
1 
 

FIȘA DE EVALUARE A CRITERILOR DE SELECTIE 

MĂSURA MCS 6.1  SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI SI 

PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 

Titlul proiectului: ______________________________________________________________ 

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:________________________________________________________ 

 

 PUNCTAJ 

CRITERII DE SELECȚIE 

CS1. Prinncipiul nivelului de calificare în domeniul agricol                                                                                                                                                                   

(maximum 15 de puncte) 

 

1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă studii superioare în domeniul agricol    

                                                                            (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

1.2 Solicitantul a absolvit cu diplomă studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol            

                                                                            (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU)                                                                                                         

 

1.3 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 (instruirea/ calificarea/ 

specializarea).                                                     

                                                                              (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

* pentru studii universitare, conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi 

completările ulterioare, iar pentru studii liceale, conform HG nr. 844/2002 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Documente: Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol 

sau 

Diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 

sau 

Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui curs de calificare în 

domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel puţin Nivel 
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1 de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării 

certificatului 

CS2. Principiul încadrării solicitantului într-o formă asociativă recunoscută 

conform legislației naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, 

cooperativa, asociatie relevanta pentru obiectul de activitate principal al 

fermei, etc.) 

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Solicitantul primeste punctaj daca demonstraza ca face parte dintr-o forma 

asociativa recunoscuta conform legislatiei in vigore, relevanta pentru obiectul de 

activitate al poiectului  

Documente: Adeverinta prin care se demonstraza calitatea de membru 

CS3. Solicitantul propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă - 

constituirea de PFA şi II poate fi luat în considerare la cuantificarea locurilor de 

muncă nou create 

(maximum 25 puncte) 

 

3.1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă                    

    (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

3.2 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă                

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se vor puncta proiectele care propun crearea a cel puţin unui loc de muncă, pană la 

finalizarea investiţiei şi menţinerea acestuia în perioada de monitorizare. 

Persoana Fizică Autorizată şi Întreprinderea Individuală înfiinţată cu cel mult 3 luni 

inainte de depunerea Cererii de Finanţare va primi punctaj pentru crearea unui loc 

de muncă, daca este solicitat. 

Indeplinirea criteriului de selecţie se va verifica la ultima cerere de plată şi în 

perioada de monitorizare. 

 

Documente: Cerere de finanțare, Planul de Afaceri  

CS4. Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de 

acordare a sprijinului                                                                                         

                                                                            (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Documente: Planul de afaceri, Declaratie pe propria raspundere 

CS5. Comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din 

valoarea primei tranșe de plată                                                                                 

 (20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul își asumă comercializarea 

producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată.  

Criteriul va fi verificat la depunerea celei de-a doua cereri de plată – demonstrare 

prin acte contabile. 

Documente: Planul de Afaceri, Declarație pe propria răspundere a solicitantului 

 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  
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În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate urmatoarele 

criterii pentru departajare: 

1. Numar locuri de muncă 

2. Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de acordare a sprijinului                                                                                         

3. Valoare propusă pentru comercializare  

4. Data inregistrarii cererii de finantare la GAL. 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

MĂSURA MCS 6.1  SPRIJIN PENTRU INSTALAREA TINERILOR FERMIERI SI 

PENTRU DEZVOLTAREA FERMELOR MICI 

 

CS1. Prinncipiul nivelului de calificare în domeniul agricol                                                                                                                                                                    

1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă studii superioare în domeniul agricol  

     (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

1.2 Solicitantul a absolvit cu diplomă studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 

     (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

   1.3 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 

(instruirea/ calificarea/ specializarea).                                                 

 (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

*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 

 

sau, 

Document care atesta nivelul de calificare în 

domeniul agricol de cel puţin Nivel 1 de 

calificare profesională.  

 

 

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 

învățământ superior, caz în care solicitantul va 

obține 15 de puncte. 

 Solicitanții care prezintă copie de pe diploma de 

studii in cazul absolventilor de studii postliceale 

sau liceale in domeniul agricol vor primi 10 de 

puncte. 



5 
 

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 5 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. 

II. Pentru 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 
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perioadă de grație de maximum 33 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 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. 

- Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de 

selecţie, sunt acceptate şi certificatele de 

absolvire a cursurilor de calificare emise de 

ANCA. 

 

 

CS2. Principiul încadrării solicitantului într-o formă asociativă recunoscută conform 

legislației naționale în vigoare (de exemplu: grup de producători, cooperativa, asociatie 

relevanta pentru obiectul de activitate principal al fermei, etc.) 

15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Adeverinta prin care se demonstraza calitatea de 

membru 

Expertul verifică daca solicitantul demonstraza 

ca face parte dintr-o forma asociativa 

recunoscuta conform legislatiei in vigore, 

relevanta pentru obiectul de activitate al 

poiectului 

 

CS3. Solicitantul propune prin Planul de Afaceri crearea de locuri de muncă 

3.1 Înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă................... 25 puncte dacă DA, 0 dacă NU 
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3.2 Înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă ..............15 puncte dacă DA, 0 dacă NU 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finanțare, Planul de Afaceri Expertul verifică daca din Planul de Afaceri 

rezulta creare de noi locuri de munca. 

Persoana Fizică Autorizată și Întreprinderea 

Individuală înființate cu cel mult trei luni 

înaintea depunerii cererii de finanțare vor primi 

punctaj pentru creare unui loc de muncă, daca 

acest puctaj este solicitat. 

Îndeplinirea criteriului se va verifica atât pe 

parcursul perioadei de monitorizare, cât și la 

depunerea ultimei cereri de plată. 

 

CS4. Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de acordare a 

sprijinului 

(25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Planul de Afaceri 

Declarație pe propria răspundere a solicitantului 

Se verifică daca din Planul de Afaceri rezulta 

faptul ca solicitantul isi popune implementarea 

planului de afaceri în maxim 2 ani de la decizia 

de acordre a sprijinului.  

Se verifică dacă există o declarație prin care 

solicitantul își asumă implementarea planului 

de afaceri în maxim 2 ani de la decizia de 

acordre a sprijinului. Se verifică dacă declarația 

este semnată de solicitant. 

 

CS5. Comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei 

tranșe de plată 

(20 puncte decă DA, 0 dacă NU) 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Planul de Afaceri 

Declarație pe propria răspundere a solicitantului 

Se verifică daca din Planul de Afaceri rezulta 

faptul ca solicitantul isi popune comercializarea 

productiei proprii in procent de minim 20% din 

valoarea primei transe de plata.  

Se verifica declarație pe propria raspundere prin 

care solicitantul își asumă răspunderea 

comercializării producției proprii în procent de 

minim 20% din valoarea primei tranșe de plată. 

Se verifică dacă declarația este semnată de 

solicitant. 

 

 


