
 ASOCIAȚIA GRUP DE ACȚIUNE LOCALĂ  
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MASURA M2 „SPRIJIN PENTRU INVESTITII IN UTILAJE 
AGRICOLE” SESIUNEA NR.1 

 
Procedura proprie de evaluare si selectie a proiectelor 

Procedura de evaluare si selectie a proiectelor depuse in cadrul GAL Dobrogea 
Sud – Vest va fi realizata de catre un Comitet de Selectie stabilit de catre organele de 
decizie (Consiliul Director), format din minim 5 membrii ai parteneriatului.  

Selectia proiectelor se va face aplicand regula de „dublu cvorum”, respectiv 
pentru validarea voturilor, in momentul selectiei vor fi prezenti cel putin 50% din 
membrii Comitetului de Selectie. Pentru transparenta procesului de selectie a 
proiectelor si pentru efectuarea activitatilor de control si monitorizare, la aceste selectii 
va lua parte si minim un reprezentat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale de 
la nivelul judetean. 

GAL poate sa solicite beneficiarului, clarificari referitoare la indeplinirea 
conditiilor de conformitate, eligibilitate si selectie, daca este cazul. Nu se vor lua in 
considerare clarificarile de natura sa completeze/ modifice datele initiale ale proiectului 
depus. Angajatii GAL implicati in procesul de evaluare al proiectelor pot realiza vizita 
pe teren in vederea verificarii eligibilitatii. Dupaincheierea procesului de evaluare si 
selectie, Comitetul de Selectie va emite un Raport de Selectie Intermediar. Raportul 
de selectie intermediar va fi publicat pe site-ul propriu al GAL, in baza acestuia, 
beneficiarii vor fi notificati de catre GAL. Cei care nu au fost selectati pot depune 
contestatii la sediul GAL, in termen de maximum 5 zile lucratoare de la primirea 
notificarii sau in maximum 10 zile lucratoare de la publicarea Raportului pe site-ul 
propriu al GAL. 

 Contestatiile primite vor fi analizate de catre o Comisie de Solutionare a 
Contestatiilor infiintata la nivelul GAL, care va fi compusa din alte persoane fata de 
cele care fac parte din Comitetul de Selectie. Comisia va elabora un Raport de 



 Contestatii, semnat de catre membrii acesteia si va fi inaintat Comitetului de 
Selectie GAL. 

 Solicitantul trebuie saindeplineasca cerintele minime de conformitate si 
eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului aferent M2/2B. 
Pentru a putea fi selectat, proiectul trebuie sa atinga sau sa depaseasca punctajul 
minim prevazut in prezentul apel. 

Comitetul de selectie al proiectelor este format din membrii titular in numar total 
de 14 parteneri (14 membri: 3 reprezentanti ai partenerilor publici, 10 parteneri 
privati si 1 reprezentat al societatii civile.). 

Astfel intre membrii parteneriatului se afla urmatoarele entitati: 
- 3 autoritati publice locale; 
- 1 ONG reprezentant al Minoritatilor Etnice; 
- 10 organizatii private 
Solicitantul de finantare trebuie sa indeplineasca cerintele minime de 

conformitate si eligibilitate mentionate in Fisa Masurii si in Ghidul Solicitantului 
aferent masurii M2. Pentru a fi selectat pentru finantare proiectul trebuie sa 
depaseasca punctajul minim prevazut, conform criteriilor de selectie stabilite. 

 
Criteriile de selectie si punctajele aferente 

SECTORUL VEGETAL 
1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de 

dimensiuni medii (minim 50.000 SO): 
1.1. 8.000 – ≤ 50.000           15 p 
1.2  > 50.000                        20 p  

Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge 
întreaga exploataţie ca urmare a investițiilor propuse prin proiect la sfârșitul primului 
an de monitorizare după finalizarea investiţiei, inclusiv în cazurile în care investiţia 
propusă prin proiect nu afectează toată exploataţia, așa cum reiese din documentația 
tehnico-economică, corelată cu informaţiile furnizate în cadrul punctului „Stabilirea 
categoriei de fermă”, din cadrul Cererii de Finanţare. 



 Pentru indeplinirea acestui principiu de selectie, dimensiunea economică 
trebuie atinsa până la sfârsitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a 
realizarii investitiilor propuse prin proiect, atât pentru proiectele care presupun 
modernizarea/extinderea exploatației agricole (prin corelarea dimensiunii economice 
a fermei la data depunerii cererii de finantare cu previziunile economico-financiare din 
documentația tehnico-economică), cât și pentru proiectele care presupun 
desfăşurarea pentru prima dată a unei activităţi agricole. 

În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative agricole, societăţi 
cooperative agricole și grupuri de producători) se vor cumula dimensiunile economice 
ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie. 

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum 
sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și  vegetal (cereale, plante 
oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spații protejate, 
inclusiv producere de material săditor)  

2.1 legumicultură în spații protejate -               20 p 
2.2 plante oleaginoase, proteice, cereale și cartofi -  19 p   

În categoria 2.1 vor fi incluse şi ciupercăriile din spaţiile climatizate, culturile de 
cartofi (dacă sunt obținuți în spații protejate) și ciupercile de cultura.  

Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare cultura majoritară din 
punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii 
economice a întregii exploataţii atinse la sfârșitul primului an de monitorizare, ca 
urmare a realizarii investiţiei prevăzute în proiect. În cazul exploataţiilor mixte când 
proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta reprezentând componenta 
majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de finanţare) analiza SO a grupei de 
cultură se va face comparativ cu totalul SO al sectorului vegetal, nu cu total SO al 
întregii exploataţii. 

Beneficiarul va trebui să-şi menţină ca prioritară, cel putin pe durata primului an 
de monitorizare a investiției, grupa mare de cultură pentru care a primit punctaj. 

3. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii 
și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători 
constituite în baza legislației naționale în vigoare. 



 Solicitanții sunt:  
3.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații 
agricole având dimensiunea cuprinse între 8.000 – ≤ 50.000 SO  3 p 
3.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii 
agricole de dimensiuni > 50.000 SO  5 p                                                                                                        

Scorarea proiectului se va face proporțional în funcţie de numărul membrilor 
care au la momentul depunerii Cererii de finanțare, dimensiunile economice ale 
exploataţiilor conforme cu dimensiunile precizate în criteriile de selecție. Calculul se 
face după algoritmul următor: 
Exemplu: 

Numărul total al membrilor formei asociative este de 100 fermieri. Din acest 
număr :  
- 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea 
SO ≤ 50.000 (CS 3.1) rezultă un punctaj de 20%*3p= 0,6 puncte;  
- 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea 
SO >50.000 (CS 3.2) rezultă un punctaj de 20%*5p= 1 punct.  

Restul membrilor (60% din numarul total de membri) se situează cu 
dimensiunea exploatațiilor lor sub pragul de8.000 SO (adică se situează în afara 
criteriilor de selecție aferente principiului P3).  

În acest caz, punctajul se cumulează pentru toate criteriile pentru care s-a 
obținut punctaj și se calculează astfel:  
20% x 3p + 20% x 5p = 0,6p+ 1p= 1,06 p totale obținute de forma asociativă.  

Pot exista situații în care o formă asociativă reunește exploatații membre doar 
din una/ două din cele trei categorii de dimensiune economică la care se referă criteriile 
de selecție fapt ce va determina cumularea punctajelor obținute doar din criteriul/ 
criteriile de selecție îndeplinite. 

4. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 
determinate în baza studiilor de specialitate  

 4.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat 
(conform notei de bonitare ICPA);   20 p                                                      



  4.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu 
(conform notei de bonitare ICPA)   15 p 
      4.3. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol scazut 
(conform notei de bonitare ICPA)        0 p                                                  
 Încadrarea în tipul de potențial (ridicat, mediu sau scazut) se va face conform 

Anexei nr. 5 in functie de poderea culturii majoritare la dimensiunea economica 
a fermei.  

 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, 
OSPA, la solicitarea fermierului,  poate evalua nota de bonitare medie pentru 
amplasamentul solicitantului utilizând studiile existente, conform metodologiei 
actualizate de modificare a notei de bonitare din Anexa 5. Studiul OSPA 
județean privind nota de bonitare a terenurilor agricole va fi însoțit de aviz ICPA. 
Scorarea va ține cont de nota de bonitare a terenurilor din UAT unde figurează 
cultura predominantă existentă/ înființată (din punct de vedere al dimensiunii 
suprafeţei ocupate de cultură faţă de total suprafaţă agricolă). Pentru stabilirea 
scorului, în cazul previzionarii mai multor tipuri de culturi, acestea se vor grupa 
pe categorii, conform foii 2 de lucru „asimilări culturi” din Anexa 5.  

 Dacă exploatația este prevăzută cu sistem de irigații atunci se va încadra în 
potentialul agricol conform notei de bonitare aferentă culturilor pentru terenurile 
irigate, conform Anexei nr. 5. În acest caz, este necesar ca cel puțin 50% din 
suprafata aferentă culturii predominante (pe baza caruia se acorda punctaj în 
cadrul acestui principiu de selecție) să fie irigata sau să fie prevazută prin proiect 
a fi irigată, chiar dacă sunt pe amplasamente diferite. 

  Se vor avea în vedere precizările din legenda aferentă Anexei 5 prin care se 
face corelarea dintre culoare și potențial (ridicat = culoarea verde, mediu= 
culoarea galben, scazut = culoarea rosu). 

 Investiţiile -sere, solarii, ciupercării- vor fi încadrate în investiţii din zonele cu 
potenţial agricol ridicat și se acordă automat punctajul aferent primului criteriu. 



  In cazul in care cultura propusa prin proiect nu este in foia de lucru „vegetal” din 
Anexa 5, solicitantul va consulta foaia 2 de lucru „ asimilari culturi” pentru 
incadrarea pe potential 

  În cazul investițiilor ce vizează sectorul vitivinicol (altele decât cele susținute 
prin PNS 2014-2018) încadrarea se va realiza pe baza notei de bonitare 
aferentă terenurilor agricole pentru struguri de masă. 

5. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 
exploataţiei agricole 

 Managerul/Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea 
prevăzută prin proiect, în funcție de: 
 5.1. studii superioare    10 p 
 5.2. studii liceale sau postliceale   9 p 
 5.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de 
calificare în domeniul agricol   5 p 
Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie obligatoriu un 
certificat de calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților 
recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari sau un certificat de competențe 
emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe 
alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea 
Nationala pentru Calificari. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme 
de învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol (horticultură, 
zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, management agricol, 
biotehnologii etc) / agroalimentar / veterinar  /economie agrară / mecanică agricolă / 
inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurala, se va prezenta 
diploma/documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare 
(atestat profesional / diploma de bacalaureat, diploma licenta, diploma master, diploma 
doctorat, diploma post-doctorat etc). Sunt admise si diplomele de studii care 
beneficiază de recunoaștere/echivalare de catre autoritatea competentă a Ministerului 
Educației conform legislației naționale în vigoare. În cazul în care solicitantul 
(absolvent al unei forme de învățământ superior care a absolvit în ultimele 12 luni) nu 
poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a 



 studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în 
original până la ultima cerere de plata.  
Pentru absolvenții cursului de pregătire profesională în domeniu se poate accepta 
adeverința de absolvire până la eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat 
până la contractare. 
Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent principiului 6 pot fi punctați și absolvenții a 
cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri 
funciare, medicina veterinara, management agricol, biotehnologii etc) / agroalimentar 
/ veterinar / economie  agrară / mecanică agricolă / inginerie economica în agricultura 
și dezvoltare rurala care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare și care pot 
dovedii formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole 
pentru anii absolviți.  
În cazul tanarului fermier, instalat ca sef de exploatatie în termenul celor 5 ani, asa 
cum este prevazut la capitolul 2.6  ”Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile 
(intensitatea sprijinului)”, care beneficiază de intensitatea sprijinului mărită, punctajul 
referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier în cauză. 
In cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent criteriului de selectie 
indeplinit se poate acorda și angajatului care are calitatea de manager/administrator 
al exploatatiei (respectiv acea persoana din conducere care are atributii directe de 
conducerea, organizarea, planificarea si controlul activitatilor de productie, specifice 
activității propuse prin proiect).  
Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comerciala – cod 
COR 242111, director societate comerciala agricola – cod COR 112031; șef ferma 
agricola (agrozootehnica) – 131111; șef complex zootehnic – 131109 etc. 

6. Principiul soiurilor autohtone 
 6.1. Solicitantul își propune sau demonstrează prin proiect că obține/dezvoltă la 
nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că 
va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri autohtone pe toată durata de implementare și 
monitorizare a proiectului.                                      max. 10 p 



 Punctajul se acorda in cazul tuturor solicitanților, atât a celor care își propun (în 
cazul în care solicitantul desfășoară pentru prima oara o activitate agricolă sau dacă 
solicitantul nu cultivă soiuri autohtone la data depunerii cererii de finanțare) cât și a 
celor care demonstrează la depunere că obțin/ dezvoltă la nivelul exploataţiei 
agricole.  
În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va 
specifica, în cadrul Studiului de fezabilitate, suprafaţa de teren afectată 
obţinerii/cultivării soiurilor autohtone, la sfarsitul primului an de monitorizare a 
proiectului ca urmare a realizarii investitiilor prin proiect şi dimensiunea 
economică (SO) afectată acestora. De asemenea se vor evidenţia în cadrul 
prognozelor economico-financiare operaţiunile aferente.   
Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din 
România/ Institutul de Stat pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS)– aprobat 
anual. 
Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile de investiții (modernizări sau investiții noi/ 
activități agricole desfășurate pentru prima dată), cât și în cazul fermierilor care cultivă 
(utilizează)/vor cultiva (vor utiliza) soiuri autohtone identificate în catalogul ISTIS. 
Pentru toți fermierii care cultivă/vor cultiva aceste soiuri pentru consum, 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 în care se regăsesc 
nominalizate soiurile de semințe sau material săditor.  
Sămânța autohtonă este sămânța certificată în conformitate cu legislația națională în 
vigoare în dreptul cărora este înscris un cod care aparține menținătorilor din România, 
conform catalogului ISTIS. 
În cazul fermierilor care produc sau își propun producerea de semințe și material 
săditor autohton, prezentarea autorizației pentru producerea, prelucrarea și 
comercializarea semințelor și materialului săditor este necesară la depunerea cererii 
de finanțare. 



 În funcție de situația în care se află solicitantul, verificarea documentelor justificative 
se face fie la depunere fie la ultima cerere de plată. 
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul vegetal (aceasta 
reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de 
finanţare) analiza SO a grupei de cultură se va face comparativ cu totalul SO al 
sectorului vegetal, nu cu total SO al întregii exploataţii. 

7. Principiul valorii nerambursabile – 15 puncte 
7.1 Pentru proiectele a caror valoare nerambursabila este mai mica sau egala cu 

110.000 euro, indiferent de intensitatea sprijinului  -  15 puncte 
7.2 Pentru proiectele a caror valoare nerambursabila este mai mare de 110.000 
euro, indiferent de intensitatea sprijinului                         -  0 puncte 
 
SECTORUL ZOOTEHNIC  
În cazul în care capacitatea maximă a fermei nu este atinsă pană la ultima cerere 
de plată, se va prezenta, în cadrul SF-ului, graficul de achiziţie a animalelor. 
Cheltuielile cu aceste achizitii se vor reflecta în prognozele economice atât 
pentru perioada de implementare cât şi pentru perioada de monitorizare (dacă 
este cazul). Criteriile de selecţie vor fi punctate funcţie de capacitatea fermei 
propuse prin proiect, care face obiectul investitiei, chiar dacă solicitantul va 
achiziționa animale și după depunerea ultimei cereri de plată.  
Cheltuielile cu achiziția animalelor nu se menționează în bugetul indicativ din 
Cererea de Finanțare . 

1. Principiul dimensiunii exploatației care vizează exploatațiile de 
dimensiuni medii (minim 50.000 SO): 

1.1. 8.000 – ≤ 50.000           15 p 
1.2  > 50.000                        20 p 
Punctarea se va realiza pe baza dimensiunii economice pe care o va atinge întreaga 
exploataţie ca urmare a investițiilor propuse  prin proiect, la sfârșitul primului an de 
monitorizare inclusiv în cazurile în care investiţia propusă prin proiect nu afectează toată 
exploataţia, așa cum reiese din documentația tehnico-economică, corelată cu informaţiile 
furnizate în cadrul punctului Stabilirea categoriei de fermă, din cadrul Cererii de Finanţare.  



 În acest sens, pentru proiectele care vizează modernizări ale exploataţiilor agricole se vor 
completa, în cadrul punctului Stabilirea categoriei de fermă, din cadrul Cererii de 
Finanțare  atât coloana 3 cu datele  privind exploataţia la momentul  depunerii Cererii 
de Finanțare cât şi coloana 5  „Total capete animale în urma realizarii investiției”. 
Pentru indeplinirea acestui principiu de selectie dimensiunea economică trebuie atinsa 
până la sfârsitul primului an de monitorizare a proiectului, ca urmare a realizarii 
investitiilor propuse prin proiect, atât pentru proiectele care presupun 
modernizarea/extinderea exploatației agricole (prin corelarea dimensiunii economice a 
fermei la data depunerii cererii de finantare cu previziunile economico-financiare din 
documentația tehnico-economică), cât și pentru proiectele care presupun desfăşurarea 
pentru prima dată a unei activităţi agricole. 
În cazul solicitanţilor forme asociative (cooperative și grupuri de producător) se vor 
cumula dimensiunile economice ale membrilor fermieri deserviţi de investiţie. 

2. Principiul sectorului prioritar conform analizei socio-economice precum 
sectorul zootehnic (suine, bovine și păsări) și vegetal (cereale, plante 
oleaginoase și proteice, cartofi și legumicultură în spaţii protejate, 
inclusiv producere de material săditor) 

2.1. Bovine (inclusiv bubaline), suine - 20 p 
2.2. Păsări, caprine, ovine - 19 p 
Pentru acordarea punctajului se va lua în considerare specia de animale majoritară din 
punct de vedere al dimensiunii economice (SO) previzionate, faţă de totalul dimensiunii 
economice a întregii exploataţii, rezultate, la sfârșitul primului an de monitorizare ca 
urmare a realizării investiției prevăzute în proiect.  
În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost încadrat pe sectorul zootehnic (acesta 
reprezentând componenta majoritar valorică din Bugetul indicativ al cererii de 
finanţare) analiza SO a speciei de animale se va face comparativ cu totalul SO al 
sectorului zootehnic nu cu total SO al întregii exploataţii. 

3. Principiul asocierii fermierilor, care dețin exploatații de dimensiuni micii 
și/sau medii, în cadrul cooperativelor sau a grupurilor de producători 
constituite în baza legislației naționale în vigoare. 
Solicitanții sunt:  



 3.1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații 
agricole având dimensiunea cuprinse între 8.000 – ≤ 50.000 SO  3 p 
3.2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii 
agricole de dimensiuni > 50.000 SO  5 p                                                                                                        

Scorarea proiectului se va face proporțional în funcţie de numărul membrilor 
care au la momentul depunerii Cererii de finanțare, dimensiunile economice ale 
exploataţiilor conforme cu dimensiunile precizate în criteriile de selecție. Calculul se 
face după algoritmul următor: 
Exemplu: 

Numărul total al membrilor formei asociative este de 100 fermieri. Din acest 
număr :  
- 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea 
SO ≤ 50.000 (CS 3.1) rezultă un punctaj de 20%*3p= 0,6 puncte;  
- 20 membri însemnând 20% din totalul membrilor dețin exploatații având dimensiunea 
SO >50.000 (CS 3.2) rezultă un punctaj de 20%*5p= 1 punct.  

Restul membrilor (60% din numarul total de membri) se situează cu 
dimensiunea exploatațiilor lor sub pragul de 8.000 SO (adică se situează în afara 
criteriilor de selecție aferente principiului P3).  

În acest caz, punctajul se cumulează pentru toate criteriile pentru care s-a 
obținut punctaj și se calculează astfel:  
20% x 3p + 20% x 5p = 0,6p+ 1p= 1,06 p totale obținute de forma asociativă.  

Pot exista situații în care o formă asociativă reunește exploatații membre doar 
din una/ două din cele trei categorii de dimensiune economică la care se referă criteriile 
de selecție fapt ce va determina cumularea punctajelor obținute doar din criteriul/ 
criteriile de selecție îndeplinite. 

4. Principiul potențialului agricol al zonei care vizează zonele cu potențial 
determinate în baza studiilor de specialitate  

 4.1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat 
(conform notei de bonitare ICPA);   20 p                                                      
 4.2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu 
(conform notei de bonitare ICPA)   15 p 



       4.3. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol scazut 
(conform notei de bonitare ICPA)          0 p                                                  

Încadrarea în tipul de potențial (ridicat, mediu sau scazut) conform Anexei nr.5 se va 
face ținând cont de nota de bonitare acordată UAT unde este amplasat punctul de 
lucru vizat de proiect, în funcţie de modul de creştere a animalelor, în sistem închis 
sau liber, şi de existenţa sau nu a acţiunii de procesare în cadrul fermei. Se va lua în 
calcul specia de animale predominantă din efectivul total de animale al fermei 
(exprimate în SO). (potențial ridicat = culoarea verde, mediu= culoarea galben, scăzut 
= culoarea rosu). 
În cazul investițiilor ce vizează creșterea albinelor, se va acorda punctajul maxim. 

5. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului 
exploataţiei agricole    

Managerul/Administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea 
prevăzută prin proiect, în funcție de: 
 5.1. studii superioare    10 p 
 5.2. studii liceale sau postliceale   9 p 
 5.3. școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de 
calificare în domeniul agricol   5 p 
Documentul care atestă formarea profesională a adulților, trebuie să fie obligatoriu un 
certificat de calificare emis de un furnizor de formare profesională a adulților 
recunoscut de Autoritatea Națională pentru Calificari sau un certificat de competențe 
emis de un centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe 
alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea 
Nationala pentru Calificari. În situația în care solicitantul este absolventul unei forme 
de învățământ din sistemul național de educație, în domeniul agricol (horticultură, 
zootehnie, imbunatatiri funciare, medicina veterinara, management agricol, 
biotehnologii etc) / agroalimentar / veterinar / economie agrară / mecanică agricolă / 
inginerie economica în agricultura și dezvoltare rurala, se va prezenta 
diploma/documentul care să ateste absolvirea formei de învățământ corespunzătoare 
(atestat profesional/diploma de bacalaureat, diploma licenta, diploma master, diploma 
doctorat, diploma post-doctorat etc). Sunt admise si diplomele de studii care 



 beneficiază de recunoaștere/echivalare de catre autoritatea competentă a Ministerului 
Educației conform legislației naționale în vigoare. În cazul în care solicitantul 
(absolvent al unei forme de învățământ superior care a absolvit în ultimele 12 luni) nu 
poate prezenta diploma în original, poate fi acceptată o adeverinţă de absolvire a 
studiilor respective, însoţită de foaia matricolă, sub condiţia prezentării diplomei în 
original până la ultima cerere de plata.  
Pentru absolvenții cursului de pregătire profesională în domeniu se poate accepta 
adeverința de absolvire până la eliberarea documentului doveditor care va fi prezentat 
până la contractare. 
Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent principiului 6 pot fi punctați și absolvenții a 
cel puțin 2 ani de facultate în domeniul agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri 
funciare, medicina veterinara, management agricol, biotehnologii etc) / agroalimentar 
/ veterinar / economie  agrară / mecanică agricolă / inginerie economica în agricultura 
și dezvoltare rurala care nu sunt absolvenți cu diplomă de studii superioare și care pot 
dovedii formarea profesională în raport cu proiectul prin intermediul foii matricole 
pentru anii absolviți.  
În cazul tanarului fermier, instalat ca sef de exploatatie în termenul celor 5 ani, asa 
cum este prevazut la capitolul 2.6  ”Valoarea maximă a fondurilor nerambursabile 
(intensitatea sprijinului)”, care beneficiază de intensitatea sprijinului mărită, punctajul 
referitor la nivelul de calificare se acordă tânărului fermier în cauză. 
In cazul celorlalte categorii de solicitanti, punctajul aferent criteriului de selectie 
indeplinit se poate acorda și angajatului care are calitatea de manager/administrator 
al exploatatiei (respectiv acea persoana din conducere care are atributii directe de 
conducerea, organizarea, planificarea si controlul activitatilor de productie, specifice 
activității propuse prin proiect).  
Exemple de încadrări pe funcții de manager: administrator societate comerciala – cod 
COR 242111, director societate comerciala agricola – cod COR 112031; șef ferma 
agricola (agrozootehnica) – 131111; șef complex zootehnic – 131109 etc. 

6. Principiul raselor indigene 
 Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ 
dezvoltă la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-



 economice ca va păstra şi dezvolta nucleul de rase autohtone (indigene) pe toată 
durata de implementare și monitorizare a proiectului.                         
max. 10 p 
În vederea calculării punctajului aferent acestui criteriu de selecţie, se va 
specifica, în cadrul Studiului de fezabilitate, numărul capetelor de animale de 
rasă autohtonă, dupa implementarea proiectului, la sfârșitul primului an de 
monitorizare şi calculul dimensiunii economice (SO) afectată acestora. De 
asemenea se vor evidenţia în cadrul prognozelor economico-financiare 
operaţiunile aferente. 
 Punctajul se va acorda pentru animalele pentru care se poate prezenta certificat 

de origine pentru animale de rasă din Anexa 6 (la momentul depunerii Cererii 
de Finanțare sau la ultima plată, după caz, situatie în care acordarea 
punctajului se va face în baza datelor din SF corelat cu Anexa 6 „Lista rase 
autohtone (indigene)” eliberat de Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile de 
ameliorare care înființează și conduc registre genealogice. Lista acestor 
organizații și asociații se regăsește în Anexa 6 la prezentul ghid. Rasele 
autohtone se regasesc in lista ”Raselor indigene” din Anexa 6. 

 Punctajul se va acorda proportional în funcţie de ponderea numărului de 
animale pentru care se prezintă/se vor prezenta certificate, din total efectiv de 
animale.  

 Acest criteriu se aplică tuturor tipurilor de investiții/activități (modernizări sau 
investiții noi sau pentru activități agricole desfășurate pentru prima dată) și în 
funcție de acestea documentele justificative pot fi furnizate la depunere CF sau 
la ultima cerere de plată. 

7. Principiul valorii nerambursabile – 15 puncte 
7.1 Pentru proiectele a caror valoare nerambursabila este mai mica sau egala 

cu 110.000 euro, indiferent de intensitatea sprijinului -  15 puncte 
7.2 Pentru proiectele a caror valoare nerambursabila este mai mare de 

110.000 euro, indiferent de intensitatea sprijinului                -  0 puncte 
Punctajul minim pentru aceasta masura este de 30 puncte. 

 



 CRITERIILE DE DEPARTAJARE: 
      Selectia proiectelor se face in ordine descrescatoare a punctajului de selectie, 

iar pentru proiectele cu acelasi punctaj, departajarea se va face în funcţie de valoarea 
eligibilă a proiectului. 

Metodologia de verificare a criteriilor de selectie este detaliata in Fisa de 
evaluare generala a proiectului aferenta masurii M2. Fisa de evaluare generala a 
proiectului se afla pe site-ul www.galdobrogeasv.ro, fiind anexa la Cererea de 
Finantare. 

Punctajul fiecarui criteriu de selectie a fost stabilit cu aprobarea Consiliului Director. 
Data si modul de anuntare a rezultatelor procesului de selectie 

(notificarea solicitantilor, publicarea Raportului de Selectie) 
Dupa incheierea primei etape de verificare si selectie a proiectelor, GAL 

Dobrogea Sud - Vest va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selectie 
Intermediar si va instiinta solicitantii asupra rezultatelor procesului de evaluare si 
selectie. Beneficiarii ai caror proiecte nu au fost selectate, pot depune contestatii la 
sediul GAL Constanta Centru.  

Dupa incheierea procesului de solutionare a contestatiilor (daca este cazul), in 
termen de 5 zile Comitetul de Selectie va intocmi un Raport de selectie in care vor fi 
inscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibilie neselectate si eligibile selectate. 

Anuntarea rezultatelor 
 Anuntarea rezultatelor evaluarilor pentru cererile de finantare depuse in cadrul 

acestei sesiuni se va face dupa aprobarea Raportului de Selectie de catre 
Comitetul de selectie, primirea contestatiilor si solutionarea acestora, 
elaborarea si publicarea Raportului Comisiei de Solutionare a Contestatiilor prin 
intermediul paginii de internet www.galdobrogeasv.roo 

 Anuntarea rezultatelor finale se va realiza prin intermediul paginii de internet 
www.galdobrogeasv.ro pe site, precum si notificarea in scris a castigatorilor, 
imediat dupa rezolvarea contestatiilor, dar nu mai tarziu de 15 zile calendaristice 
de la incheierea termenului de depunere a contestatiilor. 

 
 



 Datele de contact ale GAL unde solicitantii pot obtine informatii detaliate 
 GAL Dobrogea Sud- Vest 

Adresa: Localitatea Adamclisi, Str. Traian nr.39,  
Comuna Adamclisi, Judetul Constanta 
Tel: 0735/891.646 / 0762/278.684 
Program: luni – vineri, interval orar 08.00 – 16.00 
E-mail: www.dobrogeasudvest@yahoo.ro 
Site:  www.galdobrogeasv.ro 

 


