
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 tinerilor fermieri  

Pentru această măsură, pragul minim este de 25 de puncte si reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanţare.  

Scorul se calculează în baza următoarelor Principii de Selecție: 
 

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) 

Minim 20P - Maxim 30 puncte                                                                                  30P 

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;                                                        30P 

 

      2. Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru pepiniere 

pomicole și viticole – exceptând cele pentru legumicultură                25P 

 

      3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole                             20P  

 B) Sector zootehnic 

      1. Bovine (sunt incluse și bubalinele)                                             30P 

 

      2. Apicultură                                                                                      25P  

      3. Ovine și caprine                                                                            20P  

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. 

PS2 IMPLEMENTAREA PLANULUI DE AFACERI IN MINIM 2 ANI DE LA 

SEMNAREA DECIZIEI DE FINANTARE   (25  puncte dacă da, 0 daca nu) 

25 P 

 

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.  

10 P 

 

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. 

 

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 

soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată 

durata de implementare și monitorizare a proiectului.                                 5P 

 

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 

 

http://istis.ro/Catalog-ISTIS


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. 

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. 

 

PS5 Crearea de locuri de munca  

5P/loc de munca 

15P  

 

 TOTAL                                                                                                            100P  

 

ATENȚIE! Punctajul estimat (autoevaluare, prescoring) se va face pe propria 

răspundere a solicitantului. Punctajul minim pentru această submăsură este de 25 puncte 

 

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. 


