
Nr. 

crt. 
Criteriu de selecție Puncte 

1 Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral Maxim 

20 

1.1 Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole 20 

1.2 Solicitantul preia integral două exploatații agricole 15 

1.3 Solicitantul preia cel puțin o exploatație agricolă 10 

2 Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/veterinar/economie agrară Maxim 

20 

2.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect 

(vegetal/zootehnic/mixt) 

20 

2.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricola vizata in proiect 

(vegetal/zootehnic/mixt) 

15 

2.3 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare /instruire superior nivelului minim obligatoriu 

solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I 

de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională 

10 

3 Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de 

specialitate 

Maxim 

5 

3.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA-anexat) 5 

3.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (conform studiului ICPA-anexat) 3 

4 Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare 

eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de precizie etc.; 
 

Maxim 

15 

4.1 Planul de afaceri cuprinde minimum o acțiune de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor din 

următoarele: economie circulară, utilizarea eficiență a apei, agricultură ecologică, perdele forestiere, utilizare 

de energie din surse regenerabile, combatere biologica a dăunătorilor/ polenizare biologică, producere de 

compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd.  3 acțiuni = 15 puncte 

15 

5 Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a  construirii și modernizării clădiri cu destinație 

agroalimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatație 

Maxim 

25 

5.1 Planul de afaceri prevede construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară (sere, solarii, 

adăposturi animale etc) 

13 

5.2 Planul de afaceri prevede achiziție de echipamente 12 

6 Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de 
producători). 

 

Maxim 

15 

TOTAL  100 

 


