registrul 
genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform Catalogului oficial al 

5P 



soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată 
durata de implementare și monitorizare a proiectului. 

Sectorul Vegetal 
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deține/ dezvoltă la 
nivelul exploatației agricole și prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/ 
dezvoltă nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și 
monitorizare a proiectului (atât producere de semințe autohtone, material de 
plantare autohton cât și cultivarea soiurilor autohtone) 
Soiurile autohtone sunt cele obținute din sămânța autohtonă, și anume sămânța 
certificată în conformitate cu prevederile legislației în vigoare în domeniul 
calității semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din soiuri 
înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România 
elaborat de către Institul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), 
ce se regăsește la dresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în anul respectiv de cerere, 
în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din România. 
Punctajul se va acorda proporțional în funcție de ponderea nucleului soiurilor 
autohtone în total cultură vegetală (exprimată în SO) din cadrul exploatației. 
Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de activități agricole desfășurate sau 
care urmează a fi desfășurate, atât fermierilor care sunt autorizați pentru 
producerea de semințe și/ sau material săditor (cu condiția să demonstreze că 
acestea sunt soiuri autohtone), cât și în cazul fermierilor care cultivă( utilizează)/ 
vor cultiva (utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul ISTIS. 
Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de autorizații pentru producerea, 
prelucrarea și comercializarea semințelor și materialului săditor, cât și pentru 
fermierii care cultivă/ vor cultiva aceste soiuri pentru consum, verificarea cu 
privire la soiul autohton se face pe baza documentelor de calitate și 
conformitate ale furnizorilor sau orice document echivalent (factura fiscală de 
achiziție/ document oficial de certificare a lotului de sămânță/ buletinul de 
analiză cu mențiunea sămânță „admisă pentru însămânțare”/ buletin de analiză 
oficială cu mențiunea „ necesar propriu”/ etichetă oficială) ce se eliberează 
fiecărui fermier și în care se regăsesc nominalizate soiuri de semințe sau 
material săditor. 
Sămânța autohtonă este sămânța certificată în conformitate cu legislația 
națională în vigoare în dreptul căreia este înscris un cod care aparține 
menținătorilor din România, conform catalogului ISTIS. 

 

Sectorul Zootehnic 
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deține/ dezvoltă la 
nivelul exploatației agricole și prevede în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/ 
dezvolta nucleul de rase pe toată durata de implementare și monitorizare a 
proiectului. 
Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta 
Certificatul de origine pentru animalele de rasă(indigene), la momentuuulll   
dddepunerii Cererii de Finanțare sau la ultima plată, după caz, menționate în 
Anexa nr. 14 la Ghidul Solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizațiile 
crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea și menținerea registrului 
genealogic. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa nr.13 la 
Ghidul Solicitantului. 

 

http://istis.ro/Catalog-ISTIS


Punctajul se va acorda proporțional în funcție de ponderea numărului de 
animale pentru care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat 
în SO) din cadrul exploatației. 
În cazul exploatațiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ 
zootehnic (aceasta reprezențând componenta majoritară măsurată în SO din 
total exploatație) analiza SO  agrupei de cultură/ speciei de animale se va face 
comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal/ zootehnic, nu cu total SO al 
întregii exploatații. 

 

Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul 

exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra / dezvolta nucleul 

de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), respectiv 

soiuri autohtone (conform  Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România 

aprobat de către ISTIS) pe toată durata de implementare şi monitorizare a proiectului. 

(5 pct.…. daca Da si 0 daca NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Declaraţie pe proprie răspundere privind 

îndeplinirea criteriului de selecţie până la 

momentul acordării celei de-a doua tranşe de 

sprijin. 

 

Document care certifică utilizarea resurselor 

genetice autohtone. 

 

Certificatul de origine pentru animale de rasă 

indigenă eliberat de Asociații ale crescătorilor sau 

Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ si 

verificarea in lista raselor indigene (autohtone). 

Expertul verifică daca solicitantul si-a propus 

prin proiect sau a demonstrat că 

deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole 

şi a prevazut în Planul de afaceri ca va păstra 

şi dezvolta nucleul de rase, respectiv soiuri 

autohtone pe toată durata de implementare si 

monitorizare a proiectului. 

Punctajul se  poate acorda si daca solicitantul 

depune angajament pe propria raspundere ca 

se obliga ca pana la cea de-a doua transa de 

plata sa detine in exploatatie o dimensiune SO 

ce poate fi atestata prin certificat de origine 

animala/ categoria biologică certificat  sau 

dintr-o categorie  sau superioară (entru 

materialul saditor certificat. Aceste precizari 

trebuie sa se regaseasca si in Planul de afaceri, 

inclusiv  cu detalierea furnizorului care ii va 

emite materialul saditor certificat/certificatul 

de origine pentru animalele pe care le va 

detine. Daca aceste informatii nu se regasesc 

expertul inscrie “0” in coloana “scor”, in 

rubrica aferenta acestui criteriu de selectie. 



Sector Vegetal 

Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul 

oficial al soiurilor de plante de cultură din 

România/ Institutul de Stat pentru Testarea și 

Inregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat anual. 

Soiurile autohtone sunt cele obținute din 

sămânță autohtonă, și anume sămânța 

certificată în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare în domeniul calității 

semințelor, care a fost produsă pe teritoriul 

României din soiuri înregistrate în Catalogul 

oficial al soiurilor de plante de cultură din 

România elaborat de către Institutul de Stat 

pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor 

(ISTIS), ce se regăseşte la adresa 

http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în anul respectiv 

de cerere, în dreptul cărora este înscris un cod 

care aparține menținătorilor din România. 

Punctajul se va acorda proporţional în funcţie 

de ponderea nucleului soiurilor autohtone în 

total cultură vegetală (exprimată în SO) din 

cadrul exploatației 

Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de 

activități agricole desfășurate, sau urmează a 

fi desfăşurate, atât fermierilor care sunt 

autorizați pentru producerea de semințe 

și/sau material săditor cu condiția să 

demonstreze ca acestea sunt soiuri 

autohtone, cât și în cazul fermierilor care 

cultivă (utilizează)/vor cultiva (utiliza) soiuri 

autohtone identificate în catalogul ISTIS. 

Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de 

autorizații pentru producerea, prelucrarea și 

comercializarea semințelor și materialului 

săditor cât și pentru fermierii care cultivă/vor 

cultiva aceste soiuri pentru consum, 

verificarea cu privire la soiul autohton se face 

pe baza documentelor de calitate și 

conformitate ale furnizorilor sau orice 



document echivalent (factură fiscală de 

achiziție/ document oficial de certificare a 

lotului de sămânță/buletinul de analiză cu 

mențiunea sămânță ”admisă pentru 

însămânțare”/buletin de analiză oficială cu 

mențiunea ”necesar propriu”/etichetă 

oficială) ce se eliberează fiecărui fermier în 

care se regăsesc nominalizate soiurile de 

semințe sau material săditor. 

Sămânța autohtonă este sămânța certificată 

în conformitate cu legislația națională în 

vigoare în dreptul căreia este înscris un cod 

care aparține menținătorilor din România, 

conform catalogului ISTIS. 

Sector Zootehnic 

Punctajul se va acorda proportional în funcţie 

de  ponderea numărului de animale exprimat 

in SO pentru care se prezintă certificate, din  

total efectiv de animale. exprimat in SO. 

Punctajul se va acorda pentru animalele 

pentru care se poate prezenta certificat de 

origine pentru animale de rasă eliberat de 

Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de 

ameliorare care înființează și conduc registre 

genealogice. Rasele autohtone se regăsesc în 

lista „Raselor indigene” din Anexa 14. 

Punctajul se va acorda proporţional în funcţie 

de ponderea numărului de animale exprimat 

in SO pentru care se prezintă certificate, din 

total efectiv de animale (exprimat in SO), din 

cadrul exploatației. 

 

 

PS5 Crearea de locuri de munca 
5P/loc de munca 

15 P 



DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. PLAN DE AFACERI 

 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține 

cont Obiectivele  suplimentare şi acţiunile 

aferente scrise in proiect. 

 


