
M6/2B – SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI ȘI A FERMELOR MICI 

A. SPRIJIN PENTRU TINERII FERMIERI  

CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ 

CS1.Comasarea exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral 

                                                                                                                     (maximum 10 de puncte) 

 

1.1 Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole      

(10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

1.2 Solicitantul preia integral două exploatații agricole               

(7 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

1.3 Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă     

(5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

Pentru a beneficia de punctaj conform criteriului de selecţie, preluarea exploataţiilor se 

realizează unitar, cu toate suprafeţele şi animalele, aşa cum apar înregistrate  la APIA şi/ 

sau la ANSVSA şi în Registrul agricol.  

Ca urmare, cedentul nu trebuie să mai fie înregistrat în Registrul unic de identificare de la 

APIA şi/ sau în Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ Circumscripție Veterinară şi 

Registrul Agricol. 

Nu este obligatorie preluarea curții și a anexelor gospodăriei cedentului. 

ATENȚIE! Pentru îndeplinirea acestui principiu de selecție, se vor atașa extras din Registrul 

unic de identificare de la APIA şi/ sau Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ DSVSA/ 

Circumscripție Veterinară şi Registrul Agricol pentru cedent/cedenți, din care să reiasă 

situația acestuia/acestora înainte și după momentul preluării exploatației/exploatațiilor 

agricole. 

ATENȚIE! Nu se va acorda punctaj în  situația în care cedentul/cedenții exploatației 

agricole preluate integral au jucat doar un rol de proprietar intermediar de scurtă durată a 

unei părți din altă exploatație mai mare (de exemplu: cedentul nu are nicio cerere de 

plată solicitată și înacasată de la APIA). 

Documente: 

Plan de afaceri 

Documente proprietate/folosinţă pentru exploataţia agricolă 

Documente solicitate pentru animale, păsări şi familii de albine 

 Copie din Registrul agricol 

 

CS2. Nivelul de calificare în domeniul agricol                                                    

                                                                                                                      (maximum 15 de puncte) 

 

2.1 . Solicitantul a absolvit cu diplomă studii superioare în domeniul agricol    

                                                                                                 (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

2.2  Solicitantul a absolvit cu diplomă studii postliceale sau liceale în domeniul agricol            

                                                                                                      (10 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

2.3 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 
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profesională, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de 

calificare profesională (instruirea/ calificarea/ specializarea).                                                     

Nivelul I de calificare profesională are o durată de minim 360 ore, conform prevederilor 

legale în vigoare.                                                                                                                 

                                                                                                      (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

* pentru studii universitare, conform HG nr. 580/2014 cu modificările şi completările 

ulterioare, iar pentru studii liceale, conform HG nr. 844/2002 cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Documente: 

Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol 

sau 

Diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol 

sau 

Certificat de calificare profesională care atestă urmarea unui 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 

 

CS3.  Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că obține/ deţine/ dezvoltă 

la nivelul exploataţiei agricole şi prevede în cadrul documentației tehnico-economice că 

va păstra şi dezvolta nucleul de soiuri/rase autohtone (indigene) pe toată durata de 

implementare și monitorizare a proiectului.    

(5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Punctajul se va acorda proporţional, în funcţie de ponderea nucleului soiurilor/raselor 

autohtone exprimate în SO din total dimensiune economică a exploatației, astfel: 

n- nucleul soiurilor/raselor autohtone exprimate în SO 

s- dimensiune economică a exploatației 

CS.5=n/s*5 

Documente:  

Cererea de Finanţare, punctual Stabilirea categoriei de fermă 

-pentru sectorul vegetal - Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România, 

elaborate de către ISTIS 

-pentru sectorul zootehnic – se vor prezenta certificate de origine  pentru animale de rasă  

(indigene) sau adeverințe ale asociațiilor/organizațiilor crescătorilor de animale acreditate 

pentru întocmirea și menținerea registrului genelogic   

 

CS4. Comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei 

tranșe de plată                                                                                 

 (15 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

 

Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul își asumă comercializarea producției 

proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei tranșe de plată.  
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Criteriul va fi verificat la depunerea celei de-a doua cereri de plată – demonstrare prin acte 

contabile. 

Documente: 

Declarație pe propria răspundere a solicitantului 

CS5. Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de acordare a 

sprijinului                                                                                         

(25 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Documente: 

Declarație pe propria răspundere a beneficiarului 

 

CS6. Crearea de locuri de muncă                                                 

(maximum 20 puncte) 

 

5.1 Proiectul prevede înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă                    

(20 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

5.2 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, până la 

finalizarea investiției și menținerea acestuia în perioada de monitorizare. 

Persoana Fizică Autorizată şi Întreprinderea Individuală înființată cu cel mult 3 luni înainte 

de depunerea Cererii de Finanțare vor primi punctaj pentru crearea unui loc de muncă. 

Îndeplinirea criteriului de selecție se va verifica la ultima cerere de plată și în perioada de 

monitorizare. 

 

Documente: 

Cerere de finanțare 

CS7. Comercializarea producției proprii în procent de minimum 10% din valoarea primei 

tranșe de plată online, prin intermediul unui site de vânzare online. 

                                                                                                            (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Criteriul va fi punctat în cazul în care solicitantul va evidenția în planul de afaceri că va 

comercializa minimum 10% din producția proprie prin intermediul vânzării online – site de 

vânzări online sau magazin online. 

 

Documente: 

Declarație pe proprie răspundere a solicitantului 

Documente de plată bancară, a căror evidență va fi ținută separat, și care vor fi prezentate 

la a doua cerere de plată. 

CS8. Proiecte care includ acțiuni pentru promovarea producerii și utilizării durabile de 

energie, inclusiv energie din surse regenerabile în cadrul fermei 

                                                                                                             (5 puncte dacă DA, 0 dacă NU) 

 

Se vor puncta proiectele care propun: 

1 Investiții în producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile (eoliană, solară, 

pompe de căldură), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar 
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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 urmatoarele criterii 

pentru departajare : 

1. Creare locuri de muncă 

2. Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de acordare a sprijinului                                                                                         

3. Valoare propusă pentru comercializare  

 

energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu. 

2. Investiții în instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin 

utilizarea biomasei (din deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă 

și/sau forestieră atât din ferma proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă 

secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv 

consumului propriu. 


