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FIȘA DE EVALUARE  A CRITERIILOR DE SELECȚIE  

M3 – Investiții pentru exploatații agricole  

  

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 17,  alin. (1), lit. (a) și (d) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 corespondență SM 4.1 ––,,Investiții în exploatații agricole”  

 

Denumire solicitant:__________________________________________________________________ 

Titlu proiect:________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

  

Verificarea criteriilor de selecție  

Nr. 

crt.  

Criterii de selecție  Punctaj  

1.   Exploatații agricole de semisubzistență                            Max 35 p  

  

4.000- 11.999 SO                                                                                  35 p  

> 12.000 SO                                                                                         15 p  

  
  
  
  

2. Expoatații agricole care nu au beneficiat de sprijin          Max 15 p 

SAPARD/FEADR pentru același tip e activitate.                           

Expoatații care nu au beneficiat de sprijin.                                    15 p  

Exploatații care au beneficiat de sprijin                                           5 p    

  
  
  
  
  

3.   Tipul investiției                                                                       Max 10 p  

1. Investiții în sectorul vegetal                                                       10 p  

2. Investiții în sectorul zootehnic                                                    5 p  
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4.    Expoatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani,  

la data depunerii proiectului.                                                  Max 25 p  

 

Fermier cu vârsta mai mica de 40 ani.                                            25 p  

Fermier cu vârsta de peste 40 ani.                                                   10 p  

  
  

5.  Nivelul de calificare în domeniul agricol al managerului  

exploatației agricole;                                                             Max 15 p  

 

- studii superioare                                                                         15 p  

- studii liceale sau postliceale                                                      10 p 

- școli profesionale sau  formare  profesională care conferă un 

nivel minim de         calificare         în domeniul agricol.         5 p 

  
  
  
  

          

           Pentru această măsură pragul minim este de 35 puncte și reprezintă pragul sub care 

niciun proiect nu poate intra la finanțare.  

Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul  alocării 

disponibile pentru selecţie, iar pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face crescător 

în funcție de valoarea eligibilă a proiectelor.  

                  În cazul proiectelor cu același punctaj și aceeași valoare a sprijinului, departajarea se va face în 

ordinea următoarelor criterii:  

1. Nivelului de calificare în domeniul agricol al managerului exploatației agricole  

 standard (SO);  

2. Expoatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii 

 proiectului. 

  

       Notă:   

• Valoarea eligibilă a proiectului:   _________________________  

• Dimensiunea economică a exploatației: ___________________ 

•  Observatii: 

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………... 
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Verificat de: Expert 2  GAL SIRET-MOLDOVA  

Nume/Prenume …………………….   

Semnătura     

DATA…………………..  

  

 

 

Întocmit de: Expert 1 GAL SIRET-MOLDOVA  

Nume/Prenume …………………….   

 Semnătura      

DATA………………….. 


