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F_05 
FIŞA DE  VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECŢIE 

Sub-măsura 19.2 - ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare 
locală” 

Măsura 7/2B  - ” Sprijinirea tinerilor fermieri” 
 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):_____din__/__/2018  
 
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  

  

 
Nr. 
crt. 

Criteriul de selecție Punctaj Observații 

1. CS 1 Principiul nivelului de calificare în domeniul 
agricol 
-solicitantul este absolvent  de studii superioare în 
domeniul agricol – 30 p. 

 Se verifica documentele de 
studii/ calificare atasate la 
cererea de finantare 
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-solicitantul este absolvent de studii liceale/ 
postliceale in domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar sau economie agrară -15 p. 
-solicitantul a efectuat un curs de calificare de 
minimum Nivel  I  în  domeniul  agricol,  agro-
alimentar,  veterinar  sau  economie agrară 
finalizat cu un certificat de competențe 
profesionale- 10 p. 
 

2. CS 2 Principiul sectorului prioritar  
Sectorul zootehnic  
-porcine –  30 p. 
-apicultura 25 p. 
-bovine –  20 p. 
-ovine si caprine – 10 p. 
 
 Sector vegetal  
-legumicultura –  30 p. (se referă atât la legumele 
în câmp cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv 
ciupercăriile din spaţiile climatizate), se acceptă 
şi producere de material săditor           
-pomicultura și producția de semințe/material 
săditor  - 25 p. 
-plante tehnice si aromatice  20 p. 
- cultura mare –cereale  10p 
(se punctează sectorul prioritar rezultat din tabelul 
de calcul a dimensiunii economice) 

 Documentele privind 
exploatatia agricola, tabel 
calcul SO. 

3 CS3 Principiul potențialului agricol al zonei care 
vizează zone cu un potential ridicat conform 
studiului Institutului Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Pedologie,Agrochimie și 
Protecția Mediului. 
Proiectul este implementat într-o zonă cu 
potențial ridicat (conform studiului ICPA -anexat) 
30 p 
Proiectul este implementat într-o zonă cu 
potențial mediu (conform studiului ICPA anexat) - 
15 p 
 

 Anexa 4 – Studiu potential 
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4. CS4 Principiul raselor/ soiurilor autohtone. – 10p  Solicitantul își propune 
prin proiect sau 
demonstrează că deţine/ 
dezvoltă la nivelul 
exploataţiei agricole şi 
prevede în cadrul Planului 
de Afaceri ca va păstra / 
dezvolta nucleul de rase 
(rasele vor fi certificate şi 
se vor regăsi în Registrul 
genealogic al raselor), 
respectiv soiuri autohtone 
(conform Catalogului 
oficial al soiurilor de plante 
de cultură din România 
elaborat de către ISTIS) pe 
toată durata de 
implementare si 
monitorizare a proiectului. 

 TOTAL   
 
 
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: 
 
Criteriul de departajare nr. 1: Proiecte care vizează cele mai multe locuri de muncă nou create.  
La proiecte cu același punctaj vor avea prioritate proiectele care creează cele mai multe locuri de 
muncă nou create. 
Criteriul de departajare nr. 2: Departajarea proiectelor se va face in functie de regula “primul venit, 
primul servit”, respectiv data si ora inregistrarii proiectului la secretariatul GAL. Criteriul de 
departajare nr. 2 se aplica doar in situatia in care exista proiecte care isi propun prin planul de afaceri 
un numar de locuri de munca egal.  
 

 
 
 
 
 

mailto:contact@gal-caras-timis.ro
http://www.gal-caras-timis.ro/


  

   
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 

Pagină 4 din 18 
Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 

Comuna Fîrliug, nr. 80, tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500 
e-mail : contact@gal-caras-timis.ro www.gal-caras-timis.ro 

 

Punctajul minim pentru această masură este de 15 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:  
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 

 
Întocmit: Expert 1 
Asociația GAL Caras-Timis 
Nume/Prenume …………………….................. 
Semnătura................................................. 
Data……....................................... 

Verificat: Expert 2 
Asociația GAL Caras-Timis 
Nume/Prenume ………………………………...... 
Semnătura......................................................... 
Data……....................................... 

 
 
Avizat, 
Reprezentant legal GAL Caras-Timis 
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* 
 
1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol*.....30 puncte 
2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol*...........15 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              
.......................................10 puncte 
 
*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 
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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 30 de 
puncte. 
 Solicitanții care prezintă copie de pe diploma de studii in cazul 
absolventilor de studii postliceale sau liceale in domeniul 
agricol vor primi 15 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 10 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 24 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 
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ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare 
profesională 
  sau  
-copie după certificat/diplomă de studii sau echivalentul 
acestuia privind recunoaşterea de către un centru de evaluare 
si certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi 
decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite 
ca urmare a experienţei profesionale. 
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 SECTORULUI PRIORITAR 
 
Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic  (porcine, apicultura , bovine, ovine și 
caprine)  
sectorul vegetal (legumicultura, pomicultura și producere de semințe, plante tehnice și aromatice și 
cultura mare - cereale)   
 
 

1) Sector zootehnic 
Porcine  30p  
Apicultura 25p 
Bovine 20p 
Ovine si caprine 10p 
 
 
2) Sector vegetal 
Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în spaţii protejate, inclusiv 
ciupercăriile din spaţiile climatizate), se accepta si producere de material 
săditor/sămânţă de legume 30p                                                             
Pomicultură si productia de seminte/material saditor 25 p 
Plante tehnice si aromatice 20p 
Cultura mare-cereale 10 p 
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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 
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 in tabelului de 
dimensiune a exploataţiei, tinand cont de urmatoarele: 
 
1) Sector zootehnic 
Porcine  30p  
Apicultura 25p 
Bovine 20p 
Ovine si caprine 10p 
 
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  
- Pomicultură si producere de seminte si material saditor inclusiv 
pentru pepiniere pomicole şi viticole - exceptând cele pentru 
legumicultură; 
   Se vor acorda 30 de puncte pentru o exploataţie legumicol (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 
culturilor pomicole, pentru pepiniere punctajul va fi acordat în cadrul 
celui de –al doilea criteriu de selecţie. 
Plante tehnice si aromatice 
-plante tehnice se referă la culturile de floarea soarelui, rapița pentru 
ulei, sfecla de zahăr, culturile de in și cânepă pentru fibră, tutun și 
hamei, soia 
- plante aromatice exemple: lavandă, rozmarin, pătrunjel, salvie, 
busuioc,menta,cimbru 
Se vor acorda 20 puncte pentru o exploatație de plante aromatice. 
Cultura mare – cereale (porumb,grâu,secară,orz,ovăz,triticale,mei) 
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Se vor acorda 20 puncte pentru o exploatație agricolă de cultură mare 
- cereale 
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. 
 
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.  

 
CS3 PRINCIPIUL POTENȚIALULUI AGRICOL CARE VIZEAZĂ ZONELE CU POTENȚIAL DETERMINATE ÎN 
BAZA STUDIILOR DE SPECIALITATE (conform studiului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pedologie,Agrochimie și Protecția Mediului) 
1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat      30 puncte 
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu      15 puncte 
 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
Cererea de Finantare 
Planul de afaceri 
Documente/ adeverinte/ declaratii 
etc APIA/ Registrul agricol 

În ceea ce priveşte sectorul vegetal, în calculul notei finale (conform 
notei de bonitare ICPA) se va ţine cont de: 
Expertul verifica daca incadrarea în tipul de potențial (ridicat sau 
mediu) conform Anexei nr. 4 la prezentul Ghid se va face ținând cont 
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Anexa nr.4 
Anexa nr. 6 
 

de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează cultura 
predominantă existentă/ înființată (raportat la total valoare SO). În 
cazul în care apar discrepanţe între valoarea medie a notei de 
bonitare la nivel de UAT şi capacitatea de producţie a solului din 
ferma solicitantului, la solicitarea fermierului, OSPA poate evalua 
nota de bonitare medie pentru amplasamentul solicitantului 
utilizând studiile existente conform metodologiei actualizate de 
modificare a notei de bonitare din Anexa 4. Studiul OSPA județean 
privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz 
ICPA.  
Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații sau prin proiect 
este prevăzut un astfel de sistem, atunci se va încadra în potentialul 
agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru 
terenurile irigate, conform Anexei nr.4.  
Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda 
punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat.  
 
În cazul în care cultura propusă prin proiect nu este în foaia de lucru 
”vegetal„ din Anexa 4, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru 
„asimilări culturi” pentru încadrarea pe potenţial. Pentru 
reconversia/înfiinţarea exploataţiilor pomicole în zonele cu nota de 
favorabilitate potențată între 2.5 şi 3.5 (Anexa nr. 6), acestea vor fi 
încadrate în zonele cu potenţial agricol mediu, iar cele din zonele cu 
nota de favorabilitate potențată mai mare de 3,5 de vor fi încadrate 
în zonele cu potenţial agricol ridicat. Referitor la creşterea 
animalelor, încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) 
conform Anexei nr. 4 se va face ținând cont de nota de bonitare 
acordată UAT unde este înregistrată exploataţia, în funcţie de modul 
de creştere a animalelor, în sistem închis sau liber, şi de existenţa, 
sau nu, a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în calcul 
specia de animale predominantă din total efectiv de animale al 
fermei (exprimat în SO) (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= 
culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se 
acordă punctaj).  
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Dacă animalele sunt crescute doar în sistem închis, sistemul de 
creştere este considerat „închis”, iar dacă pentru o anumită 
perioadă din an  animalele sunt crescute în sistem liber, sistemul de 
creştere este considerat „liber”. 
În cazul exploataţiilor ce vizează creşterea albinelor, se va acorda 
punctajul maxim aferent acestui principiu de selecţie (potenţial 
ridicat).  
 
În cazul speciilor de plante şi de animale care nu se regăsesc în 
Anexele menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări 
nu se acordă punctaj la acest criteriu de selecţie. 

 
 
 
CS 4 PRINCIPIUL RASELOR/SOIURILOR AUTOHTONE 
 
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul exploataţiei 
agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra / dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi 
certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), respectiv soiuri autohtone (conform  
Catalogului oficial al soiurilor de plante de cultură din România elaborat de către ISTIS) pe toată durata 
de implementare si monitorizare a proiectului. 
 
10 puncte  daca DA si 0 puncte daca NU  
 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Declaraţie pe proprie răspundere privind 
îndeplinirea criteriului de selecţie privind 
rasele/soiurile autohtone până la momentul 
acordării celei de-a doua tranşe de sprijin și 
Planul de afaceri 
sau 
Document care certifică utilizarea resurselor 
genetice autohtone, document obligatoriu de 
prezentat la depunerea cererii de finanţare. 
Soiurile autohtone se 
regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante 
de cultură din România/Institutul de Stat pentru 
Testarea și Înregistrarea Soiurilor (ISTIS)– 
aprobat anual. 

Expertul verifică daca solicitantul si-a propus prin proiect 
sau a demonstrat că deţine/dezvoltă la nivelul 
exploataţiei agricole şi a prevazut în Planul de Afaceri ca 
va păstra şi dezvolta nucleul de rase (rasele vor fi 
certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al 
raselor), respectiv soiuri autohtone (conform  Catalogului 
oficial al soiurilor de plante de cultură din România 
elaborat de către ISTIS) pe toată durata de implementare 
si monitorizare a proiectului. 
Punctajul se  poate acorda si daca solicitantul depune 
angajament pe propria raspundere ca se obliga ca pana 
la cea de-a doua transa de plata sa detine in exploatatie 
efective ce pot fi atestata prin certificat de origine 
animala/ categoria biologică certificat  sau dintr-o 
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In cazul animalelor se va depune Certificatul de 
origine pentru animalele deţinute de solicitant 
emis de Asociaţia Crescătorilor de Animale din 
specia prevăzută în proiect, autorizată de ANZ. 
Acest document se ataşează numai pentru 
argumentarea criteriului de selecţie. 
 

categorie  superioară (pentru materialul saditor 
certificat). Aceste precizari trebuie sa se regaseasca si in 
Planul de afaceri, inclusiv  cu detalierea furnizorului care 
ii va emite materialul saditor certificat/certificatul de 
origine pentru animalele pe care le va detine. Daca 
aceste informatii nu se regasesc expertul inscrie “0” in 
coloana “punctaj”, in rubrica aferenta acestui criteriu de 
selectie. 
 
Sector Vegetal 
Expertul verifica daca solicitantul își propune prin proiect 
sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul 
exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de 
Afaceri  că va păstra/ dezvolta nucleul de soiuri 
autohtone pe toată durata de implementare si 
monitorizare a proiectului (atât producere de seminţe 
autohtone, material de plantare autohton cât şi 
cultivarea soiurilor autohtone). 
Soiurile autohtone sunt cele obținute din sămânță 
autohtonă, și anume sămânța certificată în conformitate 
cu prevederile legislației în vigoare în domeniul calității 
semințelor, care a fost produsă pe teritoriul României din 
soiuri înregistrate în Catalogul oficial al soiurilor de plante 
de cultură din România elaborat de către Institutul de 
Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS), ce 
se regăseşte la adresa http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în 
anul respectiv de cerere, în dreptul cărora este înscris un 
cod care aparține menținătorilor din România.  
Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de 
ponderea nucleului soiurilor autohtone în total cultură 
vegetală (exprimată în SO) din cadrul exploatației. 
Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de activități 
agricole desfășurate sau care urmează a fi desfăşurate, 
atât fermierilor care sunt autorizați pentru producerea 
de semințe și/sau material săditor (cu condiția să 
demonstreze ca acestea sunt soiuri autohtone), cât și în 
cazul fermierilor care cultivă (utilizează)/vor cultiva 
(utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul ISTIS. 
Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de autorizații 
pentru producerea, prelucrarea și comercializarea 
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semințelor și materialului săditor, cât și pentru fermierii 
care cultivă/vor cultiva aceste soiuri pentru consum, 
verificarea cu privire la soiul autohton se face pe baza 
documentelor de calitate și conformitate ale furnizorilor 
sau orice document echivalent (factură fiscală de 
achiziție/ document oficial de certificare a lotului de 
sămânță/buletinul de analiză cu mențiunea sămânță 
”admisă pentru însămânțare”/buletin de analiză oficială 
cu mențiunea ”necesar propriu”/etichetă oficială) ce se 
eliberează fiecărui fermier și în care se regăsesc 
nominalizate soiurile de semințe sau material săditor.  
Sămânța autohtonă este sămânța certificată în 
conformitate cu legislația națională în vigoare în dreptul 
căreia este înscris un cod care aparține menținătorilor 
din România, conform catalogului ISTIS. 
 
Sector Zootehnic 
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că 
deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede 
în cadrul Planului de Afaceri că va păstra/ dezvolta 
nucleul de rase pe toată durata de implementare și 
monitorizare a proiectului. 
Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se 
poate prezenta Certificatul de origine pentru animalele 
de rasă (indigene), la momentul depunerii Cererii de 
Finanțare sau la ultima plată, după caz, menționate în 
Anexa nr. 8 la Ghidul solicitantului eliberat de Asociațiile/ 
Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru 
întocmirea şi menţinerea registrului genealogic. Lista 
acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa nr. 7 
la Ghidul solicitantului.  
Punctajul se va acorda proportional în funcţie de 
ponderea numărului de anim ale pentru care se prezintă 
certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din 
cadrul exploataţiei. 
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 / speciei 
de animale se va face comparativ cu totalul SO al 
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sectorului vegetal/zootehnic, nu cu total SO al întregii 
exploataţii. 

 
 
Metodologie de aplicat pentru criteriile de departajare în cazul proiectelor cu același punctaj, 
departajarea acestora se va face, astfel:  
 
1. Numărul locurilor de muncă nou create 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

Cerere de finanțare, Plan de afaceri, Anexa 14 Expertul verifica daca solicitantul a: 
-mentionat in cererea de finantare, sectiunea indicatori 
de monitorizare nr. de locuri de munca nou create 
-mentionat si detaliat in planul de afaceri nr. de locuri de 
munca nou create 
-completat anexa nr. 14 
In cadrul planului de afaceri si a cereri de finantare se va 
mentiona NUMARUL DE LOCURI DE MUNCA NOU 
CREATE de catre solicitant.  
Solicitantul are obligatia de prevedea in cadrul 
proiectului crearea a cel putin un loc de munca cu norma 
intreaga. In situatia in care aceasta prevedere nu se 
regeseste in cadrul planului de afaceri si a cererii de 
finantare proiectul va fi respins de catre GAL.  
   
Locurile de muncă nou create sunt indicatori obligatorii. 
GAL va efectua verificari in acest sens si va solicita 
beneficiarului finantarii furnizarea documentelor care 
atesta crearea unui nou loc de munca.  
 
In adresa MADR, DGDR AM PNDR nr. 233485/29.09.2017 
sunt mentionate urmatoarele: 
„-pentru a fi considerat un loc de munca nou creat, 
durata contractului trebui sa fie de minim un an sau mai 
mare (ex. un contract inchetiat pe o durata de 6 luni va 
reprezenta 0.5 din valoarea indicatorului); 
- daca un loc de munca existent cu jumatate de norma 
este transformat intr-un loc de munca cu norma intreaga, 
valoarea indicatorului este de 0.5 (se considera crearea 
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unei jumatati de loc de munca); 
-locurile de munca existente la momentul depunerii 
cererii de finantare nu constituie locuri de munca nou 
create; 
-se vor considera doar locurile de muncă nou create, cee 
ce exclude locurile de munca mentinute;   
-activitatea de voluntariat nu se consideră crearea de 
locuri de muncă, însă formele de autoangajare sunt 
incluse. Prin urmare, orice forma de autoangajare 
definita in baza legislatiei nationale (PFA, II, IF) poate fi 
luată în considerare la cuantificarea locurilor de muncă 
nou create”.  
In nota de clarificari a MADR, DGDR AM PNDR nr. 
216/15.02.2018 sunt mentionate urmatoarele: 
“In cazul PFA si II, daca se incadreaza in categoria de 
start-up (intreprindere infiintata in anul depuneri cererii 
de finantare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali 
consecutivi, dar care nu a desfasurat activitate pana in 
momentul depunerii acesteia), titularul PAF si II poate fi 
considerat loc de munca nou creat cu conditia ca aceasta 
sa fie mentionata in planul de afaceri/proiect ca loc de 
munca propus, la care se pot adauga si celelalte locuri de 
munca previzionate in proiect, pentru care se vor incheia 
contracte de munca cu terte persoane. 
In cazul IF, daca se incadreaza in categoria start-up, 
membrii unei familii semnatari ai acordului de constituire 
pot fi luati in calcul la cuantificarea locurilor de munca cu 
aceasi conditie antementionata, respectiv ca acestia sa 
fie mentionati in planul de afaceri/proiect ca loc de 
munca propus. 
Dupa implementarea obiectivelor proiectului, locurile de 
munca nou create vor fi demonstrate prin declaratiile 
financiare si documentele fiscal ale membrilor semnatari 
ai acordului de constituire” 
 
In cazul in care solicitantul PFA, II nu se incadreaza in 
categoria de startup, vor fi cuantificate doar locurile de 
munca propuse prin proiect pentru care se vor incheia 
contracte de munca.  
In cazul SRL vor fi cuantificate doar locurile de munca 
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propuse prin proiect pentru care se vor incheia contracte 
de munca, dupa data semnarii contractului de finantare.  
 
In cazul orcarei forme de autoangajare (titular PFA, 
titular II, membrii semnatari ai acordului de constituire 
IF) se va avea in vedere obligativitatea pastrarii de catre 
beneficiar a unei evidente a programului de lucru si a 
perioadei de timp lucrate in vedrea desfasurarii activitatii 
specific, de ex. sub forma unei foi de prezenta (pontaj) 
sau a unui document cu valoare echivalenta.  
 
La depunerea cererii de finantare, solicitantul va 
completa Anexa nr. 14 la prezentul ghid “Declaratie pe 
proprie raspundere privind agajamentul solicitantului de 
a crea locuri de munca prin proiect” prin care se obliga, 
ca daca proiectul va fi selectat pentru finantare, va crea 
cel putin un loc de munca cu norma intreaga. 
 
Solicitantul isi asuma integral responsabilitatea crearii 
unui nou loc de munca. 

 
2. Departajarea proiectelor de va face în funcție de regula ”primul venit,primul servit” respectiv data 
și ora înregistrării proiectului la secretariatul GAL Caraș-Timiș.Criteriul de departajare numărul 2 se 
aplică doar în situația în care există proiecte care își propun prin planul de afaceri un număr de locuri 
de muncă egal  
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Copie adresă de înaintare a dosarului cererii de 
finanțare, Registrul de intrări-ieșiri al GAL 
Caraș-Timiș 

Data și ora depunerii dosarului cererii de finanțare la 
GAL Caraș-Timiș 

 
Punctajul minim pentru această masură este de 15 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.  
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