
 
  
  

Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie  

  

Verificarea criteriilor de selectie  

  

CS1. Nivelului de calificare în domeniul agricol*  

 

1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol*  30 

puncte  

2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol**  25 puncte 

3.  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   20 puncte  

4. Solicitantul prezinta 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 recunoscuți de 

către ANC 15 puncte  

*Prin domeniul agricol se înţelege: pentru studii universitare, ramura de ştiinţe  „Ingineria 

resurselor vegetale şi animale” (conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările 

ulterioare), iar conform HG nr. 844/2002 cu modificările şi completările ulterioare,pentru 

studii liceale, prin domeniul agricol se înţeleg profiluri încadrate la: agricultură, industrie 

alimentară, silvicultură, protecţia mediului, inclusiv toate calificările care fac referinţă în 

titulatură la domeniul agricol (ex. mecanică agricolă).  

  

CS2: 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);      Maxim 30 p  

 

A) Sector vegetal  

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;             30 p  



2. Producere de sămânță/ material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole şi viticole 

- exceptând cele pentru legumicultură          25 p  

3. Pomicultură și producția de semințe, exceptând pepinierele pomicole      20 p  

 

B) Sector zootehnic  

1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)                   30 p  

2. Apicultură                                        25 p  

3. Ovine și caprine                           20 p  

  

DOCUMENTE  PREZENTATE  PUNCTE  DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL  

DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

Doc. Cererea de Finantare,  Pentru acordarea punctajului de selecție se va ține 

cont de ponderea culturilor sau speciilor de 

animale în cadrul calculului SO care trebuie să fie 

dominantă în total SO exploataţie.  

  

 Se vor acorda 30 de puncte pentru o exploataţie 

legumicolă (inclusiv în cazul producerii de 

material săditor şi/sau material semincer pentru 

culturile de legume) şi 25 de puncte pentru o 

exploataţie care vizează producerea de sămânţă şi 

material săditor (inclusiv pentru pepiniere 

pomicole şi viticole)– doar exploataţiile care 

vizează celelalte tipuri de cultură, excluzându-se 

la acest punct culturile de legume.  

În cazul culturilor pomicole, pentru pepiniere 

punctajul va fi acordat în cadrul celui de – al 

doilea criteriu de selecţie.  

În cazul exploataţiilor mixte când proiectul a fost 

încadrat pe sectorul vegetal/ zootehnic (aceasta 

reprezentând componenta majoritară măsurată în 

SO din total exploataţie). 

  

CS3. Solicitantul introduce elemente inovative  sau de protecția mediului și climă                 

20 p   

DOCUMENTE  PREZENTATE  

PUNCTE  DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL  

DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

Planul de afaceri   Se va verifica daca în Cererea de finanțare si 

in Studiul de fezabilitate este mentionat (la 

descrierea proiectului) faptul ca proiectul 

conține componente inovative sau de 

protecția mediului și climă.  



  

CS4. Solicitantul are în proprietate exploatația agricolă   20 p  

 DOCUMENTE  PREZENTATE  

PUNCTE  DE  VERIFICAT  ÎN  CADRUL  

DOCUMENTELOR  PREZENTATE  

Doc. 2 a) Documente proprietate/folosinţă 

pentru exploataţia agricolă, Doc. 2 C) 

Documente solicitate pentru animale, păsări 

și familii de albine, Doc. 2 d) Copie din 

registrul agricol  

  

Se va verifica Planul de afaceri, de 

asemenea se va verifica  document care 

atestă dreptul de proprietate asupra 

terenului agricol conform legislaţiei în 

vigoare (contract de vânzare - cumpărare 

autentificat de notar, act de donaţie 

autentificat de notar, hotarâre 

judecatorească definitivă şi irevocabilă cu 

punere în posesie, certificat de moştenitor 

unic autentificat de notar şi alte 

documente care demonstrează terţilor 

dreptul de proprietate conform legislaţiei 

în vigoare autentificate la notar).  

 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)  

  

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  

  

 

  


