
 

1 | P a g e  
 

 

Anexa nr.19 la Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii M8/2B/2B 

 

Formular S.L. M8/2B/2B - Fișă de verificare a criteriilor de selecție 
 

Măsura M8/2B/2B – Sprijin pentru tinerii fermieri 
 
 
Număr de înregistrare la GAL a Cererii de Finanțare: __________________________________ 

Denumire solicitant: ____________________________________________________________ 

Titlu proiect: __________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

Nr. 
crt. 

Principiul 
de selecție 

Criteriul de selecție / Documente verificate 

PUNCTAJ SELECȚIE 

Punctaj 
conform 
Ghidului 

solici- 
tantului 

Punctaj 
acordat 
de GAL 

1. P1 - Proiecte 

care au la 

bază 

comasarea 

exploatațiilor 

CS1 - Proiecte care vizează comasarea exploatațiilor 

agricole din teritoriul GAL 

Max.  

25 p 

……… 

a) Solicitantul preia integral minim trei exploatații 

agricole  

b) Solicitantul preia integral minim două exploatații 

agricole 

c) Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație 

agricolă  

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. 

ATENȚIE! 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 

acestuia/acestora înainte și după momentul preluării 

exploatației/exploatațiilor agricole. 

25 p 

20 p 

 

15 p 
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ATENȚIE! Nu se va acorda punctaj în  situația în care:  

-cedentul/cedenții exploatației agricole preluate integral au 

jucat doar un rolul de proprietar intermediar de scurtă 

durată a unei părți din altă exploatație mai mare (de 

exemplu: cedentul nu are nicio cerere de plată solicitată și 

înacasată de la APIA); 

- exploatația se preia de la propria Persoană Fizică sau de 

la soţ/soţie. 

Documente verificate: 

- Plan de afaceri; 

- Documente proprietate/folosinţă pentru 

exploataţia agricolă; 

- Certificat privind înscrierea în Registrul unic de 
identificare (cod RO) APIA  însoțit Extras / adeverință; 
- Documente solicitate pentru animale, păsări şi 

familii de albine; 

- Copie din Registrul agricol. 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P2 - Proiecte 

propuse 

pentru 

sectoare 

prioritare 

locale 

CS2 - Proiecte propuse pentru sectoare prioritare 

locale care vizează sectorul zootehnic / mixt 

(bovine, ovine și caprine, apicultură) și vegetal 

(pomicultură și/sau producția de material săditor) 

Max. 

30 p 
……….. 

A) Sector zootehnic 

a) Ovine și caprine 
b) Bovine (sunt incluse şi bubalinele)  
c) Apicultură  
B) Sector vegetal 

a) Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole 

b) Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv 

pentru pepiniere pomicole şi viticole – exceptând cele 

pentru legumicultură 

c) 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. 

* 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 totalul SO 
exploataţie.  
Se vor acorda 20 de puncte pentru o exploataţie 

legumicolă (inclusiv in cazul producerii  de material săditor 

şi materialul semincer pentru culturile de legume)  şi 25 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 

 

30 p 

25 p 

20 p 

 

      30 p 

      25 p 

 

 

20 p 
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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. 

Documente verificate: 

- Extras din Registrul Agricol; 

- Cererea de finanţare - stabilirea dimensiunii exploataţiei 

agricole/calculul SO; 

- Document eliberat în conformitate cu Ordinul MADR nr. 

119/25.05.2011 pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificarea stupinelor şi stupilor. 

 

3. 

P3 - Proiecte 

depuse de 

beneficiari 

care sunt 

parteneri în 

forme 

asociative 

CS3 - Proiecte depuse de beneficiari ce sunt membri 

ai unui Grup de producători sau ai unei Cooperative 

Max. 

20 p 
………. 

a) Beneficiarul este membru al unei Cooperative 

b) Beneficiarul este membru al unui Grup de producători 

recunoscut preliminar, al unui Grup de producători 

recunoscut sau al unei organizaţii de producători 

Documente verificate: 

- Documente care dovedesc calitatea de membru a 
beneficiarului într-o Cooperativă sau într-un Grup de 
producători (adeverințe, certificat de membru etc.) 
emise cu cel mult 30 zile înaintea depunerii Cererii de 
finanțare.  

20 p 

10 p 

 

4. 

 

P4 - Proiecte 

care 

demonstrează 

un nivel 

ridicat de 

calitate al 

Planului de 

Afaceri 

propus 

CS4 - Proiecte care demonstrează un nivel ridicat de 

calitate al Planului de Afaceri propus prin 

comercializarea producției proprii în procent de peste 

20% din valoarea primei tranșe de plată înaintea 

solicitării cele de-a doua tranșe de plată* 

Max. 

25 p 
……… 

a) Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție 

comercializată înprocent mai mare de 40% din 

valoarea primei tranșe de plată 
 

b) Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție 

comercializată întru-un procent intre 20-40% din 

valoarea primei tranșe de plată 
 

c) Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție 
comercializată în procent mai mic de 20% 

 

* Verificarea se realizează în baza prognozelor din 

Planul de afaceri. 

 

25 p 

 

 

15 p 

 

 
 

5 p 

 

TOTAL PUNCTAJ  Max.  

100 p 
……… 
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Punctajul total este de maxim 100 puncte. 

Atenție: Calculul dimensiunii economice a activitatiii din ferma se realizeaza pe baza urmatoarelor 
documente: 
a/ pentru sectorul vegetal: Certificat inregistrare in Registrul Fermierilor  APIA (Printscreen), Copie conform 
cu originalul de pe filele de rol din Registrul Agricol actualizat in ultimele 30 de zile. 
b/ pentru sectorul zootehnic: Extras DSVSA din SNIA, Adeverinta medic veterinar de circumscriptie sanitar 
veterinara, Copie conform cu originalul de pe filele de rol din Registrul Agricol actualizat in ultimele 30 de 
zile. 
c/ pentru activitatile apicole: Document de inregistrare sanitar veterinara si siguranta alimentelor insotit de 
proces verbal de constatare de la medicul veterinar de zona, Adeverinta de inregistrare a activitatilor apicole 
de la medicul veterinar de circumscriptie, Copie conform cu originalul de pe filele de rol din Registrul Agricol 
actualizat in ultimele 30 de zile. Activitatile apicole indiferent de dimensiune vor fi inregistrate conform 
prevederilor legale. 
Fermele care detin activitati zootehnice sunt obligate sa inregistreze ca Întreprindere Comerciala de gradul 
A la DSVSA Arges pana la data semnarii  contractului de finantare. 
 

Punctajul minim pentru selecția unui proiect este de 35 puncte și reprezintă reprezintă punctajul 
minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanțare.  
Toate proiectele eligibile vor fi punctate în acord cu criteriile de selecție CS1-CS4. Selecția pentru 
finanțare a proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 
cadrul alocarii disponibile pentru apelul de selecţie.  
În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj,departajarea se va face în funcție de următoarele criterii: 
ordinea sectorului prioritar; procentul producției comercializate prevăzut în Planul de afaceri.   
Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze în cadrul Planului de afaceri şi 
pentru care a primit punctaj la selecţie, devin condiţii obligatorii pentru menţinerea sprijinului și pe 
toată perioada Contractului de finanțare (perioada de implementare şi monitorizare a proiectului). 
 
 

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: 

FINANȚABIL (punctaj minim îndeplinit – 35 puncte)   

 NEFINANȚABIL (punctaj minim neîndeplinit – 35 puncte) 

Observații: 
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE DEPARTAJARE A PROIECTULUI  
   (se completează doar pentru proiectele care au același punctaj) 
 

Criteriul de departajare 
Valoarea în cazul 

proiectului propus * 

Criteriul de departajare nr. 1 – Ordinea sectorului prioritar 
................. 

 

Criteriul de departajare nr. 2 - Procentul producției comercializate 

prevăzut în Planul de afaceri 

 

……………. 

 
 

 
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 ____________________________________ 
Semnătur a_________________    
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 M8/2B/2B Sprijin pentru tinerii fermieri 
 
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. 

 
P1 - Proiecte care au la bază comasarea exploatațiilor    
 
CS 1 - Proiecte care vizează comasarea exploatațiilor agricole din teritoriul GAL  Max. 25 p  
 
a) Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole – 25 p 

 
b) Solicitantul preia integral minim două exploatații agricole – 20 p 

 
c) Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă – 15 p 
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Documente prezentate de solicitant 
Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate de 

solicitant 

1. Planul de afaceri. 

2. Documente de proprietate/folosință pentru exploatația 

agricolă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

- document care atestă dreptul de proprietate asupra terenului 

agricol conform legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - 

cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de 

notar, hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere 

în posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte 

documente care demonstrează terţilor dreptul de proprietate 

conform legislaţiei în vigoare autentificate la notar) 

şi/sau 

- tabel centralizator - emis de Primărie, semnat de persoanele 

autorizate conform legii, (conţinând sumarul contractelor de 

arendare valabile la data depunerii Cererii de finanțare), cu 

suprafeţele luate în arendă pe categorii de folosinţă 

şi/sau 

- Contract de concesionare valabil la data depunerii Cererii de 

finanțare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine 

situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în 

graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 

clauze 

şi/sau 

- Contractul de comodat / contractul de închiriere/documentul 

potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în 

administrare / folosinţă. 

şi/sau 

- Documente pentru terenul ce constituie vatra stupinei – acte de 

proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de 

concesiune/ contract de arendă/ închiriere/comodat valabile la 

momentul depunerii Cererii de finanțare. Suprafaţa de teren 

eligibilă pentru vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp 

pentru fiecare pavilion apicol. 

 

1. Planul de afaceri 

Expertul GAL verifică dacă exploatația agricolă în care s-a instalat 

tânărul fermier provine din preluarea integrală a cel puțin unei 

exploatații agricole, a doua sau minim trei. 

Pentru a acorda punctaj, se verifică informaţiile cu privire la numărul 

exploatațiilor care au constituit noua exploatație, în care solicitantul se 

instalează, ținând cont de următoarele: 

- RO-ul exploatației/exploatațiilor preluate (arendă, concesiune, 

document care atestă dreptul de proprietate) numele cedenților și 

elementele de identificare (ex: copie BI/CI, Extras cedent APIA / 

DSVSA, Document eliberat de Asociația Apicolă, Registrul Agricol), 

chitanțe / facturi de achiziție animale / stupi și familii de albine.   

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

Expertul GAL verifică, următoarele documente: contract de vânzare - 

cumpărare autentificat de notar, act de donaţie autentificat de notar, 

hotarâre judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în posesie, 

certificat de moştenitor unic autentificat de notar şi alte documente care 

demonstrează terţilor dreptul de proprietate conform legislaţiei în 

vigoare autentificate la notar, pentru a stabili elementele de identificare 

a cedenților și a verifica preluarea integrală.  

 

Expertul verifică următoarele: conţinutul sumarului contractelor de 

arendare valabile la data depunerii Cererii de Finanţare şi stabilește 

elementele de identificare a cedenților și verifică preluarea integrală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expertul verifică: după caz, existența Contractului de comodat / 

contractului de închiriere / documentul potrivit căruia suprafața de teren 

a fost dată temporar în administrare / folosinţă.  

Expertul verifică următoarele: la data depunerii Cererii de Finanţare,  

dacă solicitantul este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în 

contract şi alte clauze, pentru a stabili elementele de identificare a 

cedenților și a verifica preluarea integrală.  

 În toate cazurile de mai sus, în cazul exploatațiilor vegetale se vor 

verifica cedenții și în baza de date din Registrul exploatațiilor de la 

ANSVSA / DSVSA. 

 

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de 

albine: 

- extras din Registrul Exploataţiei emis de ANSVSA / DSVSA / 

Circumscripţia Veterinară (adeverinţă eliberată de medicul 

veterinar de circumscripţie) actualizat cu cel mult 30 zile 

calendaristice înaintea depunerii cererii de finanţare din care să 

rezulte: efectivul de animale deţinut, al păsărilor şi al familiilor de 

albine şi data primei înscrieri a solicitantului în Registrul 

Exploataţiei, însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA 

(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA 

nr. 40/2010); 

 

d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine: 

Expertul  GAL verifică  dacă  efectivul  de  animale  deţinut  de solicitant 

este preluat integral de la cedent / cedenți. Se verifică, dacă este cazul, 

efectivul păsărilor şi al familiilor de albine, conform înregistrărilor din 

Registrul agricol şi a  adeverinţei eliberată de medicul veterinar de 

circumscripţie, pentru a stabili elementele de identificare a cedenților și 

a verifica preluarea integrală. Expertul va verifica în documentele 

emise de ANSVSA/ DSVSA pe baza informațiilor prevăzute în Planul 

financiar dacă cedentul / cedenții mai figurează cu animale.  

În cazul exploatațiilor zootehnice, verificarea se realizează și în 

documentele emise de APIA pentru cedenți.  
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Situaţiile în care este necesară prezentarea formularului de 

mişcare ANSVSA / DSVSA sunt prevăzute în legislaţia naţională, 

iar în cele ce urmează, reluăm un extras sintetizat al prevederilor 

legislative, pentru o mai bună înţelegere a aplicabilităţii acestora: 

Solicitantul constituit în conformitate cu OUG nr. 44/2008, cu 

modificările şi completările ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care 

preia o exploataţie agricolă de la propria persoană fizică 

înregistrată la DSVSA, nu depune formular de mişcare pentru 

transferul animalelor de pe persoană fizică pe PFA, II sau IF, 

transferul efectuându-se prin schimbarea formei de organizare a 

proprietarului în baza de date de la DSVSA. 

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF își va păstra 

codul de exploatație „RO” alocat persoanei fizice, iar în Baza 

Națională de Date se va modifica doar forma de organizare din 

Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau IF înregistrată 

la Registrul Comerțului. 

- paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi 

origine; 

e1) - Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis 

de Primării actualizată în anul depunerii Cererii de finanțare care 

să confirme dreptul de folosinţă (proprietate / arendă / 

concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar 

proprietate) înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila 

primăriei şi menţiunea "Conform cu originalul"; 

e2) - Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie din Registrul 

agricol emis de Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea 

depunerii Cererii de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă 

(proprietate / arendă / concesionare) al terenului / fermei 

zootehnice / animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza 

de producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu 

originalul". 

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia Registrului agricol 

cu situaţia curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a 

registrului agricol, după caz însoţită de adeverinţă emisă de 

primărie privind situaţia curentă. 

Atât în cazul exploatațiilor vegetale, cât și în cazul exploatațiilor 

mixte/zootehnice se verifică existența Registrului Agricol. 

În situația în care, o exploatație se preia de la propria Persoană Fizică, 

aceasta trebuie să se preia integral exploatația agricolă deținută fără a 

primi punctaj la selecţie. De asemenea, solicitantul poate prelua 

integral exploatația deținută de soț/soție, dar fără a beneficia de 

punctajul aferent acestui principiu de selecție (pentru exploatația 

preluată de la soț/soție). 

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. 

ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor 

atașa documentele emise de APIA şi/sau ANSVSA/ DSVSA/ 

Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, 

din care să reiasă situația acestuia/acestora înainte și după momentul 

preluării exploatației / exploatațiilor agricole. 

ATENȚIE! Nu se va acorda punctaj în  situația în care: 

- cedentul/cedenții exploatației agricole preluate integral au jucat doar 

un rolul de proprietar intermediar de scurtă durată a unei părți din altă 

exploatație mai mare (de exemplu: cedentul nu are nicio cerere de 

plată solicitată și înacasată de la APIA). 

- exploatația se preia de la propria Persoană Fizică sau de la soţ/soţie. 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau reconversia 

plantaţiilor pomicole, contractele care conferă dreptul de folosință 

(arendă, concesiune) asupra terenurilor agricole, pentru exploataţii 

pomicole, să aibă o valabilitate de minimum 15 ani (excepție: 

pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz și agriș unde 

perioada minimă este de 10 ani), începând cu anul depunerii Cererii de 

finanțare.  

Contractele care conferă dreptul de folosință asupra terenurilor agricole 

trebuie să fie încheiate în numele solicitantului şi să fie valabile la 

momentul depunerii Cererii de finanțare.  

 

 
Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS1.  

 

P2 - Proiecte propuse pentru sectoare prioritare locale         

CS 2 - Proiecte propuse pentru sectoare prioritare locale care vizează sectorul zootehnic / mixt 

(bovine, ovine și caprine, apicultură) și vegetal (pomicultură și/sau producția de material săditor)                                                                    

Max. 30 p 

A) Sector zootehnic                          

a) Ovine și caprine                                                                  30 p 

b)  Bovine (sunt incluse şi bubalinele)                                     25 p 

c)  Apicultură                                                                            20 p 

B) Sector vegetal 

a)  Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole                   30 p 

b)  Producere de sămânță/ material săditor,                        25 p 
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inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole  

– exceptând cele pentru legumicultură                                    

c)  Legumicultură                                                                    20 p 

(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. 

* 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 totalul SO exploataţie.  

Se vor acorda 20 de puncte pentru o exploataţie legumicolă (inclusiv in cazul producerii  de material săditor 

şi materialul semincer pentru culturile de legume)  şi 25 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. 

 

Documente prezentate de solicitant 
Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate de 

solicitant 

- Extras din Registrul Agricol; 

- Cererea de finanţare - stabilirea 

dimensiunii exploataţiei 

agricole/calculul SO; 

- Document eliberat în conformitate cu 

Ordinul MADR nr.119/25.05.2011 

pentru aprobarea Sistemului unitar de 

identificarea stupinelor şi stupilor. 

Atenție: Calculul dimensiunii economice 
a activitatiii din ferma se realizeaza pe 
baza urmatoarelor documente: 
a/ pentru sectorul vegetal: Certificat 
inregistrare in Registrul Fermierilor  APIA 
(Printscreen), Copie conform cu originalul 
de pe filele de rol din Registrul Agricol 
actualizat in ultimele 30 de zile. 
b/ pentru sectorul zootehnic: Extras 
DSVSA din SNIA, Adeverinta medic 
veterinar de circumscriptie sanitar 
veterinara, Copie conform cu originalul de 
pe filele de rol din Registrul Agricol 
actualizat in ultimele 30 de zile 
c/ pentru activitatile apicole: Document de 
inregistrare sanitar veterinara si siguranta 
alimentelor insotit de proces verbal de 
constatare de la medicul veterinar de 
zona, Adeverinta de inregistrare a 
activitatilor apicole de la medicul veterinar 
de circumscriptie, Copie conform cu 
originalul de pe filele de rol din Registrul 

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 totalul SO exploataţie. 
Expertul calculează ponderea  SO-urilor pentru fiecare sector 
(culturi sau animale) din total SO, conform celor completate în 
tabelul de dimensiune a exploataţiei, ținând cont de următoarele: 
1) Sectorul vegetal 
-Pomicultură exceptând pepinierele pomicole. 
- Producere de sămânță și material săditor inclusiv pentru pepiniere 
pomicole şi viticole - exceptând cele pentru legumicultură; 

- 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; 
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. 
2) Sector zootehnic 
- Ovine și caprine 
- Bovine (sunt incluse şi bubalinele) 
- Apicultură 
Dacă ponderea dominantă din total SO se regasește în sectorul 
vegetal expertul verifică Cererea de finanţare - stabilirea dimensiunii 
exploataţiei agricole / calculul SO. 
Dacă proiectul vizează sectorul zootehnic expertul verifică în 
Registrul exploataţiilor de la ANSVSA:  
- Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/DSVSA. 
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Agricol actualizat in ultimele 30 de zile. 
Activitatile apicole indiferent de 
dimensiune vor fi inregistrate conform 
prevederilor legale. 
Fermele care detin activitati zootehnice 
sunt obligate sa inregistreze ca 
Întreprindere Comerciala de gradul A la 
DSVSA Arges pana la data semnarii  
contractului de finantare. 
-  

Dacă în urma verificării descrise mai sus, expertul GAL constată că 
proiectul deține o pondere dominantă care vizează specii prioritare 
care sunt punctate din total S.O. exploatație, rezultă că sunt 
îndeplinite condițiile pentru acordarea punctajului și va inscrie 
punctajul acordat în coloana “Punctaj”, în rubrica specifică acestui 
criteriu.  
În cazul în care investiția propusă prin proiect nu deţine o pondere 
dominantă pentru unul din sectoarele prioritare care sunt 
punctate din total S.O. exploatație, expertul inscrie “0” în 
coloana “Punctaj”, în rubrica aferentă acestui criteriu de selecție. 

 
Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS2.  
 

P3 – Proiecte depuse de beneficiari care sunt parteneri în forme asociative 
CS 3 – Proiecte depuse de beneficiari ce sunt membri ai unui Grup de producători  
            sau a unei Cooperative                                                                                     Max. 20 p                             
a) Beneficiarul este membru al unei Cooperative                                                                 20 p 
b) Beneficiarul este membru al unui Grup de producători recunoscut preliminar,  
    al unui Grup de producători recunoscut sau al unei organizaţii de producători                10 p                                          
 

Documente prezentate de solicitant Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate 

Documente care dovedesc calitatea de 

membru a beneficiarului într-o Cooperativă 

sau într-un Grup de producători. 

Expertul verifică dacă beneficiarul a depus documente 

relevante (adeverințe, certificat de membru etc. emise cu cel 

mult 30 zile înaintea depunerii Cererii de finanțare)  care să 

dovedească calitatea de membru al unei Cooperative sau al 

unui Grup de producători recunoscut preliminar sau al unei 

organizaţii de producători.                 

 
Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS3.  

 
P4 – Proiecte care demonstrează un nivel ridicat de calitate a Planului de afaceri propus 
CS 4 – Proiecte care demonstrează un nivel ridicat de calitate al Planului de Afaceri propus prin 
comercializarea producției proprii în procent de peste 20% din valoarea primei tranșe de plată 
înaintea solicitării cele de-a doua tranșe de plată                                                              Max. 25 p 
a)Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată în procent mai mare de 40% din 
valoarea primei tranșe de plată                                                                                                       25 p 
b)Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată într-un procent între                
 20-40% din valoarea primei tranșe de plată                                                                                   15 p 
c)Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată în procent mai mic de 20%    5 p                                                        

 

Documente prezentate de solicitant Puncte de verificat în cadrul documentelor prezentate 

- Planul de afaceri Expertul GAL verifică procentul producției comercializate 
prevăzut în Planul de afaceri. Verificarea se realizează în baza 
prognozelor din Planul de afaceri. 

 
Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul acordat pentru CS4.  
 

Expertul completează în Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie punctajul total obținut de proiectul propus, 
acesta fiind suma punctajelor acordate pentru CS1 – CS4.  
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Funcție de punctajul total obținut în raport cu punctajul minim (35 puncte), expertul va bifa una dintre cele 
două situații (FINANȚABIL sau NEFINANȚABIL). 
 

Dacă există divergenţe între expertul GAL care a verificat criteriile de selecție şi expertul GAL care verifică 
munca acestuia, acestea sunt mediate / rezolvate de managerul / directorul executiv al GAL, care îşi 
consemnează decizia sub semnătură. 

 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, expertul va aplica următoarele criterii de 
departajare a proiectelor (în această ordine): 
 

Criteriul de departajare nr. 1 – Ordinea sectorului prioritar 

Criteriul de departajare nr. 2 - Procentul producției comercializate prevăzut în Planul de afaceri 

 
- criteriul de departajare nr.1 – Ordinea sectorului prioritar 

Expertul va menționa ordinea sectoarele prioritare așa cum sunt ele definite în SDL și punctate 
la CS2. 

Dacă în urma aplicării criteriului de departajare nr.1, proiectele vor avea în continuare același 
punctaj, se va aplica criteriul de departajare nr. 2. 
- criteriul de departajare nr. 2 - procentul producției comercializate prevăzut în Planul de 

afaceri 
Expertul va menționa procentul producției comercializate prevăzut în Planul de afaceri, 

conform datelor de la CS4. Va avea prioritate proiectul cu procentul producției comercializate prevăzut 
cel mai mare. 

 
Comitetul de Selecție a Proiectelor al GAL va analiza și decide prioritatea de finanțare a proiectelor cu 
același punctaj.   
 
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de verificare a criteriilor de selecţie și înscrie punctajul 
total acordat. 


