
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
MĂSURA M6/2B – Sprijinirea Tinerilor Fermieri si a Fermelor Mici

A. SPRIJINIREA FERMELOR MICI

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea
de Finantare.

Verificarea criteriilor de selectie:

CS1. Nivelul 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).
Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, conform prevederilor
legale în vigoare.

(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).

Expertul va acorda punctaj proiectului, in functie de tipul documentului prezentat:
 diploma de absolvire care se ataşează în cazul studiilor superioare (diploma de doctor,

diploma de disertație, diploma de licenţă) -15 puncte
 diploma de absolvire a studiilor postliceale (diploma/ certificatul de absolvire)/

liceale (diploma de bacalaureat) în domeniul agricol/ agro-alimentar/
veterinar/economiei agrare -10 puncte

 certificatul de calificare profesională care se ataşează în cazul cursurilor de
calificare/ recalificare în domeniul 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 certificate de absolvire a cursului de calificare emis
de ANCA în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară – 5 puncte



 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 - 5 puncte

 certificatul de absolvire care se ataşează în cazul cursurilor de perfecţionare/
specializare/ iniţiere în domeniul în domeniul agricol/ agro-alimentar/
veterinar/economiei agrare realizate de către furnizori de formare profesională a
adulţilor autorizaţi pentru respectivul program de formare profesională. (sub numărul
de ore aferent Nivelului I de calificare profesională) - 5 puncte

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.

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 sau un certificat de competențe emis de un centru de evaluare si
certificare

Expertul va verifica:
-furnizorii de formare profesională a adulţilor autorizaţi în Registrul National al Furnizorilor
de Formare Profesionala a Adultilor (RNFFPA) publicat la adresa
http://www.anc.edu.ro/?page_id=34
- 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
-persoana fizica aferenta solicitantului care a prezentat certificatul de calificare/
competente profesionale in Registrul national al absolvenților programelor autorizate de
formare profesională a adulților publicat la adresa http://www.anc.edu.ro/?page_id=36

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, expertul va verifica existența copiei adeverinţei de absolvire a studiilor respective,
însoţită de situația școlară (sau după caz foaia matricolă), emise de catre institutia de
învățământ absolvit, 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, si se vor recupera sumele plătite în prima tranșă.

CS2. Comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei
tranșe de plată (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

Se va verifica existența unei declarații semnate de solicitant, prin care acesta își asumă
comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de
plată. Criteriul de selecție va fi verificat la depunerea celei de-a doua cereri de plată.
Solicitantul își asumă în declarație depunerea unor acte contabile prin care să dovedească
îndeplinirea criteriului.



CS3. Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ dezvoltă la
nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că va
păstra şi dezvolta nucleul de soiuri/rase autohtone (indigene) pe toată durata de
implementare și monitorizare a proiectului. (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

Punctajul se va acorda proporțional, în funcţie de ponderea nucleului soiurilor/raselor
autohtone exprimate în SO din total dimensiune economică a exploatației, astfel:
n- nucleulsoiurilor/raselor autohtone exprimate în SO
s- dimensiune economică a exploatației
CS.5=n/s*5

Sectorul Vegetal
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
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.

Sectorul Zootehnic
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) eliberat de Asociațiile/ Organizaţiile crescătorilor de
animale, acreditate pentru întocmirea şi menţinerea registrului genealogic.
Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de animale pentru care
se prezintă certificate, în total efectiv de animale din cadrul exploataţiei.

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.

CS4. Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de acordare a
sprijinului (25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

Se verifică dacă există o declarație prin care solicitantul își asumă implementarea planului de
afaceri în maximu 2 ani de la decizia de acordre a sprijinului. Se verifică dacă declarația este
semnată de solicitant.

CS5. Crearea de locuri de muncă



5.1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă
(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

5.2  Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă
(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

Expertul verifică daca din Planul de Afaceri rezulta crearea 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.
Îndeplinirea criteriului se va verifica atât pe parcursul perioadei de monitorizare, cât și la
depunerea ultimei cereri de plată.

CS6. Proiectele care includ acțiuni pentru promovarea producerii și utilizării durabile de
energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei
(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

Se va verifica dacă în cererea de finanțare  (buget) sunt prevăzute: cheltuieli/investiții în
echipamente de producere a energiei din surse regenerabile (de ex. Eoliană, solară, pompe
de căldură) SAU cheltuieli/investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau
termică prin utilizarea biomasei (deșeuri/produse secundare obținute din activitatea
agricolă/forestieră a fermei proprii sau din afara fermei)

În urma verificării criteriilor de selecție, 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


