SG 2.2 Fișa de verificare a criteriilor de selecție ale proiectului
Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant
Denumirea solicitantului:………………………………...............................................................................
Codul unic de inregistrare:………………………………..........................................................................
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………........................................
Adresa exploatației agricole ......................................................................................................
……………………………………………………………….......................................................................................
Adresa sediului social ......................................................................................................
………………………………………………………….......................................................................................
Statutul juridic PFA
II
IF
SC
Datele personale ale reprezentantului legal
Numele:……………………………………………………………………....................................................................
Prenumele:…………...……………………………………………………..................................................................
CNP: ……................................................
Funcţia reprezentantului legal:………………………….....................................................................

VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI

Punctaj selectie
stabilit de GAL

1.PRINCIPIUL SECTORULUI PRIORITAR – Maxim 40 puncte
a) Sectorul zootehnic – 40p
b) Sectorul vegetal – 30p

2.PRINCIPIUL FERMELOR DE FAMILIE – Maxim 7 puncte

3.PRINCIPIUL RASELOR/SOIURILOR AUTOHTONE – 13 puncte
4.PRINCIPIUL CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ – Maxim 40
puncte
a) Crearea a mai mult de 1 loc de muncă (inclusiv 1 loc
de muncă – 8 ore/zi) – 40p
b) Crearea unei norme parțială de muncă(1/2 din norma
întreagă de muncă – 8 ore/zi) – 20p
TOTAL :100 puncte
Punctajul minim pentru această submasură este de 45 puncte.

Evaluarea criteriilor de selectie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului
cererii de finanțare.

Observații:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Verificat de: Responsabil de evaluare 2 GAL

Nume/Prenume …………………… Semnătura

DATA………..

Întocmit de: Responsabil de evaluare 1 GAL

Nume/Prenume …………………… Semnătura

DATA………..

Metodologie de aplicat pentru verificarea criteriilor de selecție
1 Principiul sectorului prioritar – maxim 40 puncte
Expertul va acorda punctaj proiectului, in functie de sectorul prioritar aferent exploatatiei, asa
cum se regaseste in Cererea de finantare si anexele la aceasta.
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.
În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (acesta
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 sectorului vegetal/zootehnic,
şi nu cu total SO al întregii exploataţii.
Specia bovine include şi bubalinele, bizonii.
2. Principiul fermelor de familie – 7 puncte
Expertul va acorda punctaj proiectului aferent solicitantului care se încadrează în categoria
„fermei de familie” conform definiției din PNDR 2014-2020, asa cum se regaseste in Cererea de
finantare si anexele la aceasta.
3. Principiul raselor/soiurilor autohtone – max13 puncte
Expertul va acorda punctaj proiectului prin care solicitantul demonstrează că deține la nivelul
exploataţiei agricole nucleul de rase indigene, respectiv soiuri autohtone.

DOCUMENTE PREZENTATE
-Planul de afaceri
Document pentru efectivul de animale deţinut în
proprietate:
1) Extras din Registrul Exploatatiei emis de
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data
depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale
deţinut, însoţit de formular de mişcare
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si
albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar de
circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de
data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor
şi al familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului
in Registrul Exploatatiei.

1) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru
ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se vor confrunta informaţiile din planul de afaceri
cu calculul de dimensiune economica din cadrul
Fisei de calcul SO, precum şi cu Anexa 12 la Ghidul
solicitantului.Punctajul se va acorda pentru
animalele pentru care se poate prezenta certificat
de origine pentru animale de rasă din Anexa
12/Paşaportul emis de ANZ (la momentul
depunerii cererii de finanţare sau la ultima plată,
după caz, situatie în care acordarea punctajului se
va face în baza datelor din PA corelat cu anexa 12
„Lista rase autohtone (indigene)”) eliberat de
Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de
ameliorare care înființează și conduc registre
genealogice. Lista acestor organizații și asociații se
regăsește în Anexa 13 la prezentul ghid. Rasele
autohtone se regasesc in lista ”Raselor indigene”
din Anexa 12.

Certificatul de origine pentru animale de rasă Punctajul se va acorda proportional în funcţie de
indigenă eliberat de Asociații ale crescătorilor sau ponderea numărului de animale pentru care se
Organizațiile de ameliorare, autorizate de ANZ
prezintă certificate, din total efectiv de animale.
Cererea de Finanţare punctul Stabilirea categoriei de Punctajul se va acorda pentru animalele de rasă
fermă
indigenă (autohtonă) pentru care se poate
prezenta certificat de origine eliberat de Asociații
ale crescătorilor sau Organizațiile de ameliorare,
autorizate de ANZ care înființează și conduc
registre genealogice.
Lista acestor organizații și asociații se regăsește în
Anexa nr. 13 la ghid.
Se verifică dacă efectivul de animale pe care
solicitantul îl declară în cadrul PA coincide cu cel
reieşit din extras ANSVSA/DSVSA din care să
rezulte efectivul de animale detinut în
proprietate.
Punctajul se va acorda proporţional în funcţie de
ponderea numărului de animale pentru care se
prezintă certificate, din total efectiv de animale .
S3= n/s*13
n- ponderea numărului de animale pentru care se
prezintă certificate
s- total efectiv de animale
(max.13 pct. daca ”Da” și 0 puncte daca ”NU”)

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi înscrie
punctajul total acordat.
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură.
Sectorul Vegetal
Principiul soiurilor autohtone
Solicitantul demonstrează că deţine la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului
de afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și
monitorizare a proiectului.
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.

DOCUMENTE PREZENTATE
- Planul de afaceri
(pentru achiziţiile simple se vor completa doar
punctele care vizează acest tip de investiţie)

Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură
din România
Cererea de Finanţare
categoriei de fermă

punctul

Stabilirea

13.1 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
13.2 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).

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se vor confrunta informaţiile din cadrul
planului de afaceri cu calculul de dimensiune
economică din cadrul Fișei de calcul SO.
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a
fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta
reprezentând componenta majoritar valorică
din calculul coeficienților standard al cererii de
finanţare) analiza SO a grupei de cultură se va
face comparativ cu totalul SO al sectorului
vegetal nu cu total SO al întregii exploataţii.
Punctajul se va acorda proporţional, în funcţie
de ponderea nucleului soiurilor autohtone
exprimate în SO din total dimensiune
economică a exploatației, astfel:
n- nucleul soiurilor autohtone exprimate în SO
s- dimensiune economică a exploatației
S3=n/s*13
Nucleul soiurilor autohtone se va calcula în
funcţie de suprafaţa de teren afectată
obţinerii soiurilor autohtone (atât producerea
de seminţe autohtone material de plantare
autohton cât şi cultivarea soiurilor autohtone)
din cadrul planului de afaceri .
Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din
România/Institutul de Stat pentru Testarea și
Inregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat anual.
Sămânța autohtonă este sămânța certificată în
conformitate cu legislația națională în vigoare
în dreptul cărora este înscris un cod care
aparține menținătorilor din România, conform
catalogului ISTIS. Codul este înscris în coloana
a doua în dreptul fiecărui soi. Lista
menținătorilor se regăsește la sfârșitul
catalogului. Menținătorii din România care nu
au soiuri autohtone sunt: SC Superior SEED
SRL, cod 1115 (soiuri de legume din Serbia), SC
Summit Agro România SRL, cod 1124 (porumb
zaharat din Serbia) și SC Ramida Agrifarm SRL,
cod 1128 (hibrizi de porumb din Republica
Moldova).

Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de
culturi, 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) soiuri
autohtone identificate în catalogul ISTIS.
Pentru toți fermierii, atât pentru deținători de
autorizații pentru producerea, prelucrarea și
comercializarea semințelor și materialului
săditor cât și pentru fermierii care cultivă
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 în care se regăsesc
nominalizate soiurile de semințe sau material
săditor.
În funcție de situația în care se află solicitantul,
verificarea documentelor justificative se face
la depunerea cererii de finanțare a proiectului.
(max.13 pct. daca ”Da” și 0 dacă ”NU”)
În cazul exploataţiilor mixte, dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal/zootehnic (acesta
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 sectorului vegetal/zootehnic, şi nu cu
totalul SO al întregii exploataţii.
Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul
total acordat.
Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea sunt
mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin semnătură
4. Principiul creării de locuri de muncă – max 40 puncte
a) Crearea a mai mult de 1 loc de muncă (inclusiv 1 loc de muncă normă întreagă – 8 ore/zi) – 40 puncte
b) Crearea unei norme parțială de muncă(1/2 din norma întreagă de muncă – 4 ore/zi ) – 20 puncte
Expertul verifică în Declarație pe propria răspundere privind locurile de muncă și în Planul de Afaceri dacă
solicitantul a prevăzut și a descris atingerea acestui criteriu prin crearea de noi locuri de muncă, precum
și dacă sunt evidenţiate și descrise cheltuielile salariale, contribuțiile sociale raportate la normă
întreagă/normă parțială (exprimate în FTE - echivalent full – time,unde este cazul), precum și perioada de
timp lucrată .
Se vor puncta la CS 4 Principiul creării de locuri de muncă persoanele fizice care vor să desfășoare activități
economice pentru prima data - start-up ca PFA, II, IF, respectiv reprezentantul categoriilor de solicitanți
menționate anterior cu, condiția să fie înregistrați la ONRC și autorizați să funcționeze, înainte de

depunerea proiectului. În cazul IF -urilor vor fi luați în considerare la punctarea CS4 Principiul creării de
locuri de muncă, membrii unei familii, semnatari ai acordului de constituire, cu condiția ca aceștia să fie
menționați în planul de afaceri, respectiv numărul total de locuri de muncă nou create și exprimate în FTE
(echivalent full – time) să fie corelat cu, contribuțiile sociale datorate. Obligativitatea corelării numărului
de locuri de muncă nou create și exprimate în FTE cu , contribuțiile sociale o va avea în vederea și
reprezentatul PFA, II – start -up.
Documentele care vor atesta condițiile menționate anterior și în baza cărora vor fi punctați solicitanții :
PFA, II, IF vor fi certificatul de înregistrare eliberat de ONRC, conținând codul unic de înregistrare și
Planul de Afaceri, anexă la prezentul ghid.
Reprezentatul PFA, II, IF care a realizat sub una din formele juridice enumerate, venituri anterior din orice
activități, nu va fi punctat la acest criteriu.
La depunerea celei de-a doua cereri de plată, beneficiarul care a obţinut punctaj la CS4 Principiul creării
de locuri de muncă, va trebui să facă dovada că a creat noi locuri de muncă prin documente justificative
(contract individual de muncă, extras din REVISAL). În cazul reprezentantului PFA, II, IF (reprezentantul
IF/membrii semnatari ai acordului de constituire) – start -up, care a obținut punctajul la CS4 Principiul
creării de locuri de muncă se vor atașa documentele financiar - contabile din care sa rezulte plata
contribuțiilor corelate cu numărul total de locuri de muncă create prin proiect exprimate în FTE, și
totodată se va avea în vedere obligativitatea păstrării de către beneficiar a unei evidențe a programului
de lucru și a perioadei de timp lucrate în vederea desfășurării activității specifice.
Atenție! În perioada monitorizării proiectului de 3 ani de la data celei de-a doua (și ultima) tranșă de plată
efectuată de AFIR, beneficiarul se obligă: să respecte și să mențină criteriile de eligibilitate şi de selecţie
in baza carora a fost selectat.
Criteriile de departajare:
Pentru proiecte cu punctaje egale departajarea se va face după:
Criteriul de departajare 1 - Numărul de locuri de muncă nou – create (vor fi selectate cu prioritate
proiectele cu număr mai mare de locuri de muncă), - de ex. : în cazul în care într-un PA sunt prevăzute 2
locuri de muncă cu normă întreagă şi în alt PA 1 loc de muncă cu normă întreagă și un loc de muncă cu
normă parțială, prioritate va avea PA care a prevăzut 2 locuri de muncă cu normă întreagă .
Atenție ! Locurile de muncă prevăzute în proiect vor fi ocupate de persoane care au domiciliul
permanent în teritoriul GAL - Această condiţie va fi verificată prin Anexa - Declarație pe proprie
răspundere privind angajamentul solicitantului de a crea locuri de muncă prin proiect, și totodată la
depunerea celei de a doua tranşă de plată prin copia C.I. a persoanei/persoanelor angajate, precum şi
contractul/contractele de munca, extrasul REVISAL, sau în cazul PFA, II, IF documentele financiar –
contabile.
Criteriul de departajare 2 - nivelul de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație
și/sau calificare în domeniul agricol), expertul va verifica, în funcție de tipul documentului prezentat.
La criteriul 2 de departajare vor avea prioritate proiectele în următoarea ordine :
• diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor, diploma de
disertație, diploma de licenţă)
• diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma
de bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare;
• certificatul de calificare profesională se ataşează în cazul cursurilor de calificare/ recalificare în
domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de
formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională
(minim Nivelul I). De asemenea, sunt acceptate și certificatele de absolvire a cursurilor de
calificare emise de ANCA în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară.
• document de recunoaștere a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale,
care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări;
• certificatul de absolvire se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/ specializare/ iniţiere în
domeniul agricol/ agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de
formare profesională a adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională

sau documentul echivalent acestuia; (sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare
profesională).
Furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi se regăsesc în Registrul Național al Furnizorilor de
Formare Profesională a Adulților (RNFFPA) publicat la adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=34.
Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, pentru certificatele eliberate până la 1
ianuarie 2016 și 80 ore pentru cele eliberate ulterior, conform prevederilor legale în vigoare.
Centrele de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale
autorizate se regăsesc în Registrul naţional al centrelor de evaluare şi certificare a competenţelor
profesionale
obţinute
pe
alte
căi
decât
cele
formale
publicat
la
adresa
http://www.anc.edu.ro/?page_id=222.
În cazul în care solicitantul care a absolvit în ultimele 12 luni până la data depunerii Cererii de finanţare,
nu poate prezenta la Cererea de finanțare copia diplomei de studii superioare (diploma de doctor, diploma
de disertație, diploma de licenţă), postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/ liceale (diploma de
bacalaureat) sau a certificatului de absolvire a cursului/ documentului echivalent în domeniul agricol/
agro-alimentar/ veterinar/ economiei agrare, acesta poate atașa copia adeverinţei de absolvire a studiilor
respective, însoţită de situația școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de
învățământ absolvită, cu condiţia prezentării diplomei de studii/ certificatului de absolvire sau
documentului echivalent în original în vederea acordării celei de-a doua tranşe de sprijin; în caz contrar
acesta, va fi declarat neeligibil și se vor recupera sumele plătite în prima tranșă.
.
Criteriul de departajare 3 :vârsta în ani impliniti a reprezentantului legal de proiect, vor fi
selectate cu prioritate proiectele a căror reprezentant legal are vârsta cea mai mică.
Expertul va verifica după datele de identitate ale reprezentantului legal de proiect.

