
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selectie
MĂSURA M6/2B – Sprijinirea Tinerilor Fermieri si a Fermelor Mici

A. SPRIJINIREA TINERILOR FERMIERI

Evaluarea criteriilor de selectie se face numai in baza documentelor depuse odata cu Cererea de
Finantare.

Verificarea criteriilor de selectie:

CS1. Comasarea exploatațiilor având în vedere nuărul exploatațiilor preluate integral

1.1 Solicitantul preia integral minimum trei exploatații............ 10 puncte dacă DA, 0 dacă NU
1.2 Solicitantul preia integral două exploatații ..........................7 puncte dacă DA, 0 dacă NU
1.3 Solicitantul preia integral cel puțin o exploatație .................5 puncte dacă DA, 0 dacă NU

DOCUMENTE  PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE

Doc. 1. Planul de afaceri

Doc. Documente proprietate/folosinţă pentru
exploataţia agricolă:
a) Documente solicitate pentru terenul
agricol:
● document care atestă dreptul de
proprietate asupra terenului agricol conform
legislaţiei în vigoare,
şi/sau

● tabel centralizator - emis de Primărie,
semnat de persoanele autorizate conform legii,
cu suprafeţele luate în arendă pe categorii de
folosinţă şi perioada de arendare,
şi/sau

● contract de concesionare (valabile la data
depunerii Cererii de Finanţare) însoţit de
adresa emisă de concedent care conţine
situaţia privind respectarea clauzelor
contractuale, dacă este în graficul de realizare
a investiţiilor prevăzute în contract şi alte
clauze;
● Contractul de comodat/ contractul de
inchiriere/ documentul potrivit caruia

Doc. 1. Planul de afaceri

Expertul verifică dacă exploatația agricolă în
care s-a instalat tanarul fermier provine din
preluarea integrala a cel putin unei
exploatatii agricole, a doua sau minim trei.
Pentru a acorda punctaj, se verifica
informaţiile cu privire la numarul
exploatatiilor care au constituit noua
exploatatie, in care solicitantul se
instaleaza, tinand cont de urmatoarele:
RO-ul exploatatiei/exploatatiilor preluate
(arenda, concesiune, document care atestă
dreptul de proprietate) numele cedentilor si
elementele de identificare (ex: copie BI/CI,
Extras cedent APIA/DSVSA, Document
eliberat de Asociatia Apicola, Registrul
Agricol), chitante/facturi de achizitie
animale/stupi si familii de albine.
a. Documente solicitate pentru terenul

agricol:
Expertul verifica, urmatoarele documente:
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 a stabili



suprafata de teren a fost data temporar in
administrare/folosinţă.

d)Documente solicitate pentru animale,
păsări şi familii de albine:
● extras din Registrul Exploataţiei emis de
ANSVSA/ DSVSA/ (adeverinţă eliberată de
medicul veterinar de circumscripţie) actualizat
cu cel mult 30 zile calendaristice înaintea
depuneri cereri de finanţare însoţit de formular
de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din
Normele sanitare veterinare ale Ordinului
ANSVSA nr. 40/2010);

e)Pentru exploatațiile vegetale: copie din
Registrul agricol emis de Primării actualizat în
anul depunerii cererii de finantare, care să
confirme dreptul de folosinţă
(proprietate/arendă/ concesionare) al
terenului , cu ştampila primăriei şi menţiunea
"Conform cu originalul".

Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice: Copie
din Registrul agricol emis de Primării actualizat
cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii cererii
de finanţare care să confirme dreptul de
folosinţă (proprietate/arendă/concesionare al
terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar
proprietate) înregistrate pentru baza de
producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea
"Conform cu originalul".

elementele de identificare a cedentilor si a
verifica preluarea integrala.

Expertul verifica, urmatoarele: conţinutul
sumarului contractelor de arendare valabile
la data depunerii Cererii de Finanţare, şi
stabileste elementele de identificare a
cedentilor si verifica preluarea integrala.
Expertul verifică: după caz, existența

Contractului de comodat/contractului de
inchiriere/ documentul potrivit caruia
suprafata de teren a fost dată temporar în
administrare/folosinţă,
Expertul verifica urmatoarele: la data
depunerii Cererii de Finanţare, dacă
solicitantul este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract şi alte
clauze, pentru a stabili elementele de
identificare a cedentilor si a verifica
preluarea integrala.
In toate cazurile de mai sus, in cazul
exploatatiilor vegetale se vor verifica
cedentii si in baza de date din Registrul
exploatațiilor de la ANSVSA/DSVSA.
d) Documente solicitate pentru animale,
păsări şi familii de albine:
Expertul verifica daca efectivul de animale
deţinut solicitant sunt preluate integral de la
cedent/cedenti.
Se verifica, daca este cazul, efectivul
păsărilor şi al familiilor de albine, conform
inregistrarilor din registrul agricol şi a
adeverinţei eliberată de medicul veterinar
de circumscripţie, pentru a stabili
elementele de identificare a cedentilor si a
verifica preluarea integrala. Expertul va
verifica in baza de date din Registrul
exploatațiilor de la ANSVSA pe baza
informatiilor prevazute in Planul financiar
daca cedentul/cedentii mai figureaza cu
animale.
In cazul exploatatiilor zootehnice,
verificare se realizeaza si in Registrul unic
de identificare APIA pentru cedenti.

Atât în cazul exploatațiilor vegetale, cât și
în cazul exploatațiilor mixte/zootehnice se
verifică existența Registrului Agricol.
În situația în care, o exploatație se preia
de la propria Persoană Fizică, aceasta



trebuie să se preia integral exploatația
agricolă deținută fără a primi punctaj la
selecţie. De asemenea, solicitantul poate
prelua integral exploatația deținută de
soț/soție, dar fără a beneficia de punctajul
aferent acestui principiu de selecție (pentru
exploatația preluată de la soț/soție).
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 rolul 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).

CS2. Nivelul de calificare în domeniul agricol*

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 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)

*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).

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Doc. Copie după certificat/diplomă de studii
in domeniul agricol

sau,
Document care atesta nivelul de calificare în
domeniul agricol de cel puţin Nivel 1 de
calificare profesională.
Nivelul I de calificare profesională are o
durată de minim 360 ore.

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 15 de puncte.
Solicitanții care prezintă copie de pe diploma

de studii in cazul absolventilor de studii
postliceale sau liceale in domeniul agricol vor
primi 10 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 5 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 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 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.



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)

(conform Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultură din România aprobat de către ISTIS)

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Declaraţie pe proprie răspundere privind
îndeplinirea criteriului de selecţie până la
momentul acordării celei de-a doua tranşe de
sprijin.

Document care certifică utilizarea resurselor
genetice autohtone.

Certificatul de origine pentru animale de rasă
indigenă eliberat de Asociații ale crescătorilor
sau Organizațiile de ameliorare, autorizate de
ANZ si verificarea in lista raselor indigene
(autohtone).

Expertul verifică daca solicitantul si-a propus
prin proiect sau a demonstrat că
deţine/dezvoltă la nivelul exploataţiei
agricole şi a prevazut în Planul de afaceri ca
va păstra şi dezvolta nucleul de rase,
respectiv soiuri autohtone pe toată durata de
implementare si monitorizare a proiectului.
Punctajul se  poate acorda si daca
solicitantul depune angajament pe propria
raspundere ca se obliga ca pana la cea de-a
doua transa de plata sa detine in exploatatie
o dimensiune SO ce poate fi atestata prin
certificat de origine animala/ categoria
biologică certificat  sau dintr-o categorie  sau
superioară (entru materialul saditor
certificat. Aceste precizari trebuie sa se
regaseasca si in Planul de afaceri, inclusiv  cu
detalierea furnizorului care ii va emite
materialul saditor certificat/certificatul de
origine pentru animalele pe care le va
detine. Daca aceste informatii nu se regasesc
expertul inscrie “0” in coloana “scor”, in
rubrica aferenta acestui criteriu de selectie.
Sector Vegetal
Soiurile autohtone se regăsesc în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din
România/ Institutul de Stat pentru Testarea
și Inregistrarea Soiurilor (ISTIS) – aprobat
anual.
Soiurile autohtone sunt cele obținute din
sămânță autohtonă, și anume sămânța
certificată în conformitate cu prevederile
legislației în vigoare în domeniul calității
semințelor, care a fost produsă pe teritoriul
României din soiuri înregistrate în Catalogul
oficial al soiurilor de plante de cultură din
România elaborat de către Institutul de Stat



pentru Testarea și Inregistrarea Soiurilor
(ISTIS), ce se regăseşte la adresa
http://istis.ro/Catalog-ISTIS, în anul
respectiv de cerere, în dreptul cărora este
înscris un cod care aparține menținătorilor
din România.
Punctajul se va acorda proporţional în
funcţie de ponderea nucleului soiurilor
autohtone în total cultură vegetală
(exprimată în SO) din cadrul exploatației
Acest criteriu se aplică pentru toate tipurile
de activități agricole desfășurate, sau
urmează a fi desfăşurate, atât fermierilor
care sunt autorizați pentru producerea de
semințe și/sau material săditor cu condiția să
demonstreze ca acestea sunt soiuri
autohtone, cât și în cazul fermierilor care
cultivă (utilizează)/vor cultiva (utiliza) soiuri
autohtone identificate în catalogul ISTIS.
Pentru toți fermierii, atât pentru deținători
de autorizații pentru producerea, prelucrarea
și comercializarea semințelor și materialului
săditor cât și pentru fermierii care
cultivă/vor cultiva aceste soiuri pentru
consum, verificarea cu privire la soiul
autohton se face pe baza documentelor de
calitate și conformitate ale furnizorilor sau
orice document echivalent (factură fiscală de
achiziție/ document oficial de certificare a
lotului de sămânță/buletinul de analiză cu
mențiunea sămânță ”admisă pentru
însămânțare”/buletin de analiză oficială cu
mențiunea ”necesar propriu”/etichetă
oficială) ce se eliberează fiecărui fermier în
care se regăsesc nominalizate soiurile de
semințe sau material săditor.
Sămânța autohtonă este sămânța certificată
în conformitate cu legislația națională în
vigoare în dreptul căreia este înscris un cod
care aparține menținătorilor din România,
conform catalogului ISTIS.
Sector Zootehnic
Punctajul se va acorda proportional în
funcţie de  ponderea numărului de animale
exprimat in SO pentru care se prezintă
certificate, din  total efectiv de animale.
exprimat in SO.
Punctajul se va acorda pentru animalele
pentru care se poate prezenta certificat de



origine pentru animale de rasă eliberat de
Asociații ale crescătorilor sau Organizațiile
de ameliorare care înființează și conduc
registre genealogice. Rasele autohtone se
regăsesc în lista „Raselor indigene” din
Anexa 14. Punctajul se va acorda
proporţional în funcţie de ponderea
numărului de animale exprimat in SO pentru
care se prezintă certificate, din total efectiv
de animale (exprimat in SO), din cadrul
exploatației.

CS4. Comercializarea producției proprii în procent de minimum 30% din valoarea primei
tranșe de plată
(15 puncte decă DA, 0 dacă NU)

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Planul de Afaceri
Declarație pe propria răspundere a solicitantului

Se verifică daca din Planul de Afaceri rezulta
faptul ca solicitantul isi popune
comercializarea productiei proprii in procent
de minim 30% din valoarea primei transe de
plata.
Se verifica declarație pe propria raspundere
prin care solicitantul își asumă răspunderea
comercializării producției proprii în procent
de minimum 30% din valoarea primei tranșe
de plată. Se verifică dacă declarația este
semnată de solicitant.

CS5. Implementarea planului de afaceri în maximum 2 ani de la decizia de acordare a
sprijinului
(25 puncte dacă DA, 0 dacă NU)

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Planul de Afaceri
Declarație pe propria răspundere a solicitantului

Se verifică daca din Planul de Afaceri rezulta
faptul ca solicitantul isi popune
comercializarea productiei proprii in procent
de minim 30% din valoarea primei transe de
plata.
Se verifică dacă există o declarație prin care
solicitantul își asumă implementarea planului
de afaceri în maximu 2 ani de la decizia de
acordre a sprijinului. Se verifică dacă
declarația este semnată de solicitant.



CS6. Crearea de locuri de muncă
6.1 Înființarea unui loc de muncă cu normă întreagă................... 20 puncte dacă DA, 0 dacă NU
6.2 Înființarea unui loc de muncă cu jumătate de normă ..............10 puncte dacă DA, 0 dacă NU

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Cerere de finanțare, Planul de Afaceri Expertul verifică daca din Planul de Afaceri
rezulta creare de noi locuri de munca.
Persoana Fizică Autorizată și Întreprinderea
Individuală înființate cu cel mult trei luni
înaintea depunerii cererii de finanțare vor
primi punctaj pentru creare unui loc de
muncă.
Îndeplinirea criteriului se va verifica atât pe
parcursul perioadei de monitorizare, cât și la
depunerea ultimei cereri de plată.

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)

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Planul de afaceri Se va verifica dacă în planul de afaceri se
menționează că solicitantul va comercializa
minimum 10% din producția proprie, prin
intermediul vânzării online sau printr-un
magazin online.

CS8. Proiectele 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)

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR  PREZENTATE

Cererea de finanțare - buget Se va verifica dacă în cererea de finanțare
(buget) sunt prevăzute: cheltuieli/investiții
în echipamente de producere a energiei din
surse regenerabile (de ex. Eoliană, solară,
pompe de căldură) SAU cheltuieli/investiții în
instalații pentru producerea de energie



electrică și/sau termică prin utilizarea
biomasei (deșeuri/produse secundare
obținute din activitatea agricolă/forestieră a
fermei proprii sau din afara fermei)

În urma verificării criteriilor de selecție, expertul completează, semnează şi datează Fişa de
evaluare a criteriilor de selecţie si înscrie punctajul total acordat.

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.


