
Fise de evaluare a criteriilor de selectie – Asociația GAL Tecuci 
MĂSURA M2/2B 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 

Titlu proiect: __________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _______________________________________________ 

Obiectivul proiectului: ___________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal  
Nume: ___________________________________Prenume:_____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 

Nr. 

crt 
Principii de selecție Criterii de selecție Punctaj 

1. 

 

 

Principiul sectorului 

prioritar: zootehnic 

(apicol, ovine, 

bovine, caprine), 

legumicultură; 

 Sector zootehnic 

1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)  

30 p 

2. Apicultură  25 p 

3. Ovine și caprine  20 p 

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; 

25 p 

2. Principiul 

apartenenţei la 

formele asociative 

(cooperativă 

agricolă, grup de 

producatori, alte 

forme de parteneriat) 

care îşi au sediul în 

teritoriul GAL 

Solicitantul se angajează ca până la solicitarea celei de-a 

doua tranșe de plată să se înscrie într-o formă asociativă 

(cooperativă agricolă, grup de producatori, alte forme de 

parteneriat) care îşi au sediul în teritoriul GAL 

15 p 

3. Principiul comasării 

exploatațiilor 

(numărul 

exploatațiilor 

preluate integral); 

1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații 

agricole 

15 p 

2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole 10 p 

3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație 

agricolă 

5 p 



Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, 

preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate 

suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA 

şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. 

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în 

Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul 

exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție 

Veterinară şi Registrul Agricol. 

Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei 

cedentului. 

 Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor 

atașa: extras din Registrul unic de identificare de la APIA 

şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ 

Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru 

cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și 

după momentul preluării exploatației/exploatațiilor agricole. 

 

4. Principiul nivelului 

de calificare în 

domeniul agricol 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii 

superioare în domeniul agricol 
 15 p 

 

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale 

în domeniul agricol 

10 p 

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.   

5 p 

Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de 

licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor postliceale sau 

liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat. 

Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea 

punctajului minim se va prezenta, pe lângă documentul care 

certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, 

certificat de calificare) eliberat de un formator de formare 

profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei 

Naționale) prin care se certifică competențele profesionale 

de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/ 

calificarea/ specializarea). Nivelul I de calificare 

profesională are o durată de minim 360 ore, 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.Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 

de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de absolvire a 

cursurilor de calificare emise de ANCA. 

 

 

5. Principiul 

potențialului agricol 

care vizează zonele 

cu potențial 

determinate în baza 

studiilor de 

specialitate; 

5.1.Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial 

ridicat (conform studiului ICPA -anexat) 

drepturile rezervate. 

10 p 

 

 

 

 

5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial 

mediu (conform studiului ICPA anexat). 

 

 

5 

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform 

Anexei nr. 6 la prezentul Ghid se va face ținând cont 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 6. 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. 6. 

A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei 

nr. 6 prin care se face corelarea dintre culoare și potențial 

(ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea 

roșu reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj). 

Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va 

acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat. 

 

6.   Principiul  Maxim 15 



prioritizării 

proiectele în care 

beneficiarul își 

propune 

achiziționarea de 

instalații de 

procesare a 

produselor agricole 

la nivelul fermei 

și/sau a 

microsistemelor de 

irigații și cele care își 

propun acțiuni 

inovative de 

dezvoltare și 

promovare a 

identității locale. 

Solicitantul își propune achiziționarea de instalații de 

procesare a produselor agricole la nivelul fermei 

 

5 p 

Solicitantul  își propune achiziționarea de microsisteme de 

irigații 

5 p 

 Solicitantul își propune realizarea de acțiuni inovative de 

dezvoltare și promovare a identității locale. 

5 p 

 Total  100p  
 

 
 

 

 
 

 
 

În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorităţi: 

(1) nivelul de calificare în domeniul agricol; 

(2) sectorul prioritar. 

În cazul în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi priorităţi, departajarea se va face în ordine 

descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin standard output (SO). 

 
Aprobat de Președinte Asociația GL Tecuci 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura……………………….....................……….     DATA……/……/20 
 
Verificat de ……………………Expert 2 Asociația GAL Tecuci 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura ……………………........................                  DATA……/……/20 
 
Intocmit de……………………Expert  1  Asociația GAL Tecuci 
 
Nume si prenume...................................................................................................... 
Semnătura …………………........................                  DATA……/……/20 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pentru această  măsură, pragul minim este de 20 de puncte şi reprezintă pragul sub care niciun proiect 
nu poate intra la finanţare. 

  
 
 
Metodologia de verificare a criteriilor de selectie M2/2B Încurajarea reînnoirii generațiilor de fermieri 
  
CS1. Încadrarea proiectului în sectorl prioritar. 
Documente de verificat: Plan de afaceri, Cererea de finanțare 
Experul verifică în PA și CF , dacă proiectul se încadrează în sectoarele prioritare:  
Sector zootehnic 
1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele) -30 p  
2. Apicultură- 20 p  
3. Ovine și caprine - 20 p 
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; 
 
 

CS2. Solicitantul se angajează ca până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată să se înscrie într-o 

formă asociativă (cooperativă agricolă, grup de producatori, alte forme de parteneriat) care îşi au 

sediul în teritoriul GAL 
Documente de verificat: Declarația pe propria răspundere a beneficiarului, Planul de afaceri 

Expertul verifică în Planul de afaceri și în declarația pe propria răspundere a solicitantului, dacă beneficiarul se 

angajează ca până la solicitarea celei de-a doua tranșe de plată să se înscrie într-o formă asociativă 

(cooperativă agricolă, grup de producatori, alte forme de parteneriat) care îşi au sediul în teritoriul GAL. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie 15 puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
CS3 – Preluarea integrală a exploatațiilor agricole 
Documente de verificat: Planul de afaceri, Copie Registru Agricol, Print screen APIA, si/sau DSVSA 
1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole -15 p 
2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole- 10 p 
3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă- 5 p 
Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se realizează unitar, cu toate 
suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate la APIA şi/ sau la ANSVSA şi în Registrul agricol. 
Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la APIA şi/ sau în Registrul 
exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol. 
Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului. 
 Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa: extras din Registrul unic de identificare de la APIA 
şi/sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru 
cedent/cedenți, din care să reiasă situația acestora înainte și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor 
agricole. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie maximul de puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
 



CS4.Nivelul de calificare în domeniul agricol 
Documente de verificare: Planul de finanțare, documente pentru dovedrea studiilor/calificărilor necesare. 
1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol - 15 p 
2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol – 10 p 
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.  -5 p 
Absolvirea de studii superioare se dovedeşte cu diploma de licenţă/master/doctor, iar absolvirea studiilor 
postliceale sau liceale se dovedeşte cu diplomă de bacalaureat. 
Pentru demonstrarea criteriului de selecţie şi acordarea punctajului minim se va prezenta, pe lângă documentul 
care certifică absolvirea celor 8 clase, un act doveditor (diplomă, certificat de calificare) eliberat de un formator de 
formare profesională acreditat (recunoscut de Ministerul Educaţiei Naționale) prin care se certifică competențele 
profesionale de cel puţin Nivel 1 de calificare profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea). Nivelul I de 
calificare profesională are o durată de minim 360 ore, 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.Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de selecţie, sunt acceptate şi certificatele de 
absolvire a cursurilor de calificare emise de ANCA. 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie maximul de puncte în coloana Punctaj. 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 

CS5   Potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate 

5.1.Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform studiului ICPA -anexat) 
drepturile rezervate. 10 p 
 
5.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform studiului ICPA anexat). 5 p 
Încadrarea în tipul de potențial (ridicat sau mediu) conform Anexei nr. 6 la prezentul Ghid se va face ținând cont 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 6. 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. 6. 
A se avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei nr. 6 prin care se face corelarea dintre culoare și 
potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu reprezintă potențial scăzut și nu se 
acordă punctaj). 
Pentru spaţiile protejate (sere, solarii, ciupercării) se va acorda punctajul aferent zonelor cu potenţial agricol ridicat. 
 
 

CS6. Proiectele în care beneficiarul își propune achiziționarea de instalații de procesare a produselor 

agricole la nivelul fermei și/sau a microsistemelor de irigații și cele care își propun acțiuni inovative 

de dezvoltare și promovare a identității locale 

Documente de verificat: Planul de afaceri 

Expertul verifică dacă în planul de afaceri solicitantul își propune cheltuieli pentru următoarele acțiuni:  



Solicitantul își propune achiziționarea de instalații de procesare a produselor agricole la nivelul fermei – 5p 
Solicitantul  își propune achiziționarea de microsisteme de irigați- 5 p 
 Solicitantul își propune realizarea de acțiuni inovative de dezvoltare și promovare a identității locale- 5 p 
 

Daca criteriul este îndeplinit, expertul va inscrie maximul de puncte în coloana Punctaj.Puntajul maxim 
pentru acest criteriu este insumarea tuturor celor 3 subcriterii – 15 p 
In caz contrar, expertul va inscrie 0 puncte. 
 
 



 
 


