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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 M2/2A - ” Sprijinirea activităților agricole” 

 
 
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 
...................................................................................... 
*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E1.2.1L 
                        
Denumire solicitant:________________________________________________________________ 
Titlu proiect: _____________________________________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: ___________________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ____________________________________ 
Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 
 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________ 
Prenume:_____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:__________________________________________________________ 
 
 
 

Verificarea   corectitudinii   informațiilor   cu Verificare efectuată 
 

     
 

privire la solicitant prezentate în Cererea de 
     

 

DA NU 
 

Finanțare 
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Nr. Crt Criteriul de selecție Punctaj Punctaj 
acordat 

CS1. 

Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zone 
cu un potențial 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) - 20 puncte 
 
Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial  mediu  
(conform  studiului  ICPA anexat) - 10 puncte 

Maxim  
20 puncte  

CS2. 

Nivelul de calificare în domeniu. 
 
-solicitantul este absolvent de studii superioare în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară– 20 
puncte 
 
-solicitantul  este  absolvent  de  studii  liceale/postliceale in 
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie 
agrară -15 puncte 
 
-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 puncte 

Maxim  
20 puncte  

CS3. Existența sectorului prioritar pentru sectoarele zootehnic 
respectiv vegetal. 
 

1. VEGETAL – 25 Puncte 
 
 

2. ZOOTEHNIC – 20 puncte 

Maxim 
25 puncte 

 

CS4. 

Principiul de locuri de muncă nou create 
 

- 1 loc de munca nou creat     –    10 puncte 
- 2 locuri de munca nou create – 20 puncte 
-  

Maxim  
20 puncte  

CS5. 

Dimensiunea exploatației agricole să fie între 4.000 SO și 
25.000 SO (valoarea producției standard) 
 
≥4.000 SO – ≤10.000 SO              15 puncte 
>10.000 SO – ≤20.000 SO 10 puncte 
>20.000 SO- ≤ 25.000 SO    5 puncte 

Maxim 
15 puncte  

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

1 Numărul de locuri de muncă nou create Se va acorda prioritate 
proiectelor care au un 
număr mai mare de locuri de 
muncă nou create. 

2 Principiul selectării proiectelor cu o valoare 
nerambursabilă solicitată mai mică 

Se va acorda prioritate 
proiectelor care solicită o 
valoare nerambursabilă mai 
mică. 

3 Data și ora depunerii proiectului la sediul GAL 
Caraș-Timiș 

Se va acorda prioritate 
proiectelor care au fost 
depuse mai devreme, 
conform principiului ”primul 
venit, primul servit”. 

 
  

Punctajul minim pentru această masură este de 25 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. 
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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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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de Finantare. 
 

 
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 
 
Solicitantul nu va reduce dimensiunea economică a exploatației agricole, prevăzută la depunerea cererii de 
finanțare, pe toată perioada de execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea 
economică a exploatației agricole nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin 
condițiile de eligibilitate. 
Total SO a exploataţiei pentru care s-a primit punctaj va putea creşte în anii de previzionare, ţinând cont însă 
de faptul ca la sfârșitul primului an de monitorizare, exploataţia să se menţină în categoria pentru care s-a 
primit punctaj 
 
Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de 
Finantare. 
 

CS1 DIMENSIUNEA POTENȚIALULUI AGRICOL AL ZONEI CARE VIZEAZĂ ZONE CU UN POTENȚIAL RIDICAT 
CONFORM STUDIULUI INSTITUTULUI NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PEDOLOGIE, 
AGROCHIMIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI (conform studiului Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare 
pentru Pedologie, Agrochimie și Protecția Mediului) 
  
1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat 20 puncte 
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu 10 puncte  
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

  
 
Anexa 4 la Ghidul Solicitantului 
 
Doc. 18.   Studiu privind nota de bonitare a 
terenurilor agricole în cazul exploatațiilor agricole din 
sectorul vegetal, însoțit de aviz ICPA pentru 
încadrarea proiectului în potenţialul agricol 

Se verifică dacă localitatea în care se va amplasa 
investiţia se regăseşte în zonă cu potenţial 
agricol ridicat sau mediu conform Studiului 
privind stabilirea potenţialului socio-economic 
al zonelor rurale, anexă la Ghidul Solicitantului. 
- Încadrarea în tipul de potențial (ridicat 
sau mediu) conform anexei se va face ținând 
cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT 
unde figurează cultura predominantă 
existentă/înființată. (din punct de vedere al 
dimensiunii suprafetei ocupată de cultură faţă 
de total suprafaţă agricolă).  

- Pentru stabilirea scorului, în cazul previzionarii 
mai multor tipuri de culturi, acestea se vor 
grupa pe categorii, conform foii 2 de lucru 
„asimilări culturi” din Anexa 4. 
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- Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de 
irigații sau prin proiect este prevăzut un astfel 
de sistem, atunci se va încadra în potenţialul 
agricol conform notei de bonitare aferentă 
culturilor pentru terenurile irigate, conform 
anexei. În acest caz, este necesar ca cel puțin 
50% din suprafata aferentă culturii 
predominante (pe baza caruia se acorda 
punctaj în cadrul acestui principiu de selecție) 
să fie irigata sau să fie prevazută prin proiect a 
fi irigată, chiar dacă sunt pe amplasamente 
diferite. 

- A se avea în vedere precizările din legenda 
aferentă anexei  prin care se face corelarea 
dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea 
verde, mediu= culoarea galben, culoarea roşu 
reprezintă potențial scăzut și nu se acordă 
punctaj). 

- Investiţiile în spaţiile protejate (sere, solarii, 
ciupercării) vor fi încadrate în investiţii din 
zonele cu potenţial agricol ridicat și se acordă 
automat punctajul aferent primului criteriu. 
În cazul în care cultura propusă prin proiect nu 
este în foaia de lucru „vegetal” din Anexa 4, 
expertul verifică foaia 2 de lucru „asimilări 
culturi” pentru încadrarea pe potențial  - În 
cazul în care solicitantul a depus doc. 18, aferent 
culturii predominante şi comunei/comunelor 
menţionate în SF,  proiectul se va scora în  baza 
acestuia şi nu în baza Anexei 4 la Ghidul 
Solicitantului. 
 În cazul în care emitentul studiului privind 
calitatea solului nu este OSPA județean, se 
verifică dacă persoana fizică/juridică care a 
întocmit doc. 18, se regăsește pe pagina de 
internet a MADR, secțiunea Agricultură, 
subsecțiunea Calitatea solului, Lista persoanelor 
fizice și juridice atestate pentru întocmirea 
studiilor privind calitatea solului, în baza 
Ordinului nr. 966/2016 În oricare din cazuri se 
verifică existența Avizului ICPA asupra doc. 18. 
  
- În cazul proiectelor de investiții ce vizează 
producere și/sau comercializează produse 
vinicole (inclusiv must) de către exploataţiile 
viticole pentru soiurile de struguri de vin din 
soiuri nobile din arealele cu Denumire de 
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Origine Controlată (DOC) şi Indicaţie Geografică 
(IG), care se regasesc pe site-ul ONVPV astfel: 

 pentru DOC: 
https://www.onvpv.ro/ro/content/caiete-
de-sarcini-pentru-obtinerea-vinurilor-cu-
denumire-de-origine-controlata-doc-0  

si 
  https://www.onvpv.ro/ro/content/denumiri

-de-origine-controlata-doc-noi 

 
 pentru IG: 

https://www.onvpv.ro/ro/content/indicatii-
geografice 

 proiectele vor fi încadrate la investiţii din 
zonele cu potenţial agricol ridicat. 
Proiectele de investiții care vizează exploataţiile 
viticole pentru struguri de vin care nu se 
regasesc în locațiile prevăzute mai sus, dar 
pentru care există autorizația de plantare viță 
de vie pentru struguri de vin vizualizată în RPV, 
se vor încadra pe potenția mediu. 
 
În cazul proiectelor depuse de cooperative care 
vizează și exploatațiile membrilor, criteriul se va 
scora în acord cu cultura predominantă 
punctată la P 2 și se analizează potențialul 
agricol al UAT pe care se află suprafața 
majoritară a culturii predominante din total 
suprafață cultura predominantă. Terenul poate 
fi deținut de cel putin un membru fermier sau 
de forma asociativă. 

(max.20 pct. daca Da si 0 daca NU) 
 
CS2 NIVELUL DE CALIFICARE ÎN DOMENIU 
 
1. solicitantul este absolvent de studii superioare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau 

economie agrară– 20 p. 
 
2. solicitantul  este  absolvent  de  studii  liceale/postliceale in domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară -15 p. 
 
3. 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.      
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*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. 11 
11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar, economie agrară, 
mecanică agricolă, inginerie economica în agricultura 
și dezvoltare rurala sau, după caz, adeverinţă de 
absolvire a studiilor respective, însoţită de foaia 
matricolă pentru cei care au absolvit în ultimele 12 
luni; 
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi 
liceale în domeniul 
agricol/agroalimentar/veterinar/economie 
agrară/mecanică agricolă. 
11.3 DIPLOMA 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 deasemenea 
să fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru 
Calificari care conferă un nivel minim de calificare în 
domeniu agricol/ agroalimentar/veterinar/economie 
agrară/mecanică agricolă. 
11.4 FOAIA MATRICOLĂ/SITUAŢIA ŞCOLARĂ pentru 
cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 
agricolă, inginerie economica în agricultura și 
dezvoltare rurală. 
11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ 
A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă. 
 
site ONRC 
 
11.6 DECIZIA ADUNARII GENERALE A COOPERATIVEI 
pentru desemnarea managerului exploatației 
 

Se va prezenta unul din documentele 11.1,  11.2 
, 11.3 sau 11.4 însoţite, dacă este cazul, de 
documentul 11.5  
Expertul va verifica dacă documentul este  emis 
de către o instituţie  autorizată/acreditată de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului  sau este recunoscut de Autoritatea 
Națională pentru Calificări sau este emis de 
ANCA. 
 
Documentul care atestă formarea profesionala 
a adultilor, 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 deasemenea să fie 
autorizat de Autoritatea Nationala pentru 
Calificari, 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, 
imbunatatiri funciare, medicina veterinara, 
management agricol, biotehnologii etc)/ 
agroalimentar/ veterinar/economie 
agrară/mecanică agricolă, inginerie economica 
în agricultura și dezvoltare rurală, se va 
prezenta diploma/documentul care să ateste 
absolvirea formei de învățământ 
corespunzătoare. 
ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) 
recunoaste toate certificatele de calificare 
emise de furnizorii de formare profesionala a 
adultilor care organizeaza Programe de 
Formare Profesionala autorizate conform 
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legislatiei in vigoare (Legislatia privind formarea 
profesionala a adultilor, respectiv FPC). 
Sunt admise si diplomele de studii care 
beneficiază de recunoaștere/echivalare de 
catre 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/situatiei scolare, 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. 
Pentru îndeplinirea criteriului nr. 2 aferent 
principiului 6 pot fi punctați și absolvenții 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 
inca licentiati și care pot dovedi formarea 
profesională în raport cu proiectul prin 
intermediul foii matricole/situatiei scolare. 
 
Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent 
principiului 6 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/veterinar/ 
economie agrară/mecanică agricolă/inginerie 
economica în agricultura și dezvoltare rurala 
care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii 
superioare, și care pot dovedi formarea 
profesională în raport cu proiectul prin 
intermediul foii matricole/situatiei scolare 
pentru anii absolviți.  
În cazul tanarului fermier, instalat ca sef de 
exploatatie în termenul celor 5 ani, asa cum este 
prevazut la capitolul 2.4  ”Valoarea maximă a 
fondurilor nerambursabile (intensitatea 
sprijinului)”, care beneficiază de intensitatea 
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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 în care solicitantul (absolvent al unei 
forme de învățământ superior în ultimele 12 
luni) nu poate prezenta diploma, poate fi 
acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor 
respective, însoţită de foaia matricolă, sub 
condiţia prezentării diplomei în original până la 
contractare. 
 
În cazul acceptării adeverinţelor în locul 
diplomelor/documentului final doveditor de 
absolvire a cursului, se va menţiona acest lucru 
în rubrica Observaţii şi se relua evaluarea 
criteriului în etapa de contractare. 
 
În cazul proiectelor depuse de cooperative, 
managerul exploatației este acea persoana 
desemnată prin Decizia adunării generale a 
cooperativei, fără a se face verificarea cu 
extrasul Revisal. 
 

(max.20 pct. daca Da si 0 daca NU) 
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CS3. PRINCIPIUL SECTORULUI PRIORITAR PENTRU VEGETAL RESPECTIV ZOOTEHNIC 

 
Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele:  vegetal si zootehnic 

 
VEGETAL – 25 puncte 
-  
ZOOTEHNIC – 20 puncte 

 
 
DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 
doc.1. a Studiul de Fezabilitate 
   
13.1a) Autorizaţia de producere a seminţelor şi 
materialului săditor/ autorizaţia de producere și 
prelucrare a seminţelor şi materialului săditor/ 
autorizaţia de producere, prelucrare şi 
comercializarea  seminţelor şi materialului săditor . 
13.1 b) Declarație de multiplicare depusă de solicitant 
la Inspectoratele Teritoriale pentru Calitatea 
Semințelor și Materialului Săditor / Document oficial 
de certificare a semintelor, emis de ITCSMS 
 
13.2 Documente solicitate producatorilor agricoli: 
factura fiscala de achizitii a semintelor, şi documentul 
oficial de certificare a lotului de samanta/ buletinul 
de analiza oficiala cu menţiunea „sămânţă admisă 
pentru însămânţare” sau „necesar propriu”/ 
documentul de calitate si conformitate al 
furnizorului/ orice alt document echivalent 
documentelor menţionate (ex:eticheta oficială).  
 
Cererea de Finanţare punctul Stabilirea categoriei 
de fermă 

Pentru acordarea punctajului se va lua în 
considerare grupa de- cultura majoritară, din 
punct de vedere al dimensiunii economice (SO) 
previzionate la sfârşitul primului an de 
monitorizare/an agricol, faţă de totalul 
dimensiunii economice a întregii exploataţii 
atinse în urma implementării proiectului. 
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a 
fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta 
reprezentând componenta majoritar valorică 
din Bugetul indicativ al cererii de finanţare) 
analiza SO a grupei de cultură se va face 
comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal 
din cererea de finanțare, nu cu total SO al 
întregii exploataţii. 
În categoria legumicultură în spaţii protejate vor 
fi incluse şi ciupercăriile din spaţiile climatizate, 
culturile de cartofi (dacă sunt obținuți în spații 
protejate) și ciupercile de cultura.  
 
Se va verifica dacă suprafaţa aferentă culturilor 
din cadrul sectorului prioritar se încadrează în 
suprafaţa de teren deţinută de solicitant. 
 
În cazul modernizărilor exploatațiilor în care 
solicitantul cultivă la momentul depunerii 
cererii de finanțare și menține după 
implementarea proiectului: 
-  loturile semincere 
-  loturile de producție cu grupa de cultură 

scorată  
 

Fie că este vorba de modernizare sau de 
investiție nouă, scorarea la subpunctele a) se va 
face indiferent de ponderea SO a lotului 
semincer/a lotului cu material săditor din total 
SO al grupei majoritare 
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Pentru investiţii noi subpunctele a) se vor scora 
în funcţie de menţiunile din SF, din prognozele 
economice şi în baza documentului 13.1 a). 
 
In cazul formelor asociative expertul va verifica   
cultura majoritară din punct de vedere al 
dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă 
de totalul dimensiunii economice a întregii 
exploataţii din sectorul vegetal rezultatădin 
cumularea dimensiunilor economice ale 
exploatațiilor membrilor şi /sau a formei 
asociative (după caz) previzionate la sfârşitul 
primului an de monitorizare/an agricol. In acest 
caz, scorarea pentru loturile semincere se va 
face in baza documentelor 13.1b si 13.1a emise  
pentru membrii fermieri. 
În cazul proiectelor depuse de forma asociativă 
în nume propriu, expertul va verifica grupa de 
cultură majoritară din punct de vedere al 
dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă 
de totalul dimensiunii economice a întregii 
exploataţii pe sector vegetal, rezultate, la 
sfârșitul primului an de monitorizare ca urmare 
a realizării investiției prevăzute în proiect.  

(max.25 pct. daca Da si 0 daca NU) 
 
CS4. PRINCIPIUL DE LOCURI DE MUNCĂ NOU CREATE 

- 1 loc de munca nou creat – 10 puncte 

- 2 locuri de munca nou create – 20 puncte 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
 PREZENTATE 

Cerere de finanțare, Anexa 13 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. 13 
In cadrul studiului de fezabilitate 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 
studiului de fezabilitate si a cererii de finantare proiectul va fi 
respins de catre GAL. 
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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 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” 
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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 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. 13 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. 

 

CS5. Dimensiunea exploatației agricole să fie între 4.000 SO și 25.000 SO (valoarea producției standard) 
 
≥4.000 SO – ≤10.000 SO  15 p 
 
>10.000 SO – ≤20.000 SO 10 p 
 
>20.000 SO- ≤ 25.000 SO    5 p 

METODOLOGIE: 

 

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga exploataţie ca urmare a 

cultivării suprafețelor de teren regăsite în IACS la momentul depunerii cererii de finanțare, cu culturile 

previzionate, la sfârșitul primului an de monitorizare/primului an agricol după finalizarea investiţiei și/sau a  

achizițiilor de animale (dacă este cazul), 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 zootehnică şi în acest caz se vor însuma SO-urile aferente tuturor unităţilor de producţie aparţinând 

exploataţiei). Informaţiile furnizate în cadrul punctului „Stabilirea categoriei de fermă”, din cadrul Cererii de 

finanțare se vor corela cu mențiunile din documentația tehnico-economică 
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În acest sens, pentru proiectele care vizează modernizări ale exploataţiilor agricole se vor completa, în cadrul 

punctului Stabilirea categoriei de fermă, din cadrul Cererii de finanțare atât coloana 3 cu datele privind 

exploataţia la momentul depunerii Cererii de finanțare cât şi coloana 5  „Suprafaţa (ha) în urma realizării 

investiţiei” sau „Total capete animale în urma realizării investiției”. 

 
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, Anexa 13, Studiu de 
fezabilitate 

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 studiul de fezabilitate nr. de 
locuri de munca nou create 
-completat anexa nr. 13 
In cadrul studiului de fezabilitate 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 studiului de fezabilitate 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 unei jumatati de loc de munca); 
 
-locurile de munca existente la momentul depunerii 
cererii de finantare nu constituie locuri de munca nou 
create; 
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-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 
propuse prin proiect pentru care se vor incheia 
contracte de munca, dupa data semnarii contractului de 
finantare. 
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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. 
 

 
 
Departajarea proiectelor se va face in functie de regula „Numărul locurilor de muncă nou create” 
Criteriul de departajare nr. 2 se aplica doar in situatia in care exista proiecte care isi propun prin proiect un 
numar egal de locuri de munca. 
 

1 Numărul locurilor de muncă nou create 
2 Departajarea proiectelor se va face în funcție de 

regula ”primul venit, primul servit” respectiv data 
și ora înregistrării proiectului la secretariatul GAL. 
Criteriul de departajare nr.2 se aplică doar în 
situația în care există proiecte care își propun 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 Caras-Timis 

  
Punctajul minim pentru această masură este de 25 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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Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 
 

FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Caraş-Timiş 
Comuna Fîrliug, nr. 80, tel.: 0355-405625, mobil: 0771581500 
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