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NOTA  
privind clarificarea/corectarea unei erori materiale 

 
 

 
In cadrul Ghidului Solicitantului pentru măsura M2/2B – Sprijinirea 

instalarii tinerilor fermieri” – Capitolul 2 pct 2.5 – Principii si criterii de 
selectie, continutul capitolului va fi urmatorul: 

 
2.5 PRINCIPII ȘI CRITERII DE SELECŢIE A PROIECTULUI 

 
Pentru această măsură punctajul minim este de 30 puncte şi 

reprezintă pragul sub care niciun proiect nu poate intra la finanţare. 
 

Nr. 

Crt. 

Principii şi criterii de selecție  Punctaj 

1 Criteriul asocierii, cu prioritate pentru 

solicitanții care fac parte dintr-o 
cooperativă agricolă sau grup de 

producători, în special cele finanţate în 
cadrul măsurii M9/3A/6B 

Max 40 

 1.1  Solicitantul  este la momentul 

depunerii cererii de finantare membru al 
unei cooperative agricole sau grup de 

producatori,  si demonstreaza pana la 
ultima cerere de plata finantarea in cadrul 

masurii M9/3A/6B. 

40 

 1.2 Solicitantul este membru al unei 

cooperative agricole sau a unui grup de 

producatori la momentul depunerii cererii 
de finantare 

30 

2 Criteriul creării de noi locuri de muncă şi al 
profesionalizării.* 

Max. 60 

 2.1 Minim  3 locuri de munca nou create, 

din care minim doua persoane cu studii 
superioare sau calificare in domeniul 

proiectului (din cele 3 noi locuri de munca 
minim 1 loc de munca trebuie sa fie 

destinat persoanelor dezavantajate 

60 
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(someri, femei, minoritati, etc.) 

 2.2. Minim 2 locuri de munca nou create, 
din care minim o persoana cu studii 

superioare sau calificare in domeniul 
proiectului (din cele 2 noi locuri de munca 

minim 1 loc de munca trebuie sa fie 
destinat persoanelor dezavantajate 

(someri, femei, minoritati, etc.) 

50 

 2.3 Minim 1 loc de munca nou creat, 
pentru o persoana cu studii superioare sau 

calificare in domeniul proiectului 

40 

 TOTAL                                                                     100 

 

*  Noile locuri de munca trebuie sa fie cu norma intreaga/norma 
partiala, pe perioada nedeterminata. – se verifica la ultima cerere de plata.  

Vor fi luate în considerare doar locurile de muncă nou create prin 
proiect (nu şi cele existente înaintea primirii finanţării) şi menţinute pe 

perioada de implementare şi monitorizare a proiectului. 
În cazul PFA si II, dacă se încadrează în categoria start-up, 

(întreprindere înfiinţată în anul depunerii cererii de finanţare sau cu o 
vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, dar care nu a desfăşurat 

activităţi până în momentul depunerii cererii de finanţare)  titularul PFA sau 
II va fi considerat loc de munca nou creat cu condiția ca acesta să fie 

menționat în planul de afaceri ca loc de muncă propus, la care se pot 

adăuga și celelalte locuri de muncă previzionate prin proiect, pentru care se 
vor încheia contracte de muncă cu terțe persoane. 

În cazul IF, dacă se încadrează în categoria start-up, membrii unei 
familii semnatari ai acordului de constituire pot fi luați în calcul la 

cuantificarea locurilor de muncă cu aceași condiție antemenționată, 
respectiv ca aceștia să fie menționați în planul de afaceri ca locuri de muncă 

propuse. 
În cazul în care solicitantul PFA, II nu se încadrează în categoria   

start-up, vor fi luate în considerare doar locurile de muncă propuse prin 
proiect pentru care se vor încheia contracte de muncă. 

 

 

 

 


