
FIȘA 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:___________________________________________________ 

Sprijinirea  fermelor mici 

Evaluarea proiectelor se realizează lunar.  

Pentru această măsură pragul minim este de 15 de puncte si reprezintă punctajul minim  sub 

care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare. 

N.B.! Este important ca înainte de depunerea Cererii de Finanţare, solicitantul să identifice, 

obiectiv, punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) şi  să îl menționeze în cererea de 

finanţare, secţiunea A „Date despre tipul de proiect şi beneficiar” și în Planul de Afaceri și 

secțiunea III – Descrierea principiilor de selcție îndeplinite. 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție menționate mai 

jos. 

Scorarea unui proiect se realizează în baza următoarelor principii de selecţie: 
 

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECŢIE Punctaj 

PS1. 

Comasarea exploataţiilor având în vedere numărul exploataţiilor 

preluate integral  MIN 5 -exploatatie 

 Minim 5P - Maxim 10 puncte   (10  puncte dacă da, 0 daca nu)                                                              

 

PS 2 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație 

și/sau calificare în domeniul agricol) MIN 5 P MAX 20  P                                      

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul 
agricol1, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară  20P 

 

                                                           
1 conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii 



2. Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară   15P 

 

3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de 
minimum Nivel I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 
economie agrară finalizat cu un certificat de competențe profesionale 
eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut 
de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC). 

sau  

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 

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.             10P 

 

4. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 
inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar sau economie agrară, 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.  

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate 

agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.               5 p 

 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de 

calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de 

Autoritatea Națională pentru Calificări, un certificat de competențe emis de un centru de 

evaluare si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele 

formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru 

Calificări În cazul acordării de punctaj la criteriile de selecţie nr. 3 şi nr. 4, se acceptă şi un 

certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA. 

Pentru acordarea de punctaj la criteriul de selecţie nr. 3, n cazul certificatelor eliberate până la 1 ianuarie 
2016, se punctează cele de minimum 360 de ore (Nivelul I valabil la acel moment) şi pentru cele eliberate 
după 1 ianuarie 2016 se punctează cele de minim 80 de ore (Nivelul I de calificare valabil în prezent). Iar 
pentru acordarea de punctaj la selecţie pentru criteriul de selecţie nr. 4, se acceptă certificate de absolvire 
de până la 80 de ore de curs.  

  

PS3 
Implementarea planului de afaceri in minim 2 ani de la 

semnarea deciziei de finantare   (25 puncte dacă da, 0 daca nu)  
                                                                                          25 p                                                                                             

 

PS4 

Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine 

și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultura 

și producția de semințe). 

Minim 10P - Maxim 20 puncte   (20  puncte dacă da, 0 daca nu) 

a. Sectorul vegetal: 

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele  



în spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile 
climatizate), se acceptă şi producere de material 
săditor/sămânță de legume                                              20P 

2. Producere de sămânță/material săditor (inclusiv pentru 
pepiniere pomicole și viticole) – cu excepţia celor pentru 
legumicultură                                                                               15 p 

 

3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole                    10P  

b. Sectorul zootehnic: 

1. Bovine                                                                           20P  

2. Apicultură                                                                     15P  

3. Ovine și caprine                                                          10P  

 

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. 

Se vor acorda 15 puncte pentru o exploataţie legumicolă, în care se 

consideră a fi permisă inclusiv producerea de material săditor (precum şi 

materialul semincer), doar pentru culturile de legume şi 12 puncte pentru 

o exploataţie care vizează producere de sămânţă şi material săditor (sunt 

acceptate pepinierele pomicole şi viticole)- doar exploataţiilor care 

vizează celelalte tipuri de culturi, excluzându-se la acest punct culturile de 

legume. 

În cazul pepinierelor pomicole şi viticole, punctajul va fi acordat în cadrul 

celui de – al doilea criteriu de selecţie.  

În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul 

vegetal/ zootehnic (acesta reprezentând componenta majoritară 

măsurată în SO din total exploataţie) analiza SO a grupei de cultură/ 

speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului 

vegetal/zootehnic, şi nu cu total SO al întregii exploataţii. 

*Specia bovine include şi bubalinele. 

 

PS5 

Principiul raselor/soiurilor autohtone 

Solicitantul demonstrează că deține/dezvoltă la nivelul exploataţiei 

agricole si prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra / dezvolta, pe 

toată durata de implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, 

respectiv soiuri autohtone (indiferent de ponderea acestora măsurată în 

SO*);                                                                                                   5p 

 

Sectorul Vegetal 
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul 
exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta 
nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a 
proiectului.  
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. 
Sectorul Zootehnic 
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul 

exploataţiei agricole şi 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) menționate în Anexa nr. 12 la Ghidul 

solicitantului eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate 

pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista acestor organizații și 

asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la Ghidul solicitantului.  

Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru 
care se prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din cadrul 
exploataţiei. 
 
*În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic 
(acesta reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), 
analiza SO a grupei de cultură/ speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al 
sectorului vegetal/zootehnic, şi nu cu totalul SO al întregii exploataţii. 

PS6 Crearea de locuri de munca  

10P/loc de munca  

Minim 10P - Maxim 20 puncte   (20  puncte dacă da, 0 daca nu) 

20P 

 

 Se vor acorda 10 puncte/loc de munca nou creat daca s-a 4emonstrate ca 

proiectul indeplineste PS6. In caz contrar se vor acorda 0 puncte. 
 

 TOTAL                                                                                                           100  

 
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL: 

 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele 
criterii pentru departajare : 

1. Crearea de locuri de munca.  

2. Implementarea planului de afaceri in minim 2 ani de la semnarea deciziei de 

finantare. 

 


