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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE  
MASURA 2 /2B  SPRIJIN PENTRU EXPLOATATIILE AGRICOLE 

 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):_____din__/__/2018 ora ..............  
 
Denumirea solicitantului :……………………………………………………………………… 
Titlul proiectului ………………………………… 
 
Amplasare ..................................................................(localitate)............................................. 
 Statutul juridic ………………………….............................................................................. 
Date personale (reprezentant legal): 
Nume:…………………………………… ……….…………………….................................................. 
Prenume:……………...…………………… ……………………................................................... 
CNP: ……............................................................................................................ 
Funcţia reprezentantului legal al întreprinderii :………………………….............................. 
Funcția reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat majoritar/administrator) 
....................... 
(se va completa de către expertul evaluator prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- 
Secțiunile B.1 si B.2) 
 

Verificarea corectitudinii informațiilor cu 
privire la solicitant prezentate în Cererea de 
Finanțare  

Verificare efectuată 

DA NU  

  

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

 

Nr. 

Crt 
Criterii de selecție M2/2B Punctaj 

CS 

1. 

 

 

 

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în 

domeniul agricol     40 puncte 
 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol                      30 puncte 
 

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 
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acordării certificatului de calificare profesională. 20 puncte 

 

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 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 certificatele de absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA. 

CS 

2. 

Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate 
integral 

2. Solicitantul preia integral cel putin două exploatații agricole     

30 Puncte 
 

3. Solicitantul preia integral o exploatație agricolă                           

20 Puncte 
 

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se 

realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la 

ANSVSA şi în Registrul agricol.  

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA 

şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul 

Agricol.  

Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului.  

! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic de 

identificare de la APIA şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție 

Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte 

și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor agricole. 

CS 

3.  

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

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

pomicultură și producția de seminţe) 

a. Sectorul zootehnic:  

1. Bovine 30 puncte  

2. Apicultură 25 puncte  
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In conformitate cu prevederile Manualului de procedura aferent sub masurii 19.2 „Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala”, GAL va respecta un prag minim 
de selecție, care va avea cel putin valoarea criteriului de selecție cu punctajul cel mai mic. 
 
Selecţia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie. 
 
În cazul în care vor exista proiecte care vor avea același punctaj, acestea vor fi prioritizate după 
următoarele criterii de departajare: 
 

Prioritate Descriere Indeplinire 

1 Proiecte care dețin cele mai multe exploatații agricole preluate 

integral 

La proiecte cu același punctaj vor avea prioritate proiectele cu cele 

mai multe exploatații agricole preluate integral 

 

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

2 Regula “primul venit, primul servit” 

Cel care va înregistra primul proiectul și va fi declarat, de către GAL, 

eligibil, va avea intâietate. 

 

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

3. Ovine și caprine   20 puncte  

b. Sectorul vegetal: 

Legumicultura, inclusiv producţia de material săditor 30 puncte  

Pomicultură 25 puncte  

Producția de seminţe 20 puncte  

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 total SO exploataţie.  

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. 

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.  

TOTAL    - 100 P  
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Punctajul minim pentru această masură este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici un 

proiect nu poate intra la finanțare. 

 
Proiectele al căror punctaj va fi stabilit, în urma evaluării, sub punctajul minim aferent aceste măsuri 
vor fi respinse și nu vor mai intra în procesul de selecție.  
 
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. 

 
Proiectul este NECONFORM, din motivul scăderii punctajului din autoevaluare/prescoring sub 
punctajul mimim stabilit pentru aceasta masura. 
 

 DA                                                              NU 
  
Observatii: 
.................................................................................................................................................... 
 
Atentie! 

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu 
Cererea de finantare.  
 
Observatii:  
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
Aprobat de: Reprezentant legal/Presedinte GAL 
 
Nume/Prenume ……………………..……… Semnătura şi ştampila                                         DATA………..…….. 
 
 
 
 
Verificat de: Expert 2  
 
Nume/Prenume …………………………………….…… Semnătura                                           
DATA…………..…….. 
 
Întocmit de: Expert 1   
 
Nume/Prenume ……………………………………..……… Semnătura                             
DATA…………..…….. 
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Metodologia de verificare a corectitudinii informațiilor cu privire la solicitant prezentate în Cererea 
de Finanțare 

DOCUMENTE   DE   VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cererea de finanțare Secțiune  B 
Certificatul Constatator emis de ONRC 

Expertul verifică dacă datele completate de solicitant 
privind denumirea solicitantului și informațiile 
prezentate la Secțiunea B din Cererea de Finanțare 
(B1 și B2) corespund cu datele înscrise în – 
Certificatul Constatator  emis de ONRC 

 
 

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
Finantare. 
  
CS1 PRINCIPIUL NIVELULUI DE CALIFICARE ÎN DOMENIUL AGRICOL* 
 

 

 
 
*Prin domeniul agricol se înţelege: pentru studii universitare, ramura de ştiinţe  „Ingineria resurselor 
vegetale şi animale” (conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările ulterioare), iar 
conform HG nr. 844/2002 cu modificările şi completările ulterioare,pentru studii liceale, prin 
domeniul agricol se înţeleg profiluri încadrate la: agricultură, industrie alimentară, silvicultură, 
protecţia mediului, inclusiv toate calificările care fac referinţă în titulatură la domeniul agricol (ex. 
mecanică agricolă). 
 

DOCUMENTE PREZENTATE 
 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Doc. Copie după 
certificat/diplomă de studii in 
domeniul agricol 

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 

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

40 puncte 

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

30 puncte 

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.  

20 puncte 
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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. 
 
 

învățământ superior, caz în care solicitantul va obține 40 de 
puncte. 
 Solicitanții care prezintă copie de pe diploma de studii in cazul 
absolventilor de studii postliceale sau liceale in domeniul 
agricol vor primi 30 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 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 absolvirea studiilor postliceale cu 

diplomă/certificat de absolvire, iar cele liceal se dovedesc cu 

diplomă de bacalaureat. 

IPentru 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 
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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.  

 
CS 2 Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral 
 
 

 
 
 

DOCUMENTE PREZENTATE 
 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

 
Extras din Registrul unic de 
identificare de la APIA 
 şi/sau  
Registrul exploatațiilor de la 
ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție 
Veterinară şi Registrul Agricol 
pentru cedent/cedenți, din care să 
reiasă situația acestora înainte și 
după momentul preluării 
exploatației/exploatațiilor 
agricole. 

Expertul verifica daca solicitantul a preluat integral o 
exploatatie agricola, caz în care solicitantul va obține 20 de 
puncte. 
Daca solicitantul dovedeste ca a preluat integral cel putin 
doua exploatatii agricole va primi 30 puncte. 
 
 

 
 
 
CS 3 Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, apicultură, ovine și 
caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, pomicultură și producția 
de seminţe) 
 
 
 

a. Sectorul zootehnic:   

1. Bovine  30 P 

2. Apicultură 25 P 

1. Solicitantul preia integral cel putin două exploatații agricole 30 Puncte 

2. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă 
20 Puncte 
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3. Ovine și caprine   20 P 

b. Sectorul vegetal:  

Legumicultura, inclusiv producţia de material săditor, și  30 P 

Pomicultură 25 P 

Producția de seminţe 20 P 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cererea de finanţare - stabilirea 
dimensiunii exploataţiei 
agricole/calculul SO,  
Documente/adeverinte/declaratii 
APIA/ANSVSA  
Registrul Agricol 

Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de ponderea 
speciilor de animale sau culturilor în cadrul calculului SO care trebuie 
să fie  dominantă în totalul SO exploataţie. 
Expertul calculează ponderea  SO-urilor pentru fiecare sector 
(animale sau culturi) din total SO, conform celor completate in 
tabelului de dimensiune a exploataţiei, tinand cont de urmatoarele: 
 
1) Sector zootehnic 
- Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 
- Ovine și caprine 
- Apicultură 
 
2)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), 25 de puncte pentru o exploatatie pomicola   şi 
20 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 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. 
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Dacă ponderea dominantă din total SO se regaseste în sectorul 
vegetal expertul verifică următoarele: 

- Se verifică dacă suprafeţele şi culturile din declaratia APIA  
corespund cu informaţiile completate în cererea de finanţare si 
cu Registrul Agricol.  

Dacă proiectul vizează sectorul zootehnic expertul verifică în 
Registrul exploataţiilor de la ANSVSA- adeverinta/declaratie etc.  
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 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 rubrica aferenta 
acestui criteriu de selectie.  

 

 

 
Punctajul minim pentru această masură este de 20 puncte și reprezintă pragul sub care nici un 

proiect nu poate intra la finanțare. 

 
Daca în urma evaluării, proiectul este sub punctajul minim aferent aceste măsuri va fi respins și nu va 
mai intra în procesul de selecție.  
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 
punctajul total acordat.  
 

 
 


