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E1.4LG FIȘA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE A PROIECTULUI 

Fișa de verificare a criteriilor de selectie a proiectului  

MĂSURA M4/2B 

 Sprijinirea agricultorilor tineri 

 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: 

____________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

Nr. 

crt. 
Principiul de Selecție 

Criteriul de Selecție / 

Documente verificate 

Punctaj 

Cf. GS 
Punctaj 

GAL 

1. Principiul sectorului prioritar 

CS 1 A) Sector vegetal   

1. 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; 

20 

 

2. Cultura mare 15  

3. Pomicultură 10  

B) Sector zootehnic   

1. Bovine (sunt incluse şi 
bubalinele) 20 

 

2. Apicultură 15  

3. Ovine și caprine 10  

Se verifică documentele: 

Cererea de finantare, Plan de afaceri  
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2. 
Principiul raselor/soiurilor 

autohtone 

CS 2 Principiul raselor/soiurilor 

autohtone 

10  

Se verifică documentele: 

Cererea de finantare, Plan de afaceri 

3. 

Principiul cooperarii, in sensul 

prioritizarii acelor proiecte ai caror 

beneficiari directi participa la 

actiunile de cooperare promovate 

de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE) 

1305/2013 

CS 3 Proiecte ai căror 

beneficiari direcţi participă la 

acţiunile de cooperare 

promovate de GAL 

10 

 

Se verifică documentele: 

Cererea de finantare, Plan de afaceri 

4. 

Solicitantul face parte dintr-o formă 

asociativă, recunoscută conform 

legislaţiei în vigoare 

CS 4 Solicitantul face parte 

dintr-o formă asociativă, 

recunoscută conform legislaţiei 

în vigoare 

10 

 

Se verifică documentele: 

Cererea de finantare, Plan de afaceri 

5. 

Principiul protectiei mediului 

inconjurator in sensul prioritizarii 

acelor proiecte care includ actiuni 

ce vizeaza acest aspect 

CS 5 Proiecte care includ 

acţiuni pentru protecţia 

mediului 

10 

 

Se verifică documentul: 

Cererea de finantare, Plan de afaceri 

6.  

Principiul implementarii unei idei, 

produs, tehnologii inovatoare 

pentru a imbunatati un anumit 

sistem, produs, serviciu etc 

CS 6 Proiecte care promovează 
acţiuni inovative (introducerea 
de noi tehnologii sau noi 
activităţi) 

 
10 

 

Se verifică documentul: 

Cererea de finantare, Plan de afaceri 

7.  

Principiul nivelului de calificare in 

sensul prioritizarii acelor proiecte ai 

caror beneficiari directi participa la 

actiunile de instruire promovate de 

GAL in sensul art. 14 din Reg (UE) 

1305/2013 

CS 7 Proiecte ai caror 
beneficiari direcţi participă la 
acţiunile de instruire 
promovate de GAL 

10  

Se verifică documentul: 
Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 
8. 

Crearea de locuri de muncă CS 8 Crearea de locuri de 
muncă 

20  

1 loc de munca nou creat 5  

2 locuri de munca nou create 10  

Peste 2 locuri de munca nou 
create 

20  

Se verifică documentul: 
Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 TOTAL  100  
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Punctajul total este de max 100 p. 

Punctajul minim admis la finanțare: Pentru această măsură, pragul minim este de 10 puncte 

și reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate beneficia de finanţare nerambursabilă. 

Selectia proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 

cadrul alocarii disponibile pentru selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, 

departajarea acestora se face în ordinea următoarelor priorităţi: 

1. numarul de locuri de munca create; 

2. sectorul prioritar. 

 

Observaţii: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Întocmit: Expert  1 GAL „Calafat” 

Nume/Prenume ……………………...... 

Semnătura....................................                 

Data……...................................... 

 

Verificat: Expert 2 GAL „Calafat” 

Nume/Prenume ……………………...... 

Semnătura....................................                 

Data…….......................................
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Metodologia de verificare a criteriilor de selectie 

 specifică pentru  

MĂSURA M4/2B 

 Sprijinirea agricultorilor tineri 

 

1. Principiul sectorului prioritar 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 

Expertul verifica ponderea culturilor sau speciilor 

de animale în cadrul calculului SO care trebuie să 

fie dominantă în total SO exploataţie, astfel: 

Sector vegetal: se vor acorda 20 de puncte pentru 

o exploataţie legumicolă (inclusiv în cazul 

producerii de material săditor şi/ sau material 

semincer pentru culturile de legume), 15 puncte 

pentru cultura mare si 10 puncte pentru o 

exploataţie pomicolă. 

Sector zootehnic: se vor acorda 20 de puncte 

pentru o ferma de bovine, 15 de puncte pentru 

apicultura si 10 puncte pentru o ferma de ovine și 

caprine. 

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. 

2. Principiul raselor/soiurilor autohtone 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 

Expertul verifica in planul de afaceri daca 

solicitantul pastreaza/ 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 
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toată durata de implementare și monitorizare a 

proiectului. 

Sectorul Vegetal: 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 

că acestea sunt soiuri autohtone), cât și în cazul 

fermierilor care cultivă (utilizează)/ vor cultiva 

(utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul 

ISTIS. 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. 

Sectorul Zootehnic: 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, eliberat de 

Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, 

acreditate pentru întocmirea şi menţinerea 

registrului genealogic. 

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 sectorului vegetal/ zootehnic, nu 

cu total SO al întregii exploataţii. 

3. Principiul cooperarii, in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari directi 

participa la actiunile de cooperare promovate de GAL in sensul art. 35 din Reg (UE) 

1305/2013 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 

Expertul verifica daca beneficiarii directi ai masurii 

participa la actiunile de cooperare promovate de 

GAL in sensul art. 35 din Reg (UE) 1305/2013 si 

daca da, acorda punctajul. 

4. Solicitantul face parte dintr-o formă asociativă, recunoscută conform legislaţiei în 

vigoare 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 

Expertul verifica daca sunt atasate la cererea de 

finantare si la planul de afaceri documente din 

care rezulta ca solicitantul este membru al unei 

forme asociative si daca da, acorda punctajul. 

5. Principiul protectiei mediului inconjurator in sensul prioritizarii acelor proiecte care 

includ actiuni ce vizeaza acest aspect 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 

Expertul verifica daca in planul de afaceri sunt 

incluse actiuni pentru protectia mediului si daca 

da, acorda punctajul. 

6. Principiul implementarii unei idei, produs, tehnologii inovatoare pentru a imbunatati un 

anumit sistem, produs, serviciu etc 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 

Expertul verifica daca in planul de afaceri sunt 

incluse actiuni inovative (introducerea de noi 

tehnologii sau noi activităţi) si daca da, acorda 

punctajul. 

7. Principiul nivelului de calificare in sensul prioritizarii acelor proiecte ai caror beneficiari 

directi participa la actiunile de instruire promovate de GAL in sensul art. 14 din Reg (UE) 

1305/2013 
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DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 

Expertul verifica daca beneficiarii directi ai masurii 

participa la actiunile de instruire promovate de 

GAL in sensul art. 14 din Reg (UE) 1305/2013 si 

daca da, acorda punctajul. 

8. Crearea de locuri de muncă 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. Cererea de finantare, Plan de afaceri 

 

Pentru acordarea punctajului de selecție, expertul 

va ține cont de numarul de locuri de munca nou 

create: se vor acorda 5 puncte pentru 1 loc de 

munca nou creat in urma implementarii Planului 

de afaceri, 10 puncte pentru 2 locuri de munca 

nou create si 20 puncte daca sunt create mai mult 

de 2 locuri de munca in urma implementarii 

Planului de afaceri. 

 

 


