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Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecție 

Măsura 3- Investiții pentru exploatații agricole 

 
 

CS 1. Exploatații Agricole de semi subzistență 

4.000- 11.999 SO                                                                                   35 p 
>12.000 SO                                                                                           15 p 

Documente de verificat.  

Memoriu justificativ  

Cererea de finanțare 

 

Expertul verifică detaliile din Cererea de 
finanțare, capitolul Coeficienți producție 
standard 2010. În funcție de valorile din 
anexă se acordă punctajul corespunzător.  

CS 2. Expoatații agricole care nu au beneficiat de sprijin SAPARD/FEADR pentru 

același tip e activitate.                          

Expoatații care nu au beneficiat de sprijin.                                    15 p 

Exploatații care au beneficiat de sprijin                                        5 p   

Studiu de fezabilitate; 

Cererea de finanțare. 

Respectarea acestui criteriu se face 

verificând Studiul de fezabilitate și 

Cererea de finanțare, punctul 10 din 

secțiunea F- Raport asupra utilizării 

programelor de finanţare nerambursabilă 

întocmit de solicitant (va cuprinde 

amplasamentul, obiective, tip de 

investiţie, lista cheltuielilor eligibile, 

costuri şi stadiul proiectului, perioada 

derulării proiectului), pentru solicitanţii 

care au mai beneficiat de finanţare 

nerambursabilă începând cu anul 2007 

pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 

Dacă nu a beneficiat de sprijin pentru 
investiții similare, expertul acordă 15 
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puncte. În situația în care se constată că  
aplicantul a mai beneficiat de sprijin 
pentru investiții similare se acordă 10 
puncte. 

CS 3. Tipul investiției 

1. Investiții în sectorul vegetal                           10p                              

2. Investiții în sectorul zootehnic                       5p 

Documente verificate: 

Cererea de finanțare, Studiul de 

fezabilitate 

Expertul va verifica : 

- În Cererea de finanțare, Cap. A-

PREZENTARE GENERALĂ, 

Secțiunea A4- Prezentare succintă a 

proiectului- detalii cu privier la tipul 

investiției. 

- În Cererea de finanțare Cap. A6- 

Date despre proiect,  Secțiunea A6.4 

căsuța bifată, corespunzătoare tipului 

de investiție. 

- În Studiul de fezabilitate- tipul 

investiției. 

În situația în care expertul constată că  

tipul investiției se va realiza în sectorul 

vegetal, va acorda 10 puncte. Dacă 

expertul constată că investiția se va 

realiza în domeniul zootehnic, va acorda 

5 puncte 

CS 4. Expoatații agricole deținute de fermieri cu vârsta sub 40 de ani, la data 

depunerii proiectului.                                                

 Fermier cu vârsta mai mica de 40 ani.                                            25 

Fermier cu vârsta de peste 40 ani.                                                  10 

Documente verificate: 

Cererea de finanțare, Studiul de 
fezabilitate 

Copia actului de identitate. 

Pentru evaluarea acestui criteriu se vor 

verifica următoarele documente: studiul 

de fezabilitate, Cererea de finanțare, Copia 

actului de identitate. Clarificare cu privire 

la vârsta tânărului fermier! Din punct de 

vedere al vârstei, se încadrează în definiția 

tânărului fermier șef de exploatație, 

inclusiv tânărul fermier care depune o 
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Cerere de finanțare cu o zi înainte de 

împlinirea vârstei de 41 de ani. 

Celor cu vârsta mai mica de 40 ani, 
conform explicațiilor de mai sus, li se vor 
atribui 25 puncte. Aplicanților cu vârsta de 
peste 40 ani, li se va acorda 10 puncte. 

CS 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.                                                5p 

  Documente de verificat 

Cererea de finanțare, Studiul de 
fezabilitate, Documente care atestă 
calificarea.  

 

Expertul verifica daca solicitantul deține 

competențe și aptitudini profesionale, 

conform copiei de pe diploma de 

licenta/master în domeniul agricol 

eliberată de o instituție de învățământ 

superior, caz în care solicitantul va obține 

25 de puncte. 

 Solicitanții care prezintă copie de pe 

diploma de studii in cazul absolventilor 

de studii postliceale sau liceale in 

domeniul agricol vor primi 20 de puncte. 

Pentru cursurile de formare profesională 

care conferă un nivel de calificare superior 

nivelului minim obligatoriu solicitat prin 

eligibilitate, se verifica in cadrul 

documentul conform cerintelor vor primi 

10 de puncte. 

În cazul în care solicitantul nu poate 

prezenta diploma în original. Poate fi 

acceptată o adeverinţă de absolvire a 

studiilor respective, însoţită de situația 

școlară disponibilă, sub condiţia 
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prezentării diplomei în original pentru 

acordarea celei de-a doua tranşe de sprijin. 

Absolvirea de studii superioare se 

dovedeşte cu diploma de 

licenţă/master/doctor, iar absolvirea 

studiilor postliceale cu diplomă/certificat 

de absolvire, iar cele liceal se dovedesc cu 

diplomă de bacalaureat. 

II. Pentru demonstrarea criteriului de 

selecţie privind formarea profesională 

care conferă un nivel de calificare 

superior nivelului minim obligatoriu 

solicitat, se va prezenta actul doveditor 

(certificat de calificare) eliberat de un 

formator de formare profesională acreditat 

(recunoscut de Ministerul Educaţiei și 

Cercetării Științifice) prin care se certifică 

competențele profesionale de minim Nivel 

1 de calificare în domeniul agricol, agro-

alimentar, veterinar sau economie agrară, 

conform legislaţiei aplicabile la momentul 

acordării certificatului. Solicitanţii care nu 

au studii medii/superioare vor prezenta 

diploma de absolvire a minim 8 clase.  

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 
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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 ANCA. 

 

 

 

Expertul completează, semnează şi datează Fişa de evaluare a criteriilor de selecţie şi 

înscrie punctajul total acordat.  
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Dacă există divergenţe între expert şi persoana care verifică munca expertului, acestea 

sunt mediate/rezolvate de şeful ierarhic superior, care îşi însuşeşte decizia prin 

semnătură.  


