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CRITERII DE SELECŢIE
Principiul sectorului prioritar care vizează sectoarele: zootehnic (bovine, apicultură,
ovine și caprine) și vegetal (legumicultura, inclusiv producere de material saditor,
pomicultura și producere de samânţă)
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;
2. Producere de sămânță /material săditor, inclusiv pentru pepiniere pomicole şi
viticole - exceptând cele pentru legumicultură
3. Pomicultură, exceptând pepinierele pomicole
B) Sector zootehnic
1. Bovine (sunt incluse şi bubalinele)
2. Apicultură
3. Ovine și caprine
Principiul comasării exploatațiilor având în vedere numărul exploatațiilor preluate
integral
1. Solicitantul preia integral minim trei exploatații agricole
2. Solicitantul preia integral două exploatații agricole
3. Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă
Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol
1. Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare în domeniul agricol
2. Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale în domeniul agricol
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.
Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza
studiilor de specialitate
1. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial ridicat (conform studiului ICPA)
2. Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial mediu (conform studiului ICPA)

Principiul raselor/ soiurilor autohtone
Solicitantul își propune prin proiect sau demonstrează că deţine/ dezvoltă la nivelul
exploataţiei agricole şi prevede în cadrul Planului de Afaceri ca va păstra / dezvolta nucleul
PS5
de rase (rasele vor fi certificate şi se vor regăsi în Registrul genealogic al raselor), respectiv
soiuri autohtone (conform Catalogului oficial elaborat de către ISTIS) pe toată durata de
implementare si monitorizare a proiectului.
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