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FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECTIE 

MĂSURA MCS4.1A – SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII  POMICOLE  

 

Denumire solicitant:___________________________________________________________________ 

Titlul proiectului: _____________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ______________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: ______________________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _________________________________________________________________ 

Amplasare proiect(localitate):____________________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_________________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: 

______________________________________Prenume:______________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_______________________________________________________________ 

 

 

 

CRITERII DE SELECŢIE PUNCTAJ  

 

CS1. Principiul dimensiunii (ferme mici) 

(15 puncte  dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Pentru a primii puctaj solicitantul trebuie sa detina o exploatația agricolă având 

dimensiunea economică între 4.000 – 12.000 SO (valoarea producției standard). 

 

Documente: Cerere de finantare, Studiu de Fezabilitate, Documente pentru terenul 

agricol, Document pentru efectivul de animale 

 

CS2. Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investițiile care acoperă lanţul 

alimentar: producţie – condiționare – depozitare – procesare – comercializare) 

(maximum 15 puncte) 

 

(1)  Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț 

alimentar integrat după cum urmează: 

a) producție agricolă primară – procesare – comercializare 

(15 puncte dacă da, 0 dacă NU) 

b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare - comercializare (în cazul 

produselor apicole și producției de ouă)     

(15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

(2) producție agricolă primară – procesare 

(13 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 
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Documente: Cererea de Finantare, Studiu de Fezabilitate 

CS3. Principiul asocierii (investițiile realizate de grupurile de producători, membrii 

lor şi cooperativele din sectorul pomicol) 

 

(maximum 10 puncte) 

 

Solicitanții sunt Grupuri de producători sau cooperative   

1. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole 

având dimensiunea până la 12 000 SO          10 p 

2. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole 

de dimensiuni cuprinse între >12 000 -≤  50 000 SO 8 p 

3. grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii  agricole 

de dimensiuni cuprinse între > 50.000 -≤  100.000 SO 6 p 

 

Documente: Cererea de finantare, Studiul de Fezabilitate, Acte constitutive solicitant  

CS.4 Principiul nivelului de calificare (studii superioare în domeniul proiectului, 

studii medii în domeniul proiectului) 

 (maximum 20 puncte) 

 

Managerul/administratorul exploataţiei deține calificare în raport cu activitatea prevăzută 

prin proiect, în funcție de: 

(1) studii superioare                                                       20 p 

(2) studii liceale sau postliceale                               17 p 

(3) școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de 

calificare în domeniu agricol           15 p 

 

Documente: Studiu de fezabilitate, diplomă de absolvire a invăţământului 

liceal/universitar/profesional, diplomă de absolvire a unui curs de calificare ANC, Extras 

din Revisal 

CS.5 Principiul vârstei (tinerii de până la 40 ani, inclusiv) 

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Pentru a beneficia de punctaj, reprezentantul legal al solicitantului trebuie sa fie un tanar 

de pana la 40 de ani, inclusiv. 

 

Documente: Copie CI, Cerere de finantare, Studiu de fezabilitate  

CS.6 Principiul reconversiei (investiții care presupun reconversie plantatilor 

pomicole) 

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Pentru a beneficia de punctaj proiectul trebuie sa prevada ca actiune eligibila majoritara 

reconversia unei plantatii pomicole 

 

Documente: Studiu de Fezabilitate insotit de proiectul de plantare, Documente solicitate 

pentru trenul agricol, Autorizatia de plantare, Autorizatia de defrisare, Cererea de 

Finanţare punctul Stabilirea categoriei de fermă 

 

CS.7 Principiul crearii de locuri de munca  
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(maximum 20 puncte) 

7.1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă                    

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

7.2 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă                

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Se vor puncta proiectele care propun crearea a cel puţin unui loc de muncă, pană la 

finalizarea investiţiei şi menţinerea acestuia în perioada de monitorizare. 

Persoana Fizică Autorizată şi Întreprinderea Individuală înfiinţată cu cel mult 3 luni 

inainte de depunerea Cererii de Finanţare va primi punctaj pentru crearea unui loc de 

muncă. 

Indeplinirea criteriului de selecţie se va verifica la ultima cerere de plată şi în perioada de 

monitorizare. 

 

Documente: Cerere de finanțare, Studiu de Fezabilitate 

TOTAL punctaj 100 p 

 

 

 

Pentru această măsură, punctajul minim este de 15 puncte şi reprezintă pragul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare.  

 

CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL:  

 

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi aplicate următoarele 

criterii pentru departajare: 

 

1 Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat 

2. Numarul locurilor de munca create 

3. Valoarea nerambrsabilă totală a proiectului în ordine descrescătoare (vor avea prioritate 

proiectele cu valoarea nerambursabila mai mare) 
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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie 

MĂSURA MCS4.1A – „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII  

POMICOLE” 

 

 

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

Cererea de Finantare. 

 

Verificarea criteriilor de selectie: 

 

Total SO a exploataţiei pentru care s-a primit punctaj va putea creşte în anii de previzionare, 

ţinând cont însă de faptul ca la sfârșitul primului an de monitorizare, exploataţia să se menţină în 

categoria pentru care s-a primit punctaj. 

 

CS1. Principiul dimensiunii (ferme mici) 

 (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Anexa 1 – Cerere de Finantare 

doc.1. a) Studiul de Fezabilitate 

doc.3. a1) Documente solicitate pentru terenul 

agricol aferent plantațiilor de viță de vie 

pentru struguri de masă existente/nou 

înființate și a altor plantații:  

• Copie după documentul autentificat la 

notar care atestă dreptul de 

proprietate asupra terenului şi/ sau tabel 

centralizator emis de Primărie semnat de 

persoanele autorizate1 conform legii, 

conţinând sumarul contractelor de 

arendare cu suprafeţele luate în arendă pe 

categorii de folosinţă, perioada de 

arendare care trebuie să fie de cel puţin 

10 ani începând cu anul depunerii cererii 

de finanţare şi/ sau contractul de 

concesiune care să certifice dreptul de 

folosinţă al terenului cel puţin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de 

Se vor corela informaţiile furnizate în cadrul 

doc. 1 cu informaţiile din cadrul doc. 3a şi sau 

doc.3d şi cu menţiunile din sheet-ul din 

Cererea de finanţare privind calculul 

dimensiunii economice a exploataţiei pe care 

aceasta o va atinge ca urmare a investițiilor 

propuse prin proiect la sfârșitul primului an de 

monitorizare şi dacă a fost menţionată întreaga 

exploataţie, inclusiv în cazurile în care 

investiţia propusă prin proiect nu afectează 

toată exploataţia. 

  

 

În cazul solicitanţilor forme asociative se vor 

cumula dimensiunile economice ale 

exploataţiilor membrilor acestora deserviţi de 

investiţie, . 
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finanţare.    

Contractul de concesiune va fi însoţit de 

adresa emisă de concedent şi trebuie să 

conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

• - suprafaţa concesionată la zi (dacă 

pentru suprafaţa concesionată există 

solicitări privind retrocedarea sau 

diminuarea, și dacă da, să se menţioneze 

care este suprafaţa supusă acestui proces) 

 

a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează 

tabelul centralizator emis de catre Societatea 

agricolă care va cuprinde suprafeţele aduse în 

folosinţa societăţii,  numele membrilor fermieri 

care le deţin în proprietate şi perioada pe care 

terenul  a fost adus in folosinta societătii, care 

trebuie sa fie de minim 10 ani. 

d) Document pentru efectivul de animale 

deţinut în proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de 

ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte 

de data depunerii CF, din care să rezulte 

efectivul de animale deţinut, însoţit de formular 

de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 

Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si 

albine - Adeverinţă eliberată de medicul 

veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 

de zile înainte de data depunerii CF, din care 

rezulta numarul  păsarilor şi al familiilor de 

albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul 

Exploatatiei.  

Pentru cooperative Agricole, societati 

cooperative Agricole, grupuri de producatori, se 

vor prezenta documentele prevazute la punctul d) 

În cazul în care solicitantul are contractate 

unul sau  mai multe proiecte în cadrul MCS 

4.1a  indiferent de etapă  sau de sesiune, 

expertul verifică dacă în calculul dimensiunii 

economice a exploataţiei pe care aceasta o va 

atinge ca urmare a investițiilor propuse prin 

proiect  s-a ținut cont implementarea 

proiectelor depuse anterior. În caz contrar se 

va solicita refacerea dimensionării exploatației 

agricole, iar punctajul se va acorda luând în 

calcul și implementarea proiectelor 

contractate. 
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pentru tori membrii acestor solicitanti. 

 

 

CS2. Principiul lanțurilor alimentare integrate, (investițiile care acoperă lanţul alimentar: 

producţie – condiționare – depozitare – procesare – comercializare) 

(maximum 15 puncte) 

 

(1) Proiecte care combină cel puţin două operaţiuni care conduc la realizarea unui lanț alimentar 

integrat după cum urmează: 

 

(a) producție agricolă primară – procesare – comercializare (15 puncte dacă da, 0 dacă nu) 

(b) producție agricolă primară, inclusiv condiționare – comercializare, în cazul produselor 

apicole și producției de ouă (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

(2) producție agricolă primară – procesare (13 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.1. a Studiul de Fezabilitate 

 

1.b Expertiza tehnică de specialitate asupra 

construcţiei existente  

 

1.c Raportul privind stadiul fizic al 

lucrărilor. 

 

4. Certificat de urbanism pentru proiecte 

care prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). Certificatul de urbanism nu 

trebuie însoţit de avizele mentionate ca 

necesare fazei urmatoare de autorizare. 

 

16.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE 

În cazul criteriului 3.1a si 3.2, (indiferent dacă 

cererea de finanțare vizează modernizare sau 

investiție nouă) obligatoriu se va integra 

producția cu procesarea în cadrul exploatației 

agricole, iar în ceea ce privește comercializarea, 

criteriul 3.1a, aceasta se poate realiza: 

1. -fie în mod direct de către fermier către 

consumatorul final,  

2 - fie prin vanzarea produsului procesat la nivel 

de ferma către alti fermieri, procesatori,  

restaurante, pensiuni, vanzatorii cu amanuntul 

(dovedite prin intermediul unor pre/contracte 

încheiate direct cu  acestia  

-3. - sau printr-o combinare a celor două 

modalități descrise mai sus. 

De asemenea, Cooperativele agricole și Grupurile 
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ORGANIZATIA 

INTERPROFESIONALĂ PENTRU 

PRODUSELE AGROALIMENTARE 

(OIPA), din care să reiasă că solicitantul si , 

daca este cazul,  tertele persoane cu care 

acesta incheie precontracte, are/au 

calitatea de membru al acesteia, însoţit de 

documentul de înfiinţare al OIPA (act 

constitutiv și statut),  document avizat de 

consiliul director.  

Se va lua în considerare atât documentul 

avizat de către Preşedintele Consiliului 

Director cât și de o altă persoană 

împuternicită de Consiliul Director conform 

prevederilor statutului.  

În acest caz, pe lângă documentul emis de 

OIPA din care sa reiasă ca solicitantul este 

membru al acesteia, solicitantul trebuie sa 

prezinte şi Hotărârea Consiliului Director de 

împuternicire a Preşedintelui Consiliului 

Director sau a unei alte persoane din cadrul 

Consiliului Director, conform prevederilor 

statutului, în vederea semnării acestor 

documente. 

 

17 - Precontractele cu persoane juridice 

prin care se realizează comercializarea 

produselor proprii. 

 

 

 

de producători care integrează la nivelul 

proiectului, investiția în productia agricolă 

primară cu procesarea/condiționarea și /sau 

comercializarea (în condițiile criteriilor de 

selecție) pot primi punctaj în cadrul criteriilor de 

selecție.  

În cazul proiectelor care vizează producţia de 

legume şi struguri de masă, se poate acorda 

punctaj  în cadrul criteriului 1b) ((indiferent dacă 

cererea de finanțare vizează modernizare sau 

investiție nouă) dacă prin proiect se prevăd şi 

investiţii în condiţionare, comercializarea 

producţiei putând fi realizată în condiţiile 

detaliate mai sus. În contextul acestui principiu, 

în cadrul legumelor sunt incluse si culturile de 

cartofi și ciupercile de cultura. 

În cazul în care proiectul prevede investiții în 

toate cele trei verigi ale lanțului alimentar 

componenta de condiționare/procesare împreună 

cu cea de comercializare (dacă este cazul) de la 

nivelul exploatației agricole trebuie să reprezinte 

minimum 10% din valoarea eligibilă a 

proiectului. 

 

Procesarea (prelucrarea) unui produs agricol 

reprezintă: orice operaţiune efectuată asupra unui 

produs agricol (Anexa I la Tratatul de Instituire a 

CE) şi având drept rezultat un produs care este, 

de asemenea, un produs agricol (Anexa I la 

Tratatul de Instituire a CE), cu excepţia 

activităţilor realizate în exploataţia agricolă, 

necesare pentru pregătirea unui produs animal sau 

vegetal pentru prima vânzare. 
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CS3. Principiul asocierii (investițiile realizate de grupurile de producători, membrii lor şi 

cooperativele din sectorul pomicol) 

 (maximum 10 puncte) 

 

Solicitanții sunt Grupuri de producători sau cooperative:  

1) grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploatații agricole având 

dimensiunea până la  12 000 SO.       10 p 

2) grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de 

dimensiuni cuprinse între > 12 000 -≤  50 000 SO.    8 p 

3) grupuri de producători sau cooperative formate predominant din exploataţii agricole de 

dimensiuni cuprinse între >50.000 -≤  100.000 SO.    6 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

doc.3. a1) Documente solicitate pentru terenul 

agricol  aferent plantațiilor de viță de vie 

pentru struguri de masă existente/nou 

înființate și a altor plantații:  

- copie după documentul autentificat la 

notar care atestă dreptul de 

proprietate asupra terenului şi/ sau tabel 

centralizator emis de Primărie semnat de 

persoanele autorizate conform legii, 

conţinând sumarul contractelor de 

arendare cu suprafeţele luate în arendă pe 

categorii de folosinţă, perioada de 

arendare care trebuie să fie de cel puţin 

10 ani începând cu anul depunerii cererii 

de finanţare şi/ sau contractul de 

concesiune care să certifice dreptul de 

folosinţă al terenului cel puţin 10 ani 

începând cu anul depunerii cererii de 

finanţare.   

Contractul de concesiune va fi însoţit de 

adresa emisă de concedent şi trebuie să 

conţină:  

- situaţia privind respectarea clauzelor 

contractuale și dacă este în graficul de realizare a 

investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze;  

- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru 

Verificarea expertului constă în corelarea 

precizărilor din doc. 3 a 1) şi /sau 3c, în 

funcţie de tipul exploataţiei cu cele reieşite din 

verificările în IACS şi cu cele din Cererea de 

Finanţare punctul Stabilirea categoriei de 

fermă 

Se va verifica în documentul 10.b si in site 

MADR daca solicitantul face parte din forma 

asociativa vizată de criteriul de selecţie.   

Scorarea proiectului se va face proporțional în 

funcţie de numărul membrilor care au la 

momentul depunerii cererii de finanţare, 

dimensiunile economice ale exploataţiilor 

conforme cu dimensiunile precizate în 

criteriile de selecție.  

 

Ex. de calcul: Numarul total al membrilor 

formei asociative este de 100 fermieri. Din 

acest numar : 

 

20 membri însemnând 20% din totalul 

membrilor dețin exploatații având 

dimensiunea  SO < 12.000 (CS 4.1), rezultă 

un punctaj de 20%*20p= 4 puncte; 

20 membri însemnând 20% din totalul 
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suprafaţa concesionată există solicitări privind 

retrocedarea sau diminuarea, și dacă da, să se 

menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 

proces)  

 

Pentru cooperative agricole, societăţi 

cooperative agricole, grupuri de producatori, se 

vor prezenta documentele prevăzute mai sus 

pentru toţi membrii fermieri ai acestor solicitanţi 

d) Document pentru efectivul de animale 

deţinut în proprietate: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de 

ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte 

de data depunerii CF, din care să rezulte 

efectivul de animale deţinut, însoţit de formular 

de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 

Normele sanitare veterinare ale Ordinului 

ANSVSA nr. 40/2010);  

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si 

albine - Adeverinţă eliberată de medicul 

veterinar de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 

de zile înainte de data depunerii CF, din care 

rezulta numarul păsarilor şi al familiilor de 

albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul 

Exploatatiei. 

 

10.b)  Statut  pentru Societatea cooperativă 

agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005,) și 

Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 

566/ 2004) cu modificările și completările 

ulterioare și Composesoratele, obștile și alte 

forme asociative de proprietate asupra terenurilor 

(menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu 

modificările și completările ulterioare), din care 

sa reiasa ca acestea se încadreaza în categoria: 

societate cooperativa agricola, cooperativă 

agricola  sau fermier în conformitate cu art 7, 

alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și 

membrilor dețin exploatații având 

dimensiunea  SO >12 000 -≤ 50.000 (CS 4.2) 

rezultă un punctaj de 20%*18p= 3,6puncte; 

20 membri însemnând 20% din totalul 

membrilor dețin exploatații având 

dimensiunea SO >50.000  - ≤ 100.000 (CS 

4.3) rezultă un punctaj de 20%*16 p= 3,2 

puncte. 

Restul membrilor (40% din numarul total de 

membri) se situează cu dimensiunea 

exploatatiilor lor peste pragul de 100.000 SO 

(adică se situează în afara criteriilor de 

selecție aferente principiului P 4). 

În acest caz, punctajul se cumuleaza pentru 

toate criteriile pentru care s-a obținut punctaj 

si se calculează astfel: 

20% x 20p + 20%x 18p + 20% x 16p =  4p+ 

3,6p+3,2p= 10,8p totale obținute de forma 

asociativă. 
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modificările ulterioare. 

IACS Cererea de Finanţare punctul Stabilirea 

categoriei de fermă 

site MADR 

 

CS.4 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploataţiei 

Agricole (maximum 20 puncte) 

1) studii superioare        20 p 

2) studii liceale sau postliceale      17 p 

3) școli profesionale sau formare profesională care conferă un nivel minim de calificare în 

domeniu agricol        15 p 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Doc. 11 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE 

în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, 

economie agrară, mecanică agricolă, inginerie 

economica în agricultura și dezvoltare rurala sau, 

după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor 

respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei 

care au absolvit în ultimele 12 luni; 

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII 

postliceale şi liceale în domeniul 

agricol/agroalimentar/veterinar/economie 

agrară/mecanică agricolă. 

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII 

PROFESIONALE sau diploma/certificat de 

calificare ce atestă formarea 

profesională/certificat de competențe emis de 

un centru de evaluare si certificare a 

competentelor profesionale obtinute pe alte căi 

decât cele formale, care trebuie deasemenea să 

fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru 

Calificari care conferă un nivel minim de 

calificare în domeniu agricol/ 

agroalimentar/veterinar/economie 

agrară/mecanică agricolă. 

11.4 ADEVERINTA DE ABSOLVIRE A 

STUDIILOR IN DOMENIU, pana la eliberarea 

Se va prezenta unul din documentele 11.1,  

11.2 , 11.3 sau 11.4 însoţite, dacă este cazul, 

de documentul 11.5  

Expertul va verifica dacă documentul este  

emis de către o instituţie  autorizată/acreditată 

de Ministerul Educaţiei, Cercetării, 

Tineretului şi Sportului  sau este recunoscut 

de Autoritatea Națională pentru Calificări sau 

este emis de ANCA. 

 

Documentul care atestă formarea profesionala 

a adultilor, 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 

deasemenea să fie autorizat de Autoritatea 

Nationala pentru Calificari, sau certificat de 

absolvire a cursului de calificare emis de 

ANCA. În situația în care solicitantul este 

absolventul unei forme de învățământ din 

sistemul național de educație, în domeniul 
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documentului doveditor, dar nu mai tarziu de 

ultima plata. 

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL 

DE EVIDENȚĂ A SALARIAȚILOR care să 

ateste înregistrarea contractului individual de 

muncă. 

 

site ONRC 

agricol (horticultură, zootehnie, imbunatatiri 

funciare, medicina veterinara, management 

agricol, biotehnologii etc)/ agroalimentar/ 

veterinar/economie agrară/mecanică agricolă, 

inginerie economica în agricultura și 

dezvoltare rurală, se va prezenta 

diploma/documentul  care să ateste absolvirea 

formei de învățământ corespunzătoare. 

ANC (Autoritatea Nationala pentru Calificari) 

recunoaste toate certificatele de calificare 

emise de furnizorii de formare profesionala a 

adultilor care organizeaza Programe de 

Formare Profesionala autorizate conform 

legislatiei in vigoare (Legislatia privind 

formarea profesionala a adultilor, respectiv 

FPC). 

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 

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.  

Se poate accepta şi adeverința de absolvire a 

cursului de pregătire profesională în domeniu, 

până la eliberarea documentului doveditor 

care va fi prezentat până la contractare. 

Pentru îndeplinirea criteriului nr. 3 aferent 

principiului 4 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 
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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, puctajul 

referitor la nivelul de calificare se acordă 

tânărului fermier în cauză și nu angajatului cu 

functie de conducere . 

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). Angajatul cu 

functie de conducere va figura în 

REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ 

A SALARIAȚILOR cu normă întreagă. 

 

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. 

  

În cazul în care solicitantul (absolvent al unei 

forme de învățământ superior în ultimele 12 

luni) nu poate prezenta diploma, poate fi 

acceptată o adeverinţă de absolvire a studiilor 

respective, însoţită de foaia matricolă, sub 

condiţia prezentării diplomei în original până 
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la contractare. 

 

În cazul acceptării adeverinţelor în locul 

diplomelor/documentului final doveditor de 

absolvire a cursului, se va menţiona acest 

lucru în rubrica Observaţii şi se relua 

evaluarea criteriului în etapa de contractare. 

Nu se acorda punctaj pentru urmatoarele 

situatii (conditii minime de eligibilitate): 

-angajamentul de a dobândi competențele 

profesionale adecvate (cele mai sus 

menţionate – participare la program de 

instruire, în cazul studiilor deţinute în 

domeniul non-agricol) într-o perioadă de 

grație de maximum 33 de luni de la data 

adoptării deciziei individuale de acordare a 

ajutorului; 

- competențe în domeniul agricol/ veterinar/ 

economie agrară dobândite prin participarea la 

programe de iniţiere/instruire/specializate 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 

  sau  

- -copie după certificat/diplomă de studii sau 

echivalentul acestuia privind 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. 

- Nivelul I de calificare profesională are o 

durată de minim 360 ore, pentru certificatele 

eliberate până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore 

pentru cele eliberate ulterior, conform 

prevederilor legale în vigoare în prezent 

.Pentru acordarea de punctaj la criteriul 3 de 

selecţie, sunt acceptate şi certificatele de 

absolvire a cursurilor de calificare emise de 
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ANCA. 

 

 

CS.5 Principiul vârstei (tinerii de până la 40 ani, inclusiv) (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finanțare, Studiu de Fezabilitate, CI  Se vor puncta proiectele a caror reprezentant 

legal este un tanar cu varsta de pana la 40 de 

ani, inclusiv.  

 „tânăr fermier” înseamnă o persoană cu 

vârsta de până la 40 de ani inclusiv (până cel 

mult cu o zi înainte de a împlini 41 de ani) la 

momentul depunerii Cererii 

 

 

CS.6 Principiul reconversiei (investiții care presupun reconversie plantatilor pomicole) 

( 10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate insotit de proiectul de 

plantare, Documente solicitate pentru trenul 

agricol, Autorizatia de plantare, Autorizatia de 

defrisare, Cererea de Finanţare punctul Stabilirea 

categoriei de fermă 

Se vor puncta proiectele care propun ca 

actiune eligibila majoritara reconversia unei 

plantatii pomicole existente. 

Expertul verifică în studiul de fezabilitate şi în  

Proiectul de plantare, dacă  informaţiile cu 

privire la plantaţiile pomicole supuse 

reconversiei sunt în concordanţă cu 

informaţiile din documentele 3, 14, 15. 

 

Doc. 14 Expertul verifică dacă Autorizaţia de 

plantare este eliberată de către Direcţia pentru 

Agricultură Judeteana in numele solicitantului 

pentru suprafata şi soiurile vizate de proiect. 

 

Doc. 15 Expertul verifică dacă Autorizaţia de 

Defrişare este eliberată de către Direcţia 

pentru Agricultură Judeteana in numele 

solicitantului, cu maxim 3 ani înaintea 
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solicitării sprijinului, pentru speciile si 

suprafața prevazută prin proiect a fi replantată, 

sau dacă terenul este în pregătire, în vederea 

înființării unei plantații pomicole. 

Punctajul se acorda atât solicitanților care iși 

propun defrișare prin proiect, cât si celor care 

au realizat defrișarea cu maxim 3 ani înaintea 

solicitării sprijinului sau care au terenul în 

pregatire, în vederea înființării unei plantații 

pomicole. 

 

 

 

CS.7 Principiul crearii de locuri de munca (maximum 20 puncte) 

7.1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă                    

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

7.2 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă                

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finanțare, Studiu de fezabilitate Se vor puncta proiectele care propun crearea a 

cel putin unui loc de munca, pana la finalizarea 

investitiei si mentinerea acestuia in perioada 

de monitorizare. 

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, 

daca punctajul este solicitat.  

Îndeplinirea criteriului se va verifica atât pe 

parcursul perioadei de monitorizare, cât și la 

depunerea ultimei cereri de plată. 

 

 

Criterii pentru departajarea proiectelor cu punctaj egal:  

În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu același punctaj, vor fi aplicate următoarele 

criterii pentru departajare:  
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1 Proiecte care conduc la realizarea unui lanț alimentar integrat; 

2. Numarul locurilor de munca create; 

3. Valoarea nerambrsabilă totală a proiectului în ordine descrescătoare (vor avea prioritate 

proiectele cu valoarea nerambursabila mai mare) 

 

 


