FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI
M ă s u r a 6 . 1 / 2 A - Dezvoltarea fermelor zootehnice

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant şi aplicație
(verificare realizată de către expertul GAL MMTMM)
Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):
_____________________________________________________

Denumirea solicitantului:
………………………………...........................................................................................................
Codul unic de înregistrare:
………………………………...........................................................................................................
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:…………...............................………………............................................................................
A-Verificarea Conformității
B– Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului
C– Verificarea criteriilor de selecție ale proiectului

A. FIŞA DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII
I / Verificarea încadrări proiectului
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport de
Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de către expertul verificator nr.
și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și cu denumirea GAL)?
DA
NU
Dacă DA, de câte ori ?
O dată De două ori Nu este cazul 
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ?
DA
NU
deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție, conform
fişelor de verificare:
Nr...... din data .... / .... /....
, Nr......
din data ... / ... /......
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate de
către solicitant?
DA
NU
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele
din Dosarul Cererii de finanțare?
DA
NU
4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?
DA
NU
5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?
DA
NU
6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă?
DA
NU
7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie?
DA
NU
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma
electronică a Cererii de finanţare?
DA
NU
9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? DA
NU
NU ESTE CAZUL
Concluzia verificării:
Cererea de finanţare este :
CONFORMĂ
NECONFORMĂ
Observații:………………………………………………………………………………………..
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
Avizat,
Manager GAL MMTMM
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila................................................ DATA......../........ ./20........
Întocmit:

Expert GAL MMTMM
Nume şi prenume.....................................
.........................Semnătura ....................

Expert GAL MMTMM
Nume şi prenume.....................................
...........................Semnătura ..................

DATA....../....../20....
DATA....../....../20....
Am luat la cunoştinţă
Numele şi Prenumele/Denumirea solicitantului …………….....................…...........................

Semnătura şi ştampila......................…………DATA……./…./20......
Partea a II a – Verificarea încadrării proiectului
1. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în
concordanță cu ultima variantă de pe site-ul www.galmmtmm.ro a
Cererii de finanţare pentru M6.1/2A, în vigoare la momentul lansării
Apelului de selecție de către GAL MMTMM? DA
NU
NU ESTE CAZUL
2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? DA
NU
3. Valoarea finanțării nerambursabile este de 15000 euro? DA
NU
4. Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în
Ghidul de implementare?
DA NU NU ESTE CAZUL 
5. Localizarea proiectului de investiții este în teritoriul GAL MMTMM care a selectat proiectul, așa
cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în Cap. 8.1 al PNDR 2014 –
2020?
DA NU NU ESTE CAZUL 
6. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc
obiectivele proiectului?
DA NU
7. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa
măsurii din SDL? DA NU
8. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare,
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective? DA
NU
DA
NU
DA cu diferențe
9. Verificarea documentelor anexate cereri de finanțare:
Concorda
nţa copiei
TITLU
Concordanţă
cu
originalul
Nu este
DA NU
cazul
1. Documente se vor prezenta la data depunerii Cererii
de finanţare.
Certificatul de Înregistrare eliberat de Oficiul
Registrului Comerţului în conformitate cu legislaţia
naţională în vigoare;









Cazierul Judiciar fără înscrieri care privesc sancţiuni
economico-financiare ale solicitantului;
Cazierul Fiscal eliberat de Direcţia Generală a
Finanţelor Publice în conformitate cu legislaţia naţională
în vigoare;













2. Planul de afaceri, conform modelului prezentat pe siteul

www.gal mmtmm.ro.
3. Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru
exploataţia agricolă:
a) Pentru terenul agricol:
documentul care atestă dreptul de proprietate asupra 
terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în
vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de
notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre
judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în
posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de notar,
precum şi alte documente care demonstrează terţilor
dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în
vigoare autentificate la notar), şi/sau
tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe
categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de
Primărie, semnat de persoanele autorizate conform
prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul
contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii
de Finanţare), şi/sau
contractul de concesiune valabil la data depunerii
Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de concedent
care conţine situaţia privind respectarea clauzelor
contractuale, dacă este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; contractul
de concesiune trebuie să fie autentificat de notar, cu
excepția celor care se realizează cu entități publice,
deoarece se atribuie prin licitație publică, în conformitate
cu prevederile legislației în vigoare. şi/sau
contractul de comodat/ contractul de închiriere/
documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost dată
temporar în administrare/folosinţă, autentificat la notar,
documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei:
acte de proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau
contract de concesiune/ contract de arendă/ contract de
închiriere/ contract de comodat valabile la data depunerii
Cererii de Finanțare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru
vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru
fiecare pavilion apicol.
b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor
Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare
documentul care atestă dreptul real principal asupra
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie,
servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de
schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească);











































c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii
nr 50/ 1991, cu modificările și completările ulterioare:
 
documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie,
servitute (dobândit prin: contract de vânzare-cumpărare, de
schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească); sau
 
documentul care atestă dreptul de creanţă asupra 
construcției dobândit prin: concesiune, comodat, locaţiune.
În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune
pentru construcțiile cu caracter provizoriu, conform
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și
completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și
acordul expres al proprietarului de drept.
Contractele care conferă dreptul de folosință asupra
clădirilor și a terenurilor trebuie încheiate pentru o
perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii
Cererii de Finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se
intervine cu investiții de modernizare/extindere și a
terenurilor pe care se vor realiza investiții ce presupun
lucrări de construcții-montaj.

 
d) Pentru animale, păsări şi familii de albine
 
Documentul emis de forma asociativă apicolă privind 
înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în numerele
plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile
de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile
legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile
înaintea datei depunerii Cererii de Finanțare
 
Copia Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel 
mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de
Finanțare, din care să rezulte dreptul de folosinţă
(proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul de
proprietate asupra animalelor (toate categoriile de animale
domestice şi sălbatice aflate în captivitate în cadrul
exploataţiei), cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform
cu originalul".
e) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi
individuale şi întreprinderi familiale:
 
Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - 
cod 14.13.01.13
 
Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole - 
impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod
14.13.01.13/9), în cazul solicitanților care în anii „n” și
„n1” erau persoane fizice
Declaraţia de inactivitate (cod S1046), în cazul

solicitanţilor care de la constituire, nu au desfăşurat 
activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal.
4.Certificatul care să ateste lipsa datoriilor restante

fiscale şi sociale emise de Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice, iar în cazul în care solicitantul este
proprietar asupra imobilelor, se va depune Certificat
emis de Primăria de pe raza cărora îşi au sediul social
şi punctele de lucru.







5.Copia actului de identitate al reprezentantului legal
de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator);
6. Hotărârea Adunării Generale a Asociaților (AGA)
persoanei juridice, prin care se desemnează reprezentantul
legal sau administratorul (actionar majoritar 50%+1) care
să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și care exercită
un control efectiv pe termen lung (de cel puțin 6 ani/8 ani
în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile
referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în
cadrul exploataţiei respective;
7. Documentele care demonstrează gradul de rudenie
între asociaţi/ membrii familiei din cadrul
microîntreprinderii/ întreprinderii mici (copiile actelor de
identitate, alte documente relevante);
8. Copia diplomei de absolvire/ certificatului de calificare
profesională/ certificatului de absolvire/ certificatului de
competenţe profesionale/ documentului emis în urma
absolvirii cursurilor de instruire/ documentului care atestă
absolvirea învăţământului minim:
diploma de absolvire se ataşează în cazul studiilor
superioare (diploma de doctor, diploma de disertație,
diploma de licenţă)/ 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;
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;
certificatul de competenţe profesionale se ataşează în
cazul evaluării competenţelor de către centrele de evaluare
şi certificare a competenţelor profesionale;
documentul care atestă absolvirea învăţământului minim
de 8 clase se ataşează în cazul în care solicitantul nu are
studii superioare/ postliceale/ liceale în domeniul agricol/
agro-alimentar/ veterinar/economiei agrare;
9 Cazierul judiciar, în original, al reprezentantului legal
care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni
penale în domeniul economico-financiar, valabil la data
încheierii contractului - poate fi solicitat de către AFIR, în
conformitate cu prevederile Legii nr.290/2004 privind
cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare.
10. Copia/ copiile documentului/ documentelor care
certifică utilizarea resurselor genetice autohtone În
cazul speciilor autohtone de animale se va ataşa:
Certificatul de origine pentru animalele deţinute de
solicitant emis de către Asociațiile/Organizaţiile
crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi
menţinerea registrului genealogic din specia prevăzută în
proiect, autorizată de ANZ
Declaraţia pe proprie răspundere privind menţinerea
criteriului de selecţie privind rasele autohtone, (conform
Secțiunii F u
Declaraţia pe proprie răspundere privind îndeplinirea
criteriului de selecţie privind rasele autohtone până la
momentul acordării celei de-a doua tranşe de sprijin,
pentru dezvoltarea exploataţiei cu astfel de specii (conform
Secțiunii F din Cererea de Finanțare)
11. Copia Contractului de colectare a gunoiului de
grajd încheiat între solicitant și deținătorul platformei sau
Copia Adeverinței emisă de primăria comunei pe teritoriul
căreia se regăsește platforma comunală, din care să rezulte
faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din exploatația
solicitantului sau angajamentul inserat in planul de afacere
ca va construi o platforma conform cerintelor de mediu;









































































12. Documentul emis de ANSVSA prin care se certifică
înregistrarea exploataţiei ca fiind exploataţie
comercială de tip A, conform prevederilor Ordinului
nr.16/2010, cu modificările şi completările ulterioare

13. Copiile documentelor emise de autoritățile de 
mediu, sanitar, sanitar-veterinar, dacă este cazul

14 Declarație privind prelucrarea datelor cu caracter
personal.
15. Alte documente justificative pe care solicitantul le 
consideră relevante pentru proiect (dacă este cazul).



















10.
Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii
din SDL, sunt completaţi de către solicitant?
Indicatori de monitorizare
Domeniul
de Domeniul/i
de
intervenție principal intervenție secundar/e
Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți
 ……………..

2A
……………..


Cheltuiala publică totală
……………..
……………..
III/ Concluzia verificării conformităţii
Cererea de finanţare este:
 CONFORMĂ
 NECONFORMĂ
Observaţii (Se vor menţiona de către expertul verificator toate informaţiile concludente pentru
stabilirea rezultatului verificării conformităţii proiectului)
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
................................................
Avizat,
Manager GAL MMTMM
Nume şi prenume.......................................
Semnătura şi ştampila................................................ DATA......../........ ./20........

Întocmit:
Expert GAL MMTMM
Nume şi prenume.....................................
.........................Semnătura ....................

Expert GAL MMTMM
Nume şi prenume.....................................
...........................Semnătura ..................

DATA....../....../20....

DATA....../....../20....

Am luat la cunoştinţă Numele şi Prenumele/Denumirea
solicitantului…………….....................…...........................

.................................................................................................

Semnătura şi ştampila......................…………DATA……./…./20......

B.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI
Verificare
1. Verificarea eligibilităţii solicitantului
efectuată
DA
NU
1.1 Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi
proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)?
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de
finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este
înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este
retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL)
1.2 Solicitantul este un fermier care are drept de proprietate
și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care intră
în categoria de fermă mica ?
1.3 Solicitantul este o persoană constituită juridic/autorizată
română ?
1.4 Solicitantul acţionează în nume propriu ?
1.5 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii
Cererii de Finanţare ?
1.6 Solicitantul are învăţământul minim de 8 ani (clase) ?
1.7 Solicitantul se încadrează într-una din formele de organizare
eligibile:
persoană
fizică autorizată/
întreprindere
individuală/ întreprindere familială în conformitate cu
prevederile OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările
ulterioare:
societate cu raspundere limitata cu asociat unic/
majoritar
(majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv
societate cu răspundere limitată - debutant sau "S.R.L. - D." în
baza prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificările și
completările ulterioare





Nu este
cazul








































1.8 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR,
atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, și a
achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și
majorările de întârziere până la semnarea contractelor de

finanțare?
1.8a. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR ,
atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?
1.8b Solicitantul a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv
dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea
contractelor de finanțare?
1.9 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul
măsurilor 141, 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de
semisubzistenta” si a fost finalizată Decizia de finantare din

PNDR 2007-2013 sau a incetat contractul de finatare inainte cu
3 ani la data depuneri cereri de finantare (sprijinul a fost incasat
de beneficiari pe parcursul celor 5 ani de implementare)?
2.0 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul
măsurilor 112, 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri”, din

PNDR 2007-2013?
2.1 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul
submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau
6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, inclusiv de

același tip de finanțare obținuta prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin
pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?
2.2.Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1
"Investiţii în exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii
pomicole”, 4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul
produselor agricole”, 4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul

produselor din sectorul pomicol”, inclusiv de același tip de
finanțare obținuta prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare
Locală” din PNDR 2014-2020?
2.3 Solicitantul a creat condiţii pentru a obţine în mod necuvenit
un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE)

nr. 1306/2013, cu modificările şi completările ulterioare?
2.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în
Secțiunea F - Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului

din Cererea de finanțare?
2.5.Solicitantul a depus toate documentele menționate în Lista
documentelor anexate proiectului aferent măsurii 6.1/2a din

Cererea de finanțare?
2.6.Solicitantul a prevăzut în Cererea de finanțare și Planul de

afaceri, acțiuni eligibile prin PNS și/ sau PNA?
2.7 În cadrul unei familii (soţul/soţia şi copii acestora dacă sunt
asociați ai întreprinderii familiale sau persoanei juridice și nu

șiau întemeiat propria exploatație agricolă) doar unul dintre
membri beneficiază de sprijin?












































Verificare efectuată
2.Verificarea conditiilor de eligibilitate.

DA

NU

Nu este
cazul

EG1 Solicitantul este încadrat în categoria microîntreprinderilor
și întreprinderilor mici?
EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea
economică cuprinsă între 4.000 şi 7.999 € SO?
EG3 Solicitantul are exploataţia agricolă înregistrată, conform
prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte
de solicitarea sprijinului?
EG4 Exploataţia agricolă fucționează în domeniul creșterii
animalelor;
EG5 Solicitantul prezintă un Plan de afaceri care prevede
valorificarea pe piață produse în valoare de minim 20% din
prima tranșă;:
EG6Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin intermediul
submasurii 6.3 “ Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din
PNDR 2014-2020?
EG7 Exploataţia agricolă primeşte sprijin o singură dată în
cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că
exploatația nu a fost transferată între doi sau mai mulți fermieri,
beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură?
EG8Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de
cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului?
EG9Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată,
beneficiarul va face dovada creşterii performanţelor economice
ale exploatației, prin comercializarea producției proprii
EG10În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea
animalelor, Planul de afaceri prevede în mod obligatoriu
platforme de gestionare sau un alt sistem de gestionare a
gunoiului de grajd, conform normelor de mediu?
EG11Solicitantul are stabilit domiciliul/sediul social în
Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată
exploataţia?
EG12 Proiectul se implementeaza in teritoriul GAL MMTMM































































5. Verificarea condiţiilor artificiale
(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul aferent
submăsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de
selecție de către GAL) Observații :
.....................................................................................................................................................
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?
 DA
 NU
VERIFICAREA PE TEREN

Verificare
efectuată
DA
NU


DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
PROIECTUL ESTE: ELIGIBIL
NEELIGIBIL



Avizat,
Manager GAL MMTMM
Nume şi prenume.......................................

Semnătura şi ştampila................................................ DATA...../.... ./20....

Întocmit:
Expert GAL MMTMM
Nume şi prenume.....................................

Expert GAL MMTMM
Nume şi prenume.....................................

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

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

DATA....../....../20....

DATA....../....../20....

C.VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE ALE PROIECTULUI

Criterii de selectie

Punctaj selectie
stabilit de GAL
MMTMM

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol (în funcție de nivelul de educație și/sau
calificare în domeniul agricol)
Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol 1 ,
agro-alimentar, veterinar sau economie agrară -20 p
Solicitantul a absolvit studii postliceale şi/sau liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar sau economie agrară15p
Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel
I în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară finalizat
cu un certificat de competențe profesionale eliberat de un furnizor de formare
profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru
Calificări (ANC). sau
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
Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă
specifică exploatației vizate pentru sprijin. 10 p

1

conform Capitolului 4.4 - Dicţionarul de termeni şi condiţii

Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de
inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau
economie agrară, 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.
Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de activitate agricolă
specifică exploatației vizate pentru sprijin.
5p
Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie un certificat de calificare
emis de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de Autoritatea Națională
pentru Calificări, un certificat de competențe emis de un centru de evaluare și certificare a
competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să
fie autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări. În cazul acordării de
punctaj la criteriile de selecţie nr. 3 şi nr. 4, se acceptă şi un certificat de absolvire a cursului de
calificare emis de ANCA.
Pentru acordarea de punctaj la criteriul de selecţie nr. 3, n cazul certificatelor eliberate
până la 1 ianuarie 2016, se punctează cele de minimum 360 de ore (Nivelul I valabil la acel
moment) şi pentru cele eliberate după 1 ianuarie 2016 se punctează cele de minim 80 de
ore(Nivelul I de calificare valabil în prezent). Iar pentru acordarea de punctaj la selecţie
pentru criteriul de selecţie nr. 4, se acceptă certificate de absolvire de până la 80 de ore de
curs.
Principiul sectorului prioritar care vizează sectorul zootehnic (bovine, ovine, caprine și
apicultură)
Bovine 12 p
Ovine și caprine 9 p
Apicultură 7 p
Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține cont de 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 zootehnic (acesta
reprezentând componența majoritară măsurată în SO din total exploataţie) analiza SO a 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.
Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potenţial determinate în baza
studiilor de specialitate
Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat-25 p
Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu-20 p
UAT-ului în care este amplasat punctul de lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere
a animalelor, în sistem închis sau liber2, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul
fermei. Se va lua în calcul specia de animale predominantă din total efectiv de animale,
exprimate în SO. (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, culoarea roșu
reprezintă potențial scăzut și nu se acordă punctaj).
În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorulzootehnic (acesta
reprezentând componenta majoritară măsurată în SO din total exploataţie), analiza SO a speciei
de animale se va face comparativ cu totalul SO al sectorului zootehnic, şi nu cu totalul SO al
întregii exploataţii.
În cazul speciilor de animale care nu se regăsesc în Anexele la Ghidul solicitantului
menţionate anterior şi pentru care nu sunt aduse precizări suplimentare nu se acordă punctaj
la acest principiu de selecţie.
Principiul fermelor de familie
3
Prioritizarea fermelor de familie conform definiției cuprinsă în PNDR
20142020 și care se încadrează în dimensiunea fermei mici (4.000 – 7.999 €
SO) 30 p

Principiul raselor(se vor încuraja rasele de carne).
Solicitantul demonstrează că deține/dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole și
prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra / dezvolta, pe toată durata de
implementare a acestuia, nucleul de rase indigene, 4p
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei
agricole şi prevede în cadrul Planului de afaceri că va păstra/ dezvolta nucleul de rase pe toată
durata de implementare și monitorizare a proiectului.
Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta Certificatul de origine
pentru animalele de rasă (indigene) menționate în Anexa nr. 12 la Ghidul solicitantului eliberat
de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea
registrului genealogic. Lista acestor organizații și asociații se regăsește în Anexa nr. 13 la
Ghidul solicitantului.
Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru care se
prezintă certificate, în total efectiv de animale (exprimat în SO) din cadrul exploataţiei.

*În cazul exploataţiilor mixte dacă proiectul a fost încadrat pe sectorul 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.
Principiul prioritizării în funcție de asigurarea accesului la fermă sau terenurile exploatației prin
drumuri înființate, extinse și/sau modernizate prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și
în situri Natura 2000 și M7.1/6B Infrastructura de acces din SDL GAL MMTMM
Menționarea în planul de afaceri și dovedirea ca se asigură accesul la fermă
sau terenurile exploatatiei prin drumuri înființate, extinse și/sau modernizate
prin M4/2A Infrastructura de acces agricol, silvic și în situri Natura 2000 și
M7.1/6B Infrastructura de acces din SDL GAL MMTMM -3p
Principiul sporirii competitivității prin participarea beneficiarilor în GO prin M16.1/2A Cooperare pentru creșterea coompetitivității agriculturii din SDL GAL MMTMM sau M16 din
PNDR.
Menționarea în planul de afaceri și declarație pe proprie raspundere ca
beneficiarul va participa intr-un Grup Operational prin M16.1/2A - Cooperare
pentru creșterea coompetitivității agriculturii din SDL GAL MMTMM sau
M16 din PNDR. 3p
Principiul prioritizării beneficiarilor care sunt/au activități în situri natura 2000 în care se
implementează proiecte prin M16.2/6B Cooperare pentru dezvoltarea patrimoniului local.
Menționarea în planul de afaceri și dovedirea beneficiarul are activități în situri
natura 2000 în care se implementeaza proiecte prin M16.2/6B Cooperare pentru
dezvoltarea patrimoniului local 3p
TOTAL
Punctajul minim pentru această submasură este de 5 p.
Dimensiunea economică a fermei
………………SO
Departajarea unor proiecte cu puctaj egal se va realiza prin ierahizarea în fucție de dimensiunea
economica a fermei în ordine descrescătoare.Verificarea acestora se face comparând SO-urile
fermei.
Evaluarea criteriilor de selectie se face doar în baza documentelor depuse în cadrul dosarului
cererii de finantare. Observații:
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................

Concluzia finala asupra verificării
Cererea de Finanţare nr....................................................................................este:
SELECTATA
NESELECTATA PENTRU FINANTARE
Observații:
..............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Aprobat de:
Manager GAL MMTMM
Nume şi prenume...............................................................................................................................
Semnătura şi ştampila................................................ DATA...../.... ./20....

Întocmit:
Expert GAL MMTMM
Nume şi prenume.....................................

Expert GAL MMTMM
Nume şi prenume.....................................
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...........................Semnătura ..................
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