
 

FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE SELECȚIE  

M 02 – Investiții pentru debutanți - fermieri  

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (i) din Reg.  

(UE) nr. 1305/2013 corespondență SM 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri“  

   

Denumirea solicitantului:  

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

Titlul proiectului:   

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

  

Nr. 

crt. 
CRITERII DE SELECŢIE  

Conform 

GS 

Punctaj 

stabilit de  

GAL  

1.  Nivelul de calificare al solicitantului în domeniul agricol Max 30 p    

a. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii  superioare în 

domeniul agricol                                           
30p  

  

  

b. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul 

agricol.                                         
25p  

  

  

c. 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.                                

20p  

  

 d. Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de 

inițiere/instruire/specializare în domeniul agricol, agro-alimentar, 

veterinar sau economie agrară, 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.   

Competenţele profesionale trebuie să fie în acord cu aria de 

activitate agricolă specifică exploatației vizate pentru sprijin.  

15p  

  

2.  Tipul de sector pe care se realizează investiția: zootehnic 

(bovine, apicultură, ovine și caprine) și  vegetal 

(legumicultura, inclusiv producția de material săditor, 

pomicultură și producția de semințe); 

Max 30 p  
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A) Sector vegetal                                                               max 30p    

1. Legumicultură (se referă atât la legumele în câmp cât şi la cele în 

spaţii protejate, inclusiv ciupercăriile din spaţiile climatizate), 

inclusiv producere de  material săditor/ sămânţă de legume;                             

30p  

  

  

2. Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru 

pepiniere pomicole şi viticole - exceptând cele  pentru 

legumicultură                                                            

25p  

  

3. Pomicultură și producția de semințe, exceptând pepinierele 

pomicole              
20p    

   B) Sector zootehnic    max 30 p    

   1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)                               30 p    

   2. Apicultură                                                                        25 p    

3. Ovine și caprine  20 p    

3.  Proiectul conține elemente inovative sau de protecția 

mediului și climă.                                             
20 p  

  

  

4.   Solicitantul are în proprietate exploatația agricolă  20 p    

TOTAL PUNCTAJ  100 puncte    

 Pentru această măsură pragul minim este de 30 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 în care există proiecte cu acelaşi punctaj şi aceleaşi valoare a sprijinului, departajarea se va 

face în ordine descrescătoare a dimensiunii economice a exploatației agricole exprimate prin valoarea 

producției standard (SO)  
 

 Observații:   

 

___________________________________________________________________________  

  
 

 Verificat: Expert GAL SIRET-MOLDOVA  

Nume/Prenume ______________________           

Semnătura __________  

Data_____/_____/________       
                                             

Întocmit: Expert GAL SIRET-MOLDOVA  

Nume/Prenume ______________________           

Semnătura __________  

Data_____/_____/________            

  


