
Condițiile prevăzute de lege pentru tinerii fermieri, 

 în vederea cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan 

 

Calitatea de preemptor pentru tânărul fermier (cu vârsta de până la 40 de ani, 

neîmpliniţi la data înregistrării comunicării de acceptare) persoană fizică/persoană fizică 

autorizată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 182/2016 trebuie certificată și de o fotocopie, certificată pentru 

conformitate de către funcţionarii primăriei, a diplomei de studii de profil (diplome, 

certificate, adeverinţe de studii în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agrară, 

mecanică agricolă, inginerie economică în agricultură şi dezvoltare rurală, diplome de absolvire 

studii postliceale şi liceale în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie agricolă, 

mecanică agricolă, diplomă de absolvire a şcolii profesionale sau diplomă/certificat de 

calificare ce atestă formarea profesională/certificat de competenţe emis de un centru de 

evaluare şi certificare a competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale, care 

trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, sau certificat de 

absolvire a cursului de calificare emis de Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă, ce 

conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agroalimentar, veterinar, economie 

agrară, mecanică agricolă). 

Pe cei care nu dețin o pregătire în domeniile menționate mai sus, îi informăm că 

Direcția pentru Agricultură Județeană Călărași organizează cursuri de calificare autorizate, 

în meseria de: 

► Apicultor 

► Legumicultor 

► Agricultor 

► Lucrător în creșterea animalelor 

► Tractorist 

► Combainier agricol 

► Pescar în ape interioare și de coastă 

► Pomicultor 

 

La înscriere se vor depune următoarele documente: 

-  Fișă de înscriere; 

-  Taxa de înscriere (400 lei); 

-  copie xerox a B. I./C.I.; 

-  copie xerox a certificatului de naştere; 

- copie xerox a actului de studii (minim învăţământ gimnazial – 8 clase); 

 

Valoarea totală a contractului este de 400 lei, conform ORDIN MADR nr. 43 din 24 

februarie 2017, iar taxa de eliberare a certificatului de calificare este de 20 lei. 

         Durata cursurilor este de 90 de zile (360 de ore, din care 120 h de teorie și 240 h de 
practică.) 

 

Relații la nr. de telefon: 0242/324020 sau 0730847542 


