
                                                                         
        MĂSURA M1/2A -  

Investii în modernizarea sectorului vegetal şi zootehnic, în paralel cu respectarea principiilor 
dezvoltării durabile 

 

 

1 

E1.3LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

Fișa de verificare a criteriilor de selectie  

 

 

Denumire solicitant:____________________________________________________________ 

Titlu proiect: _________________________________________________________________ 

Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: _________________________ 

 

Nr. 

crt. 
Criterii de selecţie 

Punctaj 

Confor

m GS 

Acordat 

de GAL 

CS 1 

Principiul potențialului agricol al zonei ȋn care urmează să se 

realizeze investiţia 

Maxim 

5 

 

Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat 5  

Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu 3  

CS 2 

Principiul păstrării şi dezvoltării soiurilor şi raselor autohtone 1  

Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că 

obține/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul 

documentației tehnico-economice că va păstra şi dezvolta nucleul de 

soiuri autohtone pe toată durata de implementare și monitorizare a 

proiectului. 

 

 

CS 3 

Proiecte promovate de către asociaţii de agricultori şi cooperative 2  

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul 

proiectului trebuie sa fie o forma asociativa recunoscuta de legislația 

în vigoare. Se vor verifica documentele documentele constitutive.  

 

 

CS 4 

Principiul asocierii fermierilor, în cadrul cooperativelor sau a 

grupurilor de producători constituite în baza legislației naționale 

în vigoare 

Maxim 

2 

 

Solicitanții sunt:  

1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din 

exploatații agricole având dimensiunea până la 8 000 SO 

2 

 

2.grupuri de producători sau cooperative formate predominant din 

exploataţii agricole de dimensiuni cuprinse între >8000  
1 

 

Scorarea proiectului se va face în funcţie de numărul membrilor care 

au la momentul depunerii Cererii de finanțare, dimensiunile 

economice ale exploataţiilor conforme cu dimensiunile precizate în 

criteriile de selecție. 

 

 

CS 5 

Principiul vârstei: Exploataţii agricole deţinute de fermieri cu 

vârsta sub 40 de ani, la data depunerii proiectului 
5 

 

Criteriul se aplică pentru solicitantul - persoană fizică autorizată, în 

baza legii 300/2004 sau în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008; 

intreprindere individuala constituita conform OUG nr. 44/16 aprilie 
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2008 sau asociat unic al unei societate cu răspundere limitată 

înfiinţată în conformitate cu Legea nr. 31/1990, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

CS 6 

Principiul dimensiunii explotatiei Maxim 

25 

 

Exploatația agricolă având dimensiunea economică între 4.000 – 

250.000 SO (valoarea producției standard). 
 

 

1. 4.000 – ≤110.000 25  

2. >110.000 – ≤150.000 10  

3. >150.000 – ≤ 250.000 5  

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va 

atinge întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin 

proiect la sfârșitul primului an de monitorizare după finalizarea 

investiţiei, inclusiv în cazurile în care investiţia propusă prin proiect 

nu afectează toată exploataţia, așa cum reiese din documentația 

tehnico-economică, corelată cu informaţiile furnizate în cadrul 

punctului „Stabilirea categoriei de fermă”, din cadrul Cererii de 

finanțare. 

ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selectie, 

dimensiunea economică trebuie atinsă până la sfârsitul primului an 

de monitorizare a proiectului, ca urmare a realizării investițiilor 

propuse prin proiect, atât pentru proiectele care presupun 

modernizarea/ extinderea exploatației agricole (prin corelarea 

dimensiunii economice a fermei la data depunerii Cererii de 

finanțare cu previziunile economico-financiare din documentația 

tehnico-economică), cât și pentru proiectele care presupun 

desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole.  

În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, 

societăţi cooperative agricole și grupuri de producători) se vor 

cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviţi de 

investiţie. 

 

 

CS 7 

Proiecte care promovează lanțuri alimentare integrate, respectiv 

combinarea în cadrul aceluiași proiect a investițiilor în producția 

agricolă primară cu procesarea și/ sau comercializarea producției 

obținute 

Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la 

realizarea unui lanț alimentar integrat după cum urmează: 

Maxim 

5 

 

1. producție agricolă primară – procesare – comercializare 5  

2. producție agricolă primară – procesare 3  

CS 8 

Proiecte care promovează acţiuni inovative  5  

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul 

trebuie sa includa in Planul de afaceri cel putin o acţiune inovativa 

(introducerea de noi tehnologii sau noi activităţi). 

  

CS 9 Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a schimbărilor 5  
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climatice şi aspecte legate de protecţia mediului 

Pentru a se acorda punctajul la acest criteriu de selecţie, solicitantul 

trebuie sa includa in Planul de afaceri cel putin o acţiune pentru 

protecţia mediului. 

  

CS 10 

Proiecte care creaza de noi locuri de muncă Maxim

20 

 

1. 1 loc de munca nou creat, in plus fata de locul de munca 

obligatoriu  

10  

2. Mai mult de 1 loc de munca nou creat, in plus fata de locul de 

munca obligatoriu 

20  

Pentru a se acorda punctaj la acest criteriu, solicitantul va prevede 

în Studiul de fezabilitate, angajarea cel puțin a unei persoane cu 

contracte cu norma intreaga, mentinut pe o perioada de minim 1 an, 

in plus fata de locul de munca obligatoriu. La dosarul cererii de 

finantare se va atașa o declarație pe propria răspundere a 

solicitantului cu privire la crearea locului/locurilor de muncă 

menționate în documentație. 

  

CS 11 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol Maxim 

25 

 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul/profilul agricol 
25 

 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol 
10 

 

3. Formare profesională care conferă un nivel de calificare superior 

nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate şi anume, prin 

studii/ curs de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 1 de calificare 

profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării 

certificatului de calificare profesională. 

5 

 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/ 

master/ doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau liceale se 

dovedeşte cu diplomă de bacalaureat. 

Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi 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 Educaţiei Naționale) prin care se certifică 

competențele profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare 

profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de 

calificare profesională are o durată de minim 360 ore, 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.Pentru 

acordarea de punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi 
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certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA. 

 TOTAL 100  

 

Note: 

 Referitor la CS 1: 

 Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) se va face conform Anexei nr. 5; 

 În cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de bonitare la nivel de 

UAT şi capacitatea de producţie a solului din ferma solicitantului, OSPA, la solicitarea 

fermierului, poate evalua nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului 

utilizând studiile existente, conform metodologiei actualizate de modificare a notei de 

bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA județean privind nota de bonitare a terenurilor 

agricole va fi însoțit de aviz ICPA. Scorarea va ține cont de nota de bonitare a 

terenurilor din UAT unde figurează cultura predominantă existentă/ înființată (din punct 

de vedere al dimensiunii suprafeţei ocupate de cultură faţă de total suprafaţă agricolă). 

Pentru stabilirea scorului, în cazul previzionarii mai multor tipuri de culturi, acestea se 

vor grupa pe categorii, conform foii 2 de lucru „asimilări culturi” din Anexa 5. 

 Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect este prevăzut un 

astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul agricol conform notei de bonitare 

aferentă culturilor pentru terenurile irigate, conform Anexei nr. 5. În acest caz, este 

necesar ca cel puțin 50% din suprafata aferentă culturii predominante (pe baza caruia se 

acorda punctaj în cadrul acestui principiu de selecție) să fie irigata sau să fie prevazută 

prin proiect a fi irigată, chiar dacă sunt pe amplasamente diferite. 

 Se vor avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei 5 prin care se face 

corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, 

culoarea rosu reprezinta potențial scăzut și nu se acordă punctaj). 

 Investiţiile - sere, solarii, ciupercării - vor fi încadrate în investiţii din zonele cu 

potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu; 

 In ceea ce priveste domeniul zootehnic, incadrarea se va face ținând cont de nota de 

bonitare acordată UAT unde este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie 

de modul de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa sau nu a 

acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul specia de animale 

predominantă din efectivul total de animale al fermei (exprimate în SO). 

 Referitor la CS 2: 

Punctajul se acorda în cazul tuturor solicitanților, atât a celor care își propun (în cazul în 

care solicitantul desfășoară pentru prima oara o activitate agricolă sau dacă solicitantul nu 

cultivă soiuri autohtone la data depunerii Cererii de Finanțare) cât și a celor care 

demonstrează la depunere că obțin/ dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole. 

În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va specifica, în 

cadrul Studiului de fezabilitate, suprafaţa de teren, din totalul suprafeţei regăsite în IACS 
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şi/ sau certificată de APIA la momentul depunerii Cererii de Finanțare, destinată obţinerii/ 

cultivării soiurilor autohtone (atât producerea de seminţe autohtone, material de plantare 

autohton cât şi cultivarea soiurilor autohtone), la finalizarea investiției sau, în funcție de 

situația beneficiarului, la sfarsitul primului an de monitorizare a proiectului ca urmare a 

realizarii investitiilor prin proiect şi dimensiunea economică (SO) afectată acestora. De 

asemenea se vor evidenţia în cadrul prognozelor economico-financiare operaţiunile 

aferente. 

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. 

Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de investiții (modernizări sau investiții noi/ 

activități agricole desfășurate pentru prima dată), 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 (vor 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 cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din România, 

conform Catalogului ISTIS. 

În cazul fermierilor care produc sau își propun producerea de semințe și material săditor 

autohton, prezentarea autorizației pentru producerea, prelucrarea și comercializarea 

semințelor și materialului săditor este necesară la depunerea Cererii de Finanțare. 

În funcție de situația în care se află solicitantul, verificarea documentelor justificative se 

face fie la depunerea Cererii de Finanțare fie la ultima cerere de plată, fie la sfârșitul 

primului an de monitorizare a proiectului. 

 Referitor la CS 6: 

 Obligatoriu se va integra producția cu procesarea în cadrul exploatației agricole, iar în 

ceea ce privește comercializarea (criteriul 1a), aceasta se poate realiza fie în mod direct 

de către fermier către consumatorul final, fie prin vanzarea către consumatorul final 

prin intermediul a cel mult un intermediar (dovedite prin intermediul unor precontracte 

/contracte încheiate direct cu comercianții cu amănuntul, deținătorii de unități 

turistice, restaurante etc.). Intermediarul (care poate fi una sau pot fi mai multe 

persoane juridice care îndeplineşte/îndeplinesc calitatea de unic intermediar între 
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producător şi consumator) cu care solicitantul are pre-contract/ contract, 

comercializează aceste produse direct către consumatorii finali.  

 Peste 50% din cultura/ culturile proprii care face/ fac obiectul procesării/conditionarii 

(exprimată în unități fizice privind exprimarea producției agricole) trebuie să fie 

procesată/condiționată pe  lanț. 

 Componenta de procesare şi/sau comercializare (dacă este cazul) de la nivelul 

exploatației agricole trebuie să reprezinte minimum 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 5 

puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare 

nerambursabilă. 

Departajarea proiectelor care au primit acelasi punctaj se realizeaza astfel:  

1. Criteriul de departajare 1: Proiecte care creaza de noi locuri de muncă 

2. Criteriul de departajare 2: Proiecte care promovează acţiuni de atenuare a 

schimbărilor climatice şi aspecte legate de protecţia mediului 

3. Criteriul de departajare 3: Proiecte care promovează acţiuni inovative 

4. Criteriul de departajare 4: Principiul dimensiunii explotatiei 

În situaţia în care şi în urma realizării acestei departajări, se menţine egalitatea, 

criteriul de selecţie pentru proiectele cu acelaşi puntaj este în ordinea depunerii 

proiectelor. 

 

Observaţii: 

___________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

Aprobat: Reprezentant legal GAL „De la Sâi la Călmăţui”                                

Nume/Prenume: _____________________ 

Semnătura şi ştampila: _________________ 

Data:_________________ 

 

Verificat: Expert 2 GAL „De la Sâi la Călmăţui” 

Nume/Prenume: _____________________ 

Semnătura şi ştampila: _________________ 

Data:_________________ 

 

 

Întocmit: Expert  1 GAL „De la Sâi la Călmăţui” 

Nume/Prenume: _____________________ 



                                                                         
        MĂSURA M1/2A -  

Investii în modernizarea sectorului vegetal şi zootehnic, în paralel cu respectarea principiilor 
dezvoltării durabile 

 

 

7 

Semnătura şi ştampila: _________________ 

Data:_________________ 


