
 

 
 FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 
 (M3/ 2A) Sprijin forfetar pentru modernizarea fermelor mici din domeniul agricol sau zotehnic 
 
 
Numarul de inregistrare al Cererii de Finantare* (CF): 
 ................................................................................... 
 
Denumirea solicitantului : 
Titlul proiectului   …………………………………………………………………………………........................................ 
Amplasare ......................................................................................(localitate)................................ 
 ………………………………………………………………....................................................................................... 
Statutul juridic ………………………………………………………………............................................................... 
Date personale (reprezentant legal) 
Nume:……………………………………………………………………….................................................................... 
Prenume:……………...……………………………………………………....................................... 
Funcţia reprezentantului legal :…………………………................................................ 
 

Verificarea criteriilor de selecție ale  proiectului 
 
 

Criterii de selectie 
                                
                                            Doc. verificate 

 
Punctaj selectie 
Stabilit in Fisa masurii din SDL 

CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 20 
puncte 
o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile  M1/6B, 

M4/6A din cadrul SDL – 20 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui 

proiect depus pe una din masurile  M1/6B, M4/6A in cadrul actualei 

SDL, în derulare sau finalizat- 15 puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect (în calitate de 

furnizor sau client constant, demonstrat cu precontracte, al unui  

titular de investitie) de pe urma altui proiect depus pe una din 

masurile  M1/6B, M4/6A in cadrul actualei SDL, în derulare sau 

finalizat- 10 puncte 

 

Doc: Planul de afaceri , Registrul de inregistrare a Cererilor de finantare 
conforme al GAL 

 

CS.2 : Proiecte care cuprind activitati care sprijina protectia mediului – 20 
puncte 

 
 

 

Doc: Planul de afaceri, Cererea de finantare  

CS.3 : Crearea de locuri de munca – 10 puncte  
Se considera loc de munca nou creat infiintarea unui PFA/II care nu a 
desfasurat activitate anterior solicitarii sprijinului de finantare sau angajarea 
si mentinerea unei persoane cu norma intreaga si/ sau angajarea mai 
multor persoane cu norma fractionara de lucru, care cumulate genereaza o 
norma intreaga, pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a 
proiectului, cu respectarea normelor europene de implementare a PAC in 
ceea ce priveste indicatorii de monitorizare, numarul de locuri de munca 
create. 

 

Doc: Planul de afaceri  



 

Pentru indeplinirea acestui criteriu este obligatorie specificarea in cadrul 
Planului de afaceri a numarului de angajati, norma de lucru si durata 
contractelor de munca si se va completa declaratia pe propria raspundere 

CS.4: Proiecte care prevad achizitia de rase/soiuri autohtone – 10 puncte  

Doc: Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea criteriului de 
selectie pana la momentul acordarii celei de-a doua tranşe de sprijin 
Document care certifica utilizarea resurselor genetice autohtone. In cazul 
animalelor, certificatul de origine pentru animale de rasa indigena eliberat 
de Asociatii ale crescatorilor sau Organizatiile de ameliorare, autorizate de 
ANZ si verificarea in lista raselor indigene (autohtone) 

 

CS.5: Proiecte derulate de femei/tineri cu vârsta până în 40 de ani la data 
depunerii proiectelor – 10 puncte 

 

Doc: Cererea de finantare, Copie CI reprezentant legal proiect  

CS.6: Solicitantul are studii in domeniul proiectului: max. 30 puncte 

  -30 puncte pentru studii superioare in domeniul 

  -25 puncte pentru studii liceale in domeniul proiectului 

  -20 puncte pentru certificate de participare la cursuri de 

formare/informare in domeniul proiectului 

 

Doc: Diploma de absolvire studii superioare in domeniul agricol 
Diploma de absolvire  studii liceale in domeniul agricol 
Certificat de calificare profesionala care atesta urmarea unui curs de 
calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 
agrara de cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform legislatiei 
aplicabile la momentul acordarii certificatului 

 

  
Total punctaj 

          
   100 p 
         

 
Punctajul minim acordat este de 10 puncte 
Proiectele sub punctajul de 10 puncte nu se finanteaza 
In cazul proiectelor cu acelasi punctaj, departajarea acestora se face in ordinea urmatoarelor prioritati, 
astfel: 

1. numarul locurilor de munca create, avand prioritate proiectul cu numar mai mare 
2. dimensiunea economica a exploatatiei agricole exprimate in SO la momentul depunerii, avand 

prioritate exploatatia cu dimensiunea economica mai mare; 
       3.    studii superioare in domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrara 
Atentie! 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai în baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
finanțare.  
 
Observaţii....................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................ 
 
Verificat: Manager GAL Lunca Jiului-Campia Desnatuiului 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                          DATA……….. 
 
Întocmit de: Evaluator proiecte GAL Lunca Jiului-Campia Desnatuiului 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                              DATA……….. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Verificarea criteriilor de selectie 
 
CS.1: Complementaritatea proiectului, abordarea de jos in sus  - max. 20 puncte 

o Solicitantul a mai depus un proiect pe una din masurile  M1/6B, M4/6A din cadrul SDL – 20 

puncte 

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma altui proiect depus pe una din 

masurile  M1/6B, M4/6A in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 15 puncte  

o Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect (în calitate de furnizor sau client constant, 

demonstrat cu precontracte, al unui  titular de investitie) de pe urma altui proiect depus pe una 

din masurile  M1/6B, M4/6A in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat- 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Planul de afaceri, Registrul de inregistrare a Cererilor 
de finantare conforme al GAL 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va 
ține cont daca: 
- solicitantul a mai depus proiecte pe alta masura 
finantata prin SDL si daca acest lucru este 
prezentat si in documentatia depusa 
- solicitantul este beneficiar direct pentru un 
proiect depus de alti beneficiari pe una din 
masurile din SDL 
- solicitantul este beneficiar indirect pentru un 
proiect depus de alti benficiari pe una din 
masurile din SDL 

 
CS.2 : Proiecte care cuprind activitati care sprijina protectia mediului – 20 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Planul de afaceri, Cererea de finantare 
 
 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va 
ține cont daca in documentele prezentate sunt 
prevazute activitati/investitii care sprijina 
protectia mediului.  

 
CS.3 : Crearea de locuri de munca – 10 puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Planul de afaceri 
Pentru indeplinirea acestui criteriu este obligatorie 
specificarea in cadrul Planului de afaceri a numarului 
de angajati, norma de lucru si durata contractelor de 
munca si se va completa declaratia pe propria 
raspundere 

Punctajul se acorda pentru minim 1 loc de munca 
creat. 
Se considera loc de munca nou creat infiintarea 
unui PFA/II care nu a desfasurat activitate 
anterior solicitarii sprijinului de finantare sau 
angajarea si mentinerea unei persoane cu norma 
intreaga si/ sau angajarea mai multor persoane cu 
norma fractionara de lucru, care cumulate 
genereaza o norma intreaga, pe intreaga perioada 
de implementare si monitorizare a proiectului 

 
CS.4: Proiecte care prevad achizitia de rase/soiuri autohtone – 10 puncte 



 

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. 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Declaratie pe proprie raspundere privind indeplinirea 
criteriului de selectie pana la momentul acordarii celei 
de-a doua tranşe de sprijin.Document care certifica 
utilizarea resurselor genetice autohtone. In cazul 
animalelor, certificatul de origine pentru animale de 
rasa indigena eliberat de Asociatii ale crescatorilor sau 
Organizatiile de ameliorare, autorizate de ANZ si 
verificarea in lista raselor indigene (autohtone) 

In documentatia prezentata trebuie sa se 
regaseasca: 
Declaratia pe proprie raspundere privind 
indeplinirea criteriului de selectie pana la 
momentul acordarii celei de-a doua tranşe de 
sprijin. 
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.  

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 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. 

 
CS.5: Proiecte derulate de femei/tineri cu varsta pana in 40 de ani la data depunerii proiectelor – 10 
puncte 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finantare, Copie CI reprezentant legal de 
proiect 

Se verifica daca reprezentantul de proiect este 
femeie sau este o persoana cu varsta pana in 40 
de ani 

 
CS.6: Solicitantul are studii in domeniul proiectului: 

  -30 puncte pentru studii superioare in domeniul 

  -25 puncte pentru studii liceale in domeniul proiectului 

         -20 puncte pentru certificate de participare la cursuri de formare/informare in domeniul 
proiectului 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Diploma de absolvire studii superioare in domeniul 
agricol 
Diploma de absolvire  studii liceale in domeniul 
agricol 
Certificat de calificare profesionala care atesta 
urmarea unui curs de calificare in domeniul agricol, 
agro-alimentar, veterinar sau economie agrara de 
cel putin Nivel 1 de calificare profesionala, conform 
legislatiei aplicabile la momentul acordarii 
certificatului 

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 30 de puncte. 
 Solicitanții care prezintă copie de pe diploma de 
studii in cazul absolventilor de studii liceale in 
domeniul agricol vor primi 25 de puncte. 
Pentru cursurile de formare profesională care 
conferă un nivel de calificare superior nivelului 
minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, se vor 
primi 20 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 cele liceale 

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. 

 
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul 
total acordat.  

 
 


