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Anexa nr. 16 la Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii M10/2A/2A 

 

Formular S.L. M10/2A/2A - Fișă de verificare a criteriilor de selecție 
 

Măsura M10/2A/2A – „Investiții în active fizice pentru exploatații agricole” 

 
 
Număr şi data de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare: …………………………………………. 

Denumire solicitant: ............................................................................................................................. 

Titlu proiect: ......................................................................................................................................... 

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

Amplasare proiect (localitate / localități): .............................................................................................. 

Statut juridic solicitant: .......................................................................................................................... 

Date personale reprezentant legal solicitant 

Nume: .................................................. Prenume: ........................................................................ 

Funcţie: ......................................................................................................................................... 

 

Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu principiile de selecţie menţionate în 

Ghidul solicitantului și cu criteriile de selecție  din tabelul următor: 

 

Nr. 
Crt. 

Principii de 
selecție 

Criterii de selecție 

Punctaj selecție 

Punctaj 
conform 
Ghidului 

solicitantului 

Punctaj 
acordat 

 
1. 

Principiul 

dimensiunii 

exploatației 

C1. Proiecte care vizează exploatații agricole cu 

dimensiuni  cuprinse  între: 

Max. 

20 p 
...... p. 

a) ≥ 8.000 – ≤ 12.000 SO 20 p ...... p. 

b) > 12.000 – ≤ 30.000 SO 15 p ...... p. 

c) > 30.000 – ≤ 250.000 SO 10 p ...... p. 

2. 
 

Principiul 

îmbunătățirii 

performanței 

economice a 

exploatației 

 

C2. Solicitantul demonstrează prin proiect: 
Max.  

25 p 

 

....... p. 

a) Creșterea dimensiunii economice a exploatației 

agricole cu min. 4.000 SO 
25 p ....... p. 

b) Creșterea dimensiunii economice a exploatației 

agricole între 2.000 SO și 3.999 SO 
15 p ....... p. 

Se verifică în Cererea de finanțare diferența între SO în urma realizării investiţiei 

și SO activitate existentă, la data depunerii proiectului. 



 

2 | P a g e  
 

 
3. 

Principiul 
sectorului 
prioritar 

 

C3. Investiția este realizată în sectorul prioritar la 

nivel de teritoriu GAL, după cum urmează: 

Max.  

20 p 

 

...... p. 

Sector zootehnic 

a) Ovine și caprine 

b) Bovine (inclusiv bubaline)  

    - De carne  

    - De lapte, inclusiv rase mixte  

c) Suine  - Îngrășare  

d) Păsări - Carne / Ouă 

 

20 p 

 

19 p 

18 p 

17 p 

15 p 

 

...... p. 

 

...... p.  

...... p. 

...... p. 

...... p. 

4. 
 

Principiul 

nivelul de 

calificare în 

domeniul 

agricol 

C4. Proiecte în care Managerul / Administratorul 

exploataţiei agricole deține calificare în raport cu 

activitatea prevăzută: 

Max.  

15 p 

 

........ p. 

 

a) studii superioare 

b) studii liceale sau postliceale 

c) școli profesionale sau formare profesională care 

conferă un nivel minim de calificare în domeniul 

agricol 

15 p 

12 p 

10 p 

 

........ p. 

........ p. 

........ p. 

5. 

Principiul 

exploatații 

agricole 

deținute de 

tineri 

C5. Proiecte care sunt implementate de tineri cu 

vârsta sub 40 de ani  

 

20 p 

 

........ p. 

Vor primi punctaj solicitanții (reprezentanții legali ai acestora) care nu au 

împlinit 40 de ani la data depunerii Cererii de finanțare. Principiul de selecţie 

se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. 

                                                                TOTAL 100 p ......... p. 

 

Pentru Măsura M10/2A/2A - Investiții în active fizice pentru exploatații agricole pragul minim este 

de 35 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanțare.  

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile. Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcţie de : 

- valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare (au prioritate 

proiectele cu valoarea mai mare); 

- principiul dimensiunii exploatației, în ordine crescătoare (au prioritate fermele de dimensiuni 

mai mici, în corelare cu obiectivele măsurii). 

 

Atenţie!  

Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la 

depunerea Cererii de finanțare, pe toată perioada de execuție a contractului (definită în 

Contractul de finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a 

exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin 

condițiile de eligibilitate.  
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Dimensiunea economică a exploatației se calculează, din punct de vedere al criteriilor de 

selecție, în funcție de întreaga suprafață de teren gestionată de către fermier (atât suprafața de 

teren regăsită în bazele de date IACS, cât și cea certificată de APIA ulterior încheierii campaniei de 

depunere a cererilor unice) și/sau efectivele de animale existente și/sau aferente capacității de 

producție proiectate prin proiect și de cultura / culturile previzionate în SF a fi cultivate.  

Totalul numărului de SO a exploataţiei pentru care s-a primit punctaj va putea creşte în anii 

de previzionare, ţinând cont însă de faptul că la sfârșitul primului an de monitorizare, exploataţia să 

se încadreze în categoria (intervalul) de dimensiune economică pentru care s-a primit punctaj.  

Criteriile de selecție pentru care verificarea îndeplinirii nu se poate realiza la ultima tranșă de plată 

(cultura dominantă, realizarea lanțului alimentar integrat prin intermediul altor membrii OIPA / forma 

asociativă, soiurile / rasele autohtone) vor face obiectul verificării ex-post pentru care beneficiarul va 

trebui să prezinte documente înregistrate în Registrul societății de evidență a documentelor. 

ATENȚIE! 

Pentru îndeplinirea principiului de selecție 1, 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. 

Atenţie! Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie obligatoriu 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 

și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de 

asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări sau certificat de absolvire a 

cursului de calificare emis de ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme de 

învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, 

îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, biotehnologii etc.) / agroalimentar / 

veterinar / economie agrară / mecanică agricolă / inginerie economică în agricultură și dezvoltare 

rurală, se va prezenta diploma / documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ 

corespunzătoare (atestat profesional/ diplomă de bacalaureat, diplomă licență, diplomă master, 

diplomă doctorat, diplomă post-doctorat etc.). Sunt admise și diplomele de studii care beneficiază 

de recunoaștere/ echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului Educației conform 

legislației naționale în vigoare. În cazul în care solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ 

superior care a absolvit în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată 

o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării 

diplomei în original până la ultima Cerere de plată. Pentru absolvenții cursului de pregătire 

profesională în domeniu se poate accepta adeverința de absolvire până la eliberarea documentului 

doveditor care va fi prezentat până la contractare. Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent 

principiului 3 pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol 

(horticultură, zootehnie, îmbunătățiri funciare, medicină veterinară, management agricol, 

biotehnologii etc.) / agroalimentar / veterinar / economie agrară / mecanică agricolă / inginerie 

economică în agricultură și dezvoltare rurală care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare 

și care pot dovedi formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole pentru 

anii absolviți. 
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Atenție!  

În cazul tânărului fermier, instalat ca șef de exploatație în termenul celor 5 ani, care beneficiază de 

intensitatea sprijinului mărită, punctajul referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier în 

cauză, și nu angajatului cu funcție de conducere.  

În cazul celorlalte categorii de solicitanți, punctajul aferent criteriului de selecție îndeplinit se poate 

acorda și angajatului care are calitatea de manager / administrator al exploatației (respectiv acea 

persoana din conducere care are atribuții directe de conducerea, organizarea, planificarea și 

controlul activităților de producție, specifice activității propuse prin proiect).  

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comercială – cod COR 242111, 

director societate comercială agricolă – cod COR 112031; șef fermă agricolă (agrozootehnică) – 

131111; șef complex zootehnic – 131109 etc. 

IMPORTANT! 

În cazul în care capacitatea maximă a fermei nu este atinsă pană la ultima Cerere de plată, se va 

prezenta, în cadrul SF-ului, graficul de achiziţie a animalelor. Cheltuielile cu aceste achizitii se vor 

reflecta în prognozele economice atât pentru perioada de implementare cât şi pentru perioada de 

monitorizare (dacă este cazul). Criteriile de selecţie vor fi punctate funcţie de capacitatea fermei 

propuse prin proiect, care face obiectul investitiei, chiar dacă solicitantul va achiziționa animale și 

după depunerea ultimei Cereri de plată.  

Atenție!  

Cheltuielile cu achiziția animalelor nu se menționează în bugetul indicativ din Cererea de finanțare. 

Pentru acordarea punctajului la criteriul C3 se va lua în considerare specia de animale majoritară 

din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii 

economice a întregii exploataţii, rezultate, la sfârșitul primului an de monitorizare ca urmare a 

realizării investiției prevăzute în proiect.  

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta 

reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al Cererii de finanțare) analiza SO 

a speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului zootehnic nu cu total SO al 

întregii exploataţii. 

 
 
CONCLUZIA VERIFICĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE: 
 
Punctajul total al criteriilor de selecție stabilit de GAL: ……… puncte 

Proiectul propus prin Cererea de finanțare (inclusiv documentele anexate acesteia) este: 

 ELIGIBIL (punctaj minim îndeplinit – 35 puncte)   

 NEELIGIBIL (punctaj minim neîndeplinit – 35 puncte) 

Observații: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................................

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

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
 
 

Criteriul de departajare 

Valoarea în cazul 

proiectului propus 

/ criteriu îndeplinit 

Criteriul de departajare nr. 1: 

Valoarea eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare  

(au prioritate proiectele cu valoarea mai mare); 

 

……...………. 

Criteriul de departajare nr. 2:  

Principiul dimensiunii exploatației, în ordine crescătoare  

(au prioritate fermele de dimensiuni mai mici,  

în corelare cu obiectivele măsurii). 

 

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

 
 
 
 
Aprobat,              Ștampila 
 
 
Manager Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 

Nume și prenume ____________________________________ 

Semnătura _________________    

Data _____/______/_________ 

 

Verificat, 

Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 

Nume și prenume ____________________________________ 

Semnătura_________________    

Data _____/______/_________ 

 

Întocmit,  

Responsabil tehnic Asociația GAL Făgărașul de Sud - Ținutul Posadelor 

Nume și prenume____________________________________ 

Semnătura _________________    

Data _____/______/__________ 
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Metodologia de aplicat pentru completarea  

Fișei de verificare a criteriilor de selecție specifică Măsurii 

 M10/2A/2A - „Investiții în active fizice pentru exploatații agricole” 

 
Atenție!  

Evaluarea criteriilor de selecție se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 

Finanțare. 

 
Număr de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare  

Se preia numărul de înregistrare din Fișa de verificare a conformității proiectului.  

Denumire solicitant  

Se preia denumirea din Cererea de finanțare. 

Titlu proiect   

Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Amplasare proiect (localitate / localități) 

Se preia amplasarea proiectului din Cererea de finanțare 

Statut juridic solicitant 

Se preia statutul juridic al solicitantului din Cererea de finanțare 

Numele, prenumele si funcţia reprezentantului legal se preiau din Cererea de finanţare. 

 
Evaluarea proiectelor se face numai în baza documentelor depuse odată cu Cererea de 

Finanţare pe baza tabelului cu principiile și criteriile de selecție din Ghidul solicitantului.  

 

P1. Principiul dimensiunii exploatației 

 

C1. Proiecte care vizează exploatații agricole cu dimensiuni  cuprinse  între: – Max. 20 p 

a) ≥ 8.000 – ≤ 12.000 SO (20 p) 

b) > 12.000 – ≤ 30.000 SO (15 p) 

c) > 30.000 – ≤ 250.000 SO (10 p) 

 
Dacă dimensiunea exploatației este mai mare, nu se acordă acest punctaj.  
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Atenţie! Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la 

depunerea Cererii de finanțare, pe toată perioada de execuție a contractului (definită în Contractul 

de finanțare) cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economică a exploatației agricole 

nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 8.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.  

Dimensiunea economică a exploatației se calculează, din punct de vedere al criteriilor de 

selecție, în funcție de întreaga suprafață de teren gestionată de către fermier (atât suprafața de 

teren regăsită în bazele de date IACS, cât și cea certificată de APIA ulterior încheierii campaniei de 

depunere a cererilor unice) și/sau efectivele de animale existente și/sau aferente capacității de 

producție proiectate prin proiect și de cultura / culturile previzionate în SF a fi cultivate.  

Totalul numărului de SO a exploataţiei pentru care s-a primit punctaj va putea creşte în anii 

de previzionare, ţinând cont însă de faptul că la sfârșitul primului an de monitorizare, exploataţia să 

se încadreze în categoria (intervalul) de dimensiune economică pentru care s-a primit punctaj.  

Pentru SECTORUL DE CREŞTERE A ANIMALELOR, criteriile de selecţie vor fi punctate funcţie 

de capacitatea fermei propuse prin proiect, chiar dacă solicitantul şi-a prevăzut achiziționarea 

animale și după depunerea ultimei cereri de plată.  

Criteriile de selecție pentru care verificarea îndeplinirii nu se poate realiza la ultima tranșă de plată 

(cultura dominantă, realizarea lanțului alimentar integrat prin intermediul altor membrii OIPA / forma 

asociativă, soiurile / rasele autohtone) vor face obiectul verificării ex-post pentru care beneficiarul va 

trebui să prezinte documente înregistrate în Registrul societății de evidență a documentelor. 

ATENȚIE! 

Pentru îndeplinirea principiului de selecție 1, 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. 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Cererea de finanţare – Sheet: Stabilirea categoriei de 

fermă. 

- Studiul de fezabilitate. 

- a1) Documente solicitate pentru terenul agricol 

aferent plantațiilor de viță de vie pentru struguri 

de masă existente / plantațiilor nou înființate și a 

altor plantații:  

Expertul GAL verifică corelarea 

informaţiilor din Studiul de fezabilitate 

cu cele din documentele referitoare la 

terenuri / clădiri / animale, referitoare la 

tipul şi dimensiunea exploataţiei 

agricole (suprafaţă / număr de 

animale) specificate în sheet-ul 
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- Copie după documentul autentificat la notar 

care atestă dreptul de proprietate asupra 

terenului şi/sau tabel centralizator emis de 

Primărie semnat de persoanele autorizate 

conform legii, conţinând sumarul contractelor de 

arendare cu suprafeţele luate în arendă pe 

categorii de folosinţă, perioada de arendare care 

trebuie să fie de cel puţin 10 ani începând cu anul 

depunerii Cererii de finanțare şi/ sau contractul de 

concesiune care să certifice dreptul de folosinţă al 

terenului cel puţin 10 ani începând cu anul 

depunerii Cererii de finanțare.  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă 

de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 

dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute 

în contract şi alte clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 

concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 

diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este 

suprafaţa supusă acestui proces)  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 

agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 

documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii 

fermieri ai acestor solicitanţi  

Atenţie!  

Toţi membrii fermieri ai formelor asociative trebuie să fie 

deserviţi de investiţie.  

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul 

centralizator emis de catre Societatea agricolă care 

va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa 

societăţii,numele membrilor fermieri care le deţin în 

proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus in 

folosinta societătii, care trebuie sa fie de minim 10 ani.  

Pentru celelalte tipuri de culturi nu este necesară 

prezentarea documentelor pentru terenul agricol, 

verificarea făcându-se de către experţii evaluatori, 

exclusiv în sistemul IACS.  

b) Documente solicitate pentru imobilul (clădirile 

şi/sau terenurile) pe care sunt / vor fi realizate 

investiţiile,:  

b1) ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau 

CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT 

ÎNCHEIAT LA NOTAR care să certifice dreptul de 

folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani 

începând cu anul depunerii Cererii de finanțare, care să 

Stabilirea categoriei de fermă din 

Cererea de finanțare, la data depunerii 

proiectului. 

Punctarea se va realiza pe baza 

dimensiunii economice pe care o va 

atinge întreaga exploataţie ca urmare a 

investițiilor propuse prin proiect, 

inclusiv în cazurile în care investiţia 

propusă prin proiect nu afectează toată 

exploataţia (ex: exploataţia este/va fi 

formată atât din unităţi de producţie 

vegetală cât şi unităţi de producţie 

zootehnice şi în acest caz se vor 

însuma SO-urile aferente tuturor 

unităţilor de producţie rezultate după 

implementarea proiectului). 

Dimensiunea economică a exploataţiei 

agricole se calculează conform Cererii 

de Finanţare, punctului din cadrul 

Cererii de Finanţare – Stabilirea 

categoriei de fermă, după cum 

urmează: 

Dimensiunea economică se va calcula 

pe baza înregistrărilor, de la APIA / 

ANSVSA / Registrul Agricol / 

Paşapoartelor emise de ANZ etc., din 

anul depunerii Cererii de Finanţare, 

avându-se în vedere toate 

înregistrările. 

În cazul solicitanţilor forme asociative 

se vor cumula dimensiunile economice 

ale membrilor acestora deserviţi de 

investiţie. 

În cazul în care solicitantul are 

contractate unul sau  mai multe 

proiecte,  indiferent de etapa acestora, 

expertul verifică dacă în calculul 

dimensiunii economice a exploataţiei 

pe care aceasta o va atinge ca urmare 

a investițiilor propuse prin proiect  s-a 

ținut cont implementarea proiectelor 

depuse anterior. În caz contrar se va 

solicita refacerea dimensionării 

exploatației agricole, iar punctajul se 

va acorda luând în calcul și 

implementarea proiectelor contractate. 
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confere titularului dreptul de execuție a lucrărilor de 

construcții, în conformitate cu prevederile Legii 

nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, având în vedere tipul de investiţie propusă prin 

proiect;  

b2) DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE 

PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE 

CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA 

NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă al terenului 

pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 

depunerii Cererii de finanțare, care să confere titularului 

dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în 

conformitate cu prevederile  

Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție 

propusă prin proiect.  

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă 

de concedent şi trebuie să conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 

dacă este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute 

în contract şi alte clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 

concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 

diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este 

suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe care 

este amplasată clădirea.  

Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce fac/face 

obiectul Cererii de finanțare, solicitantul trebuie să 

prezinte documente care să certifice dreptul acestuia de 

a obține, potrivit legii, autorizația de 

construire/desființare:  

- drept real principal (drept de proprietate, drept de 

administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit 

prin: act autentic notarial, certificat de moștenitor, act 

administrativ de restituire, hotarare judecătorească, lege. 

În cazul dreptului de superficie se acceptă act de 

superficie încheiat în formă autentică de un notar public.  

- drept de creanță definit conform Legii nr. 50/1991 

privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

pentru clădirea/terenul pe care urmează a se realiza 

investiția.  

Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite 

conform Legii nr. 50/1991, cu modificările și completările 

ulterioare, solicitantul poate prezenta şi un contract de 

comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului şi 

Expertul GAL va verifica şi lista din 

baza de date IACS de la APIA,  print 

screen-ul cu datele privind exploataţia 

agricolă în care apare codul unic de 

identificare, suprafața utilizată şi 

culturile aferente, necesare pentru 

calculul SO.  
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acordul expres al proprietarului de drept.  

b3) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT 

CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE 

LUCRĂRILE DE CADASTRU, pentru proiectele care 

vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau 

modernizări ale acestora  

Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută 

investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), 

se va depune acordul creditorului privind executia 

investitiei şi graficul de rambursare a creditului.  

c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE 

DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:  

1) EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATATIEI emis de 

ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data 

depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale 

deţinut, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA 

(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare se depune 

dacă există diferențe dintre mențiunile din SF, cererea de 

finanțare și extrasul din Registrul Exploatatiilor de la 

ANSVSA.  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si albine - 

ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR 

DE CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile 

înainte de data depunerii CF, din care rezulta numarul 

păsarilor şi al familiilor de albine şi data inscrierii 

solicitantului in Registrul Exploatatiei.  

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 

agricole, grupuri de producatori, se vor prezenta 

documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi membrii 

fermieri ai acestor solicitanţi. 

2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu 

rasă şi origine.  

 

P2. Principiul îmbunătățirii performanței economice a exploatației  

C2. Solicitantul demonstrează prin proiect: - Max. 25 p 

a) Creșterea dimensiunii economice a exploatației agricole cu min. 4.000 SO (25 p) 

b) Creșterea dimensiunii economice a exploatației agricole între 2.000 SO și 3.999 SO (15 p) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

- Cererea de finanţare – Sheet: 

Stabilirea categoriei de fermă. 

- Studiul de fezabilitate. 

Expertul GAL verifică în Cererea de finanțare diferența între SO 

în urma realizării investiţiei și SO activitate existentă, la data 

depunerii proiectului. Punctarea se va realiza pe baza 
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  dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga 

exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect, 

inclusiv în cazurile în care investiţia propusă prin proiect nu 

afectează toată exploataţia (ex: exploataţia este/va fi formată 

atât din unităţi de producţie vegetală cât şi unităţi de producţie 

zootehnice şi în acest caz se vor însuma SO-urile aferente 

tuturor unităţilor de producţie rezultate după implementarea 

proiectului). Dimensiunea economică a exploataţiei agricole se 

calculează conform Cererii de Finanţare, punctului din cadrul 

Cererii de Finanţare – Stabilirea categoriei de fermă. 

 

IMPORTANT! 

În cazul în care capacitatea maximă a fermei nu este atinsă pană la ultima Cerere de plată, se va 

prezenta, în cadrul SF-ului, graficul de achiziţie a animalelor. Cheltuielile cu aceste achizitii se vor 

reflecta în prognozele economice atât pentru perioada de implementare cât şi pentru perioada de 

monitorizare (dacă este cazul). Criteriile de selecţie vor fi punctate funcţie de capacitatea fermei 

propuse prin proiect, care face obiectul investitiei, chiar dacă solicitantul va achiziționa animale și 

după depunerea ultimei Cereri de plată.  

 

P3. Principiul sectorului prioritar  

C3. Investiția este realizată în sectorul prioritar la nivel de teritoriu GAL, după cum urmează:  

      - Max 20 p. 

PRIORITAR: Sector zootehnic 

a) Ovine și caprine (20 p) 

b) Bovine (inclusiv bubaline)  

    - De carne (19 p) 

    - De lapte, inclusiv rase mixte (18 p) 

c) Suine  - Îngrășare (17 p) 

d) Păsări - Carne / Ouă (15 p) 

 

Sectorul vegetal nu este considerat sector prioritar în teritoriul GAL FS-TP în cadrul actualei 

Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) și, ca urmare, nu va fi punctat.  

 

DOCUMENTE  

PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

- Cererea de 

finanţare – 

Sheet: 

Stabilirea 

categoriei de 

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale 

majoritară,  din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă 

de totalul dimensiunii economice a întregii exploataţii rezultate la sfârşitul primului 

an de monitorizare ca urmare a realizării investiției prevăzute în proiect. În cazul 

exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta 
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fermă. 

- Studiul de 

fezabilitate. 

reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de 

finanţare) analiza SO a speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al 

sectorului zootehnic nu cu total SO al întregii exploataţii. 

 

Atenție!  

Cheltuielile cu achiziția animalelor nu se menționează în bugetul indicativ din Cererea de finanțare. 

Pentru acordarea punctajului la criteriul C3 se va lua în considerare specia de animale majoritară 

din punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii 

economice a întregii exploataţii, rezultate, la sfârșitul primului an de monitorizare ca urmare a 

realizării investiției prevăzute în proiect.  

 

P4. Principiul nivelul de calificare în domeniul agricol 

C4. Proiecte în care Managerul / Administratorul exploataţiei agricole deține calificare în 

raport cu activitatea prevăzută: - Max. 15 p 

a) studii superioare (15 p) 

b) studii liceale sau postliceale (12 p) 

c) școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în domeniul 

agricol (10 p) 

Dacă managerul / administratorul exploatației agricole nu deține nicio calificare în raport cu 

activitatea prevăzută, nu va obține punctaj la acest criteriu.  

 

DOCUMENTE  

PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

- DIPLOMĂ DE STUDII 

SUPERIOARE în domeniul 

agricol, agro-alimentar, 

veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă, inginerie 

economică în agricultura și 

dezvoltare rurală sau, după 

caz, adeverinţă de absolvire 

a studiilor respective, 

însoţită de foaia matricolă 

pentru cei care au absolvit 

în ultimele 12 luni; 

- DIPLOMĂ DE 

ABSOLVIRE STUDII 

postliceale şi liceale în 

domeniul agricol / 

agroalimentar / veterinar / 

economie agrară / 

mecanică agricolă. 

Expertul GAL verifică dacă a fost prezentat unul din documentele 

de studii precizate și extrasul din REVISAL care să ateste 

înscrierea contractului de muncă al managerului / 

administratoriului exploatației agricole. Expertul va verifica dacă 

documentul este  emis de către o instituţie  autorizată / acreditată 

de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului 

(Ministerul Educației Naționale) sau este recunoscut de 

Autoritatea Națională pentru Calificări sau este emis de ANCA. 

Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie 

să fie obligatoriu un certificat de calificare emis de un furnizor 

de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea 

Națională pentru Calificari sau un certificat de competențe emis 

de un centru de evaluare si certificare a competentelor 

profesionale obtinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie 

de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru 

Calificări sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de 

ANCA. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme 

de învățământ din sistemul național de educație, în domeniul 

agricol (horticultură, zootehnie, îmbunatățiri funciare, medicină 
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- DIPLOMĂ DE 

ABSOLVIRE A ȘCOLII 

PROFESIONALE sau 

diploma/certificat de 

calificare ce atestă formarea 

profesională / certificat de 

competențe emis de un 

centru de evaluare si 

certificare a competentelor 

profesionale obtinute pe alte 

căi decât cele formale, care 

trebuie de asemenea să fie 

autorizat de Autoritatea 

Națională pentru Calificări 

care conferă un nivel minim 

de calificare în domeniu 

agricol / agroalimentar / 

veterinar / economie agrară 

/ mecanică agricolă. 

- FOAIA MATRICOLĂ 

pentru cel puțin 2 ani de 

facultate în domeniul 

agricol, agro-alimentar, 

veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă, inginerie 

economica în agricultura și 

dezvoltare rurală. 

- EXTRAS DIN 

REGISTRUL GENERAL 

DE EVIDENȚĂ A 

SALARIAȚILOR care să 

ateste înregistrarea 

contractului individual de 

muncă. 

- Site ONRC – baza de date 

RECOM. 

veterinară, management agricol, biotehnologii etc.) / 

agroalimentar / veterinar / economie agrară / mecanică agricolă / 

inginerie economică în agricultură și dezvoltare rurală, se va 

prezenta diploma / documentul  care să ateste absolvirea formei 

de învățământ corespunzătoare. 

ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) recunoaște toate 

certificatele de calificare emise de furnizorii de formare 

profesională a adulților care organizează Programe de Formare 

Profesională autorizate conform legislației în vigoare (legislația 

privind formarea profesională a adulților, respectiv FPC). Sunt 

admise și diplomele de studii care beneficiază de recunoaștere / 

echivalare de către autoritatea competentă a Ministerului 

Educației conform legislației naționale în vigoare. În cazul în care 

solicitantul (absolvent al unei forme de învățământ superior care 

absolvit în ultimele 12 luni) nu poate prezenta diploma în original, 

poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor respective, 

însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în 

original până la ultima cerere de plata.  

Se poate accepta şi adeverința de absolvire a cursului de 

pregătire profesională în domeniu, până la eliberarea 

documentului doveditor care va fi prezentat până la contractare. 

Pot fi punctați și absolvenții a cel puțin 2 ani de facultate în 

domeniul agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri funciare, 

medicina veterinara, management agricol, biotehnologii etc.) / 

agroalimentar / veterinary / economie agrară / mecanică agricolă / 

inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurala care nu 

sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare, și care pot dovedii 

formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii 

matricole pentru anii absolviți.  

În cazul tanarului fermier, instalat ca sef de exploatatie în termenul 

celor 5 ani, care beneficiază de intensitatea sprijinului mărită, 

puctajul referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier 

în cauză și nu angajatului cu functie de conducere. 

In cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent 

criteriului de selectie indeplinit se poate acorda și angajatului care 

are calitatea de manager/administrator al exploatatiei (respectiv 

acea persoana din conducere care are atributii directe de 

conducerea, organizarea, planificarea si controlul activitatilor de 

productie, specifice activității propuse prin proiect).  

Angajatul cu functie de conducere va figura în REGISTRUL 

GENERAL DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR cu normă întreagă. 

Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator 

societate comerciala – cod COR 242111, director societate 

comerciala agricola – cod COR 112031; șef ferma agricola 

(agrozootehnica) – 131111; șef complex zootehnic – 131109 etc. 

În cazul acceptării adeverinţelor în locul diplomelor / documentului 
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final doveditor de absolvire a cursului, se va menţiona acest lucru 

în rubrica Observaţii şi se relua evaluarea criteriului în etapa de 

contractare. 
 

 

 

P5. Principiul exploatații agricole deținute de tineri 

C5. Proiecte care sunt implementate de tineri cu vârsta sub 40 de ani - 20 p 

Vor primi punctaj solicitanții (reprezentanții legali ai acestora) care nu au împlinit 40 de ani la data 

depunerii Cererii de finanțare. Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. 

Dacă nu se îndeplinește criteriul, nu se va acorda punctaj (0 p). 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

- Cererea de finanţare  

- Baza de date RECOM - 

Certificat constatator  

- Documentele de identitiate 

a reprezentantului legal al 

solcitantului (BI/CI/Pașaport) 

 

Expertul GAL va verifica, după caz, vârsta administratorul persoanei 

juridice sau a managerulului exploataţiei agricole (angajatul pe post 

de director general sau şef de exploataţie cu responsabilităţi privind 

deciziile referitoare la gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare 

legate de exploataţie). 

Vor primi punctaj solicitanții care fac dovada că Administratorul / 

Managerul exploataţiei nu a împlinit 41 de ani la data depunerii 

Cererii de finanțare. 

Principiul de selecţie se aplică tuturor categoriilor de solicitanţi. 

 

Punctajul total este de maxim 100 puncte.  

Pentru această Măsură pragul minim este de 35 de puncte și reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanțare.  

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul alocării 

disponibile. Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcţie de valoarea 

eligibilă a proiectului, exprimată în euro, în ordine descrescătoare (au prioritate proiectele cu 

valoarea mai mare). Pentru proiectele cu același punctaj și aceeasi valoare eligibilă a proiectului, 

departajarea se va face în funcţie de principiul dimensiunii exploatației, în ordine crescătoare (au 

prioritate fermele de dimensiuni mai mici, în corelare cu obiectivele măsurii). 

 

Expertul GAL completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie 

punctajul total acordat.  

 

Dacă există divergenţe între expertul GAL şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt 

mediate / rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură. 
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