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E1.2L FISA DE EVALUARE  GENERALA A PROIECTULUI    

tip de sprijin Suma Forfetara 

 

MASURA M3 /2B. Incurajarea tinerilor fermieri sa practice agricultura 

 

 

 

Numarul de inregistrare al Cererii de Finantare* (CF): 

 

 

*se va prelua din Fisa de verificare a conformitatii 

                        

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
 
Data lansarii apelului de selectie de catre GAL: _______________________________ 
Data inregistrarii proiectului la GAL: ________________________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se incadreaza in prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. 19.1.a.i.  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Functie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

A. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI 

B.VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 
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A. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI 

1. Verificarea eligibilitatii solicitantului Documente verificate 

 DA NU NU ESTE 
CAZUL 

1.1  Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 
Programul SAPARD cât si pentru FEADR/GAL? 

□ □  

1.2.1 Pentru proiectele incadrate in art. 19.1.a.i     

a) Solicitantul are contract de finantare aflat in implementare si finantat 
pentru masura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 “Instalarea 
tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 si/sau pentru submasura 
6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau proiecte similare 
finantate prin sub-masura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea actiunilor in 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” din PNDR 2014-2020?  
 

□ □ □ 

b) Exploatatia/parte din exploatatia care solicita sprijin a mai  beneficiat de 
sprijin prin intermediul masurii 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/ 411.112 
“Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 si/sau prin 
intermediul submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 
proiecte similare finantate prin sub-masura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” din PNDR 
2014-2020? 
 

□ □ □ 

c) Solicitantul are decizie de finantare pentru proiect  aflat in implementare  
si finantat prin intermediul masurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” 
din LEADER, din PNDR 2007-2013, si/sau prin intermediul submasurii 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau proiecte similare finantate 
prin sub-masura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala” din PNDR 2014-2020? 
 

□ □ □ 

d) Exploatatia/parte din exploatatia pentru care s-a solicitat sprijin apartine 
unui proiect  aflat in implementare si finantat prin intermediul masurii 141 
„Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta ”/411.141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, 
si/sau prin intermediul submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici” sau proiecte similare finantate prin sub-masura 19.2  ”Sprijin pentru 

□ □ □ 



3 

implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” din PNDR 
2014-2020? 

e) Solicitantul are in derulare un proiect pe submasura 4.1 "Investitii in 
exploatatii agricole", 4.1a „Investitii in exploatatii pomicole” 4.2 ”Investitii 
pentru procesarea/marketingul produselor agricole”, 4.2a ”Investitii in 
procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” sau proiecte 
similare finantate prin sub-masura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea 
actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” din PNDR 2014-2020? 

□ □ □ 

1.3 Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe 
proprie raspundere sectiunea (F) din CF? 

□ □  

1.3 a) pentru proiectele incadrate in art. 19.1.a.i  
 In cadrul unei familii (sot si sotie) doar unul dintre membri  beneficiaza de 
sprijin? 

□ □ □ 

1.3 b) pentru proiectele incadrate in art. 19.1.a.ii:  
Nu se aplica 

   

B.VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

EG 1 GAL Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL 
 

□ □ □ 

EG2 GAL Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de beneficiari directi  □ □ □ 

EG 3 GAL Investitiile sa se faca in conformitate cu planul urbanistic general 
 

□ □ □ 

EG 4 GAL Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile 

 

□ □ □ 

EG 5 GAL  Investitia va indeplini conditiile de mediu 

 

□ □ □ 

EG 6 GAL Inceperea implementarii planului de afaceri, in termen de maxim 

9 luni de la data deciziei de acordare a ajutorului 

□ □ □ 

C.ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTII    

EG 1 Dimensiunea exploatatiei agricole se incadreaza in dimensiunile 

admise? 

□ □ □ 

EG 2  Planul de afaceri prevazut contine cel putin: 

(a) in cazul proiectelor incadrate in art.19.1.a.i  

(i) situatia initiala a exploatatiei agricole; 

(ii) etapele si obiectivele pentru dezvoltarea activitatilor exploatatiei 
agricole; 

(iii) detalii privind actiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului 
si de utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea 

□ □ □ 
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activitatilor exploatatiei agricole, cum ar fi investitiile, formarea sau 
consilierea. 

 

EG 3 in cazul ajutoarelor pentru proiectele incadrate in art.19.1.a.i  

Solicitantul prin planul de afaceri demonstreaza imbunatatirea performantei 
generale a exploatatiei agricole? 

□ □ □ 

EG 4 Proiectul prevede acordarea sprijinului in cel putin doua rate pe o 
perioada de maximum cinci ani. 

□ □  

EG 5  Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de 
plăți (sprijin) și  a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii? 

□ □  

 

Verificarea criteriilor de selectie aplicate de catre GAL 

PRINCIPII ŞI CRITERII DE SELECŢIE GAL AMARADIA   

JIU  

Punctaj 
Documente de verificat 

CS 1. Complementaritatea proiectului , 

abordarea de jos in sus 

Solicitantul a mai depus un proiect pe o 

alta masura din cadrul SDL – 20 puncte 

2. Solicitantul demonstreaza că 

beneficiaza direct de pe urma unei 

investitii realizate in cadrul actualei SDL, 

în derulare sau finalizate- 15 puncte  

3. Solicitantul demonstreaza că beneficiaza 

indirect(în calitate de furnizor sau client 

constant, demonstrat cu precontracte, al unui 

beneficiar de proiect, pentru proiectul in 

cauza) de pe urma altui proiect depus in 

cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat -

10 puncte 

Max 20 pct. Planul de afaceri, Cererea de 
finanţare 

CS 2. Proiecte care cuprind activităţi care sprijină 

protecţia mediului 
20 pct Planul de afaceri, Cererea de 

finanţare 

CS 3. Proiecte derulate de femei 30 pct. Cererea de finanţare, Copie 
CI reprezentant legal proiect 
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CS 4. Diplomă de studii în domeniul de activitate al 

proiectului -  max 30 puncte astfel: 

Diplomă de studii superioare în domeniul de 

activitate al proiectului -30 puncte 

Diplomă de studii medii în domeniul de activtate al 

proiectului –15 puncte 

Diplomă de studii gimnaziale/ adeverinţă că a 

urmat cursuri de formare prefosională (sau 

echivalent) în domeniul de implementare a 

proiectului -10 puncte 

 

Max 30 pct. Cerere de finanţare, CI, 
Diploma de studiu 

Total punctaj 

          

100 pct 

         

 

Selectia proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului , pana la atingerea 

valorii alocate acestei masuri. 

Modalitatea de departajare a proiectelor depuse  

 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj.  

- In caz de punctaj egal, va avea prioritate proiectul cu valoarea eligibila 

cea mai mica. 

 

 Punctajul minim admis la finantare. 

Punctajul minim pentru aceasta masura este de 10 p. Proiectele sub acest punctaj nu se 

finanteaza. 

 
 

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT 
SELECTAT? 

DA DA cu 
observații* 

NU**  

       

* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect 

selectat (Erată la Raportul de selecție, decizia forului de control MADR, adresa DGDR – AM PNDR), 

în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind criteriile de selecție 

** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat 
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VERIFICAREA PE TEREN  Verificare efectuată 

DA NU  

Verificare la SLINA   

 
DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL ȘI SELECTAT 

 ELIGIBIL ȘI NESELECTAT 

 NEELIGIBIL 
 
Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil. 

In cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observatii cu toate motivele de 
neeligibilitate ale  proiectului. 

Expertul care intocmeste Fisa de verificare isi concretizeaza verificarea prin inscrierea unei bife 
(„√”) in casutele/câmpurile respective. 

Observatii:  

Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul neeligibilitatii, 
daca este cazul,  motivul reducerii valorii eligibile sau a valorii publice, daca este cazul); 

.................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

_____________________________________________________________________________ 

 
               
Verificat si aprobat   GAL AMARADIA JIU   

Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________      
 

Intocmit     GAL AMARADIA JIU  

Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________      

Stampila 
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METODOLOGIA DE VERIFICARE 

A. Metodologie de aplicat pentru verificarea conditiilor de eligibilitate 

1.1  Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD cât 

si pentru FEADR/GAL? 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

-Declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului din sectiunea F din Cererea de 
Finantare 

-Registrul Cererilor de Finantare GAL 

- GAL solicita informatii la AFIR in vederea 
verificarii;  

-Cererea de finantare 

-Raport asupra utilizarii programelor de 
finantare nerambursabila intocmit de 
solicitant (va cuprinde obiective, tip de 
investitie, lista cheltuielilor eligibile, costuri si 
stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului), pentru solicitantii care au mai 
beneficiat de finantare nerambursabila 
incepând cu anul 2007 pentru aceleasi tipuri 
de investitii. 

Verificarea evitarii dublei finantari se 
efectueaza prin urmatoarele verificari: 

 existenta bifelor in sectiunea C din 
Cererea de finantare; 

 prin existenta semnaturii si dupa caz a 
stampilei in dreptul rubricii „Semnatura 
reprezentant legal si stampila (dupa caz)” din 
declaratia pe propria raspundere din sectiunea 
F din Cererea de finantare solicitantul isi asuma 
toate punctele din declaratia mentionata mai 
sus, inclusiv punctul prin care solicitantul 
declara ca „proiectul propus asistentei 
financiare nerambursabile FEADR nu 
beneficiaza de alta finantare din programe de 
finantare nerambursabila”. In cazul in care 
solicitantul nu a semnat si dupa caz stampilat 
declaratia pe propria raspundere din sectiunea 
F, expertul solicita acest lucru si doar in cazul in 
care solicitantul refuza sa isi asume 
angajamentele corespunzatoare proiectului, 
expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in 
liniile prevazute in acest scop la rubrica 
„Observatii” si cererea va fi declarata 
neeligibila. 

 verificarea in Registrul Cererilor de 
finantare GAL ; 

 verificarea raspunsului primit de la AFIR 
cu privire la acesta spect 

►In cazul in care se constata faptul ca 
solicitantul a beneficiat de alt program de 
finantare nerambursabila pentru acelasi tip de 
investitie, dar nu a consemnat acest lucru in 
Cererea de finantare si/ sau nu a prezentat  
documentul din care sa reiasa ca nu este 
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finantata aceeasi investitie, expertul solicita  
aceste lucruri si doar in cazul in care solicitantul 
refuza sa isi asume angajamentele 
corespunzatoare proiectului, se considera ca 
punctul din declaratia din sectiunea F din 
cererea de finantare privind faptul ca toate 
informatiile din prezenta cerere de finantare si 
din documentele anexate sunt corecte nu este 
respectat si cererea de finantare este 
neeligibila. 

 

►In cazul in care solicitantul a mai beneficiat  
de finantare nerambursabila pentru acelasi tip 
de investitie, expertul verifica in Raport asupra 
utilizarii programelor de finantare 
nerambursabila: 

- daca amplasamentul proiectului actual se 
suprapune (total sau partial) cu cele ale 
proiectelor anterioare  

-daca cheltuielile rambursate se regasesc in 
lista cheltuielilor eligibile pentru care solicita 
finantare  

Expertul precizeaza concluzia asupra verificarii 
la rubrica Observatii.  

Daca se confirma cel putin una din aceste 
conditii, expertul bifeaza casuta DA si cererea 
de finantare este neeligibila. 

1.2.1 a) Solicitantul are contract finantare  
aflat in implementare si finantat pentru 
masura 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”/411.112 Instalarea tinerilor fermieri, 
din LEADER, din PNDR 2007-2013 si/sau 
pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-
2020 sau proiecte similare finantate prin sub-
masura 19.2 din PNDR 2014-2020? 

.a) Expertul verifica in baza raspunului primit 
de la AFIR situatia solicitantului 

In situatia in care se regaseste in baza de date 
AFIR cererea de finantare este neeligibila si se 
va bifa caseta “da”.  In caz contrar se va bifa 
“nu”, cererea fiind declarata eligibila. 

1.2,1 .b) Exploatatia/parte din exploatatia care 
solicita sprijin a mai  beneficiat de sprijin prin 
intermediul masurii 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor 

.b) Expertul verifica in baza raspunului primit 
de la AFIR situatia solicitantului 
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fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 
si/sau prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 
proiecte similare finantate prin sub-masura 
19.2 ”Sprijin pentru implementarea actiunilor 
in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” din 
PNDR 2014-2020? 

In situatia in care se regaseste in baza de date 
AFIR cererea de finantare este neeligibila si se 
va bifa caseta “da”.  In caz contrar se va bifa 
“nu”, cererea fiind declarata eligibila. 

 

 

.1.2.1 c) Solicitantul are decizie de finantare 
pentru proiect  aflat in implementare  si 
finantat prin intermediul masurii 141 
„Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta” din LEADER, din 
PNDR 2007-2013, si/sau prin intermediul 
submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” sau proiecte similare finantate 
prin sub-masura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locala” din PNDR 2014-2020? 

.c) Expertul verifica in baza raspunului primit de 
la AFIR situatia solicitantului 

In situatia in care se regaseste in baza de date 
AFIR cererea de finantare este neeligibila si se 
va bifa caseta “da”.  In caz contrar se va bifa 
“nu”, cererea fiind declarata eligibila. 

 

 

1.2.1.d) Exploatatia/ parte din exploatatia 
pentru care s-a solicitat sprijin apartine unui 
proiect  aflat in implementare si finantat prin 
intermediul masurii 141 „Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta ”/411.141 
Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 
2007-2013, si/sau prin intermediul 
submasurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” sau proiecte similare finantate 
prin sub-masura 19.2  ”Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locala” din PNDR 2014-2020 

d) Expertul verifica in baza raspunului primit de 
la AFIR situatia solicitantului 

In situatia in care se regaseste in baza de date 
AFIR cererea de finantare este neeligibila si se 
va bifa caseta “da”.  In caz contrar se va bifa 
“nu”, cererea fiind declarata eligibila. 

 

 

.1.2.1 e) Solicitantul are in derulare un proiect 
pe submasura 4.1 "Investitii in exploatatii 
agricole", 4.1a „Investitii in exploatatii 
pomicole” 4.2 ”Investitii pentru 
procesarea/marketingul produselor agricole”, 
4.2a ”Investitii in procesarea/marketingul 
produselor din sectorul pomicol” sau proiecte 
similare finantate prin sub-masura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea actiunilor in 

.e) Expertul verifica in baza raspunului primit 
de la AFIR situatia solicitantului 

In situatia in care se regaseste in baza de date 
AFIR cererea de finantare este neeligibila si se 
va bifa caseta “da”.  In caz contrar se va bifa 
“nu”, cererea fiind declarata eligibila. 
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cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” din 
PNDR 2014-2020? 

In toate cazurile, expertul va atasa raspunsul 
primit de la AFIR si extras din Registrul Cererilor 
de Finantare de la GAL (daca e cazul). 

 

1.3 Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie 
raspundere sectiunea (F) din CF ? 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Cerere de finantare  Expertul verifica in Declaratia pe proprie 
raspundere din sectiunea F din Cererea de 
finantare daca aceasta este  datata, semnata si, 
dupa caz, stampilata.  

In caz contrar expertul solicita acest lucru si 
doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi 
asume angajamentele corespunzatoare 
proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza 
pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la 
rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata 
neeligibila. 

In situatia in care solicitantul si-a insusit 
declaratia pe propria raspundere de la 
sectiunea F din cererea de finantare si daca, pe 
parcursul verificarii proiectului, expertul 
constata ca sunt respectate punctele insusite 
prin declaratia mentionata mai sus, atunci 
acesta bifeaza DA in casuta corespunzatoare, 
cererea fiind declarata eligibila.  

De asemenea, in situatia in care expertul 
constata pe parcursul verificarii ca nu sunt 
respectate punctele asumate de solicitant in 
declaratia de la sectiunea F din CF atunci se 
bifeaza NU iar cererea de finantare este 
declarata neeligibila. 

Daca expertul constata bifarea eronata de 
catre solicitant a unor casute in baza 
documentelor depuse (aferente punctelor 
privind iregistrarea ca platitor/ neplatitor de 
TVA, inregistrarea in Registrul debitorilor AFIR), 
solicita beneficiarului modificarea acestora; in 
urma raspunsului pozitiv al acestuia, expertul 
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bifeaza casuta DA; in caz contrar, expertul 
bifeaza NU. 

 

1.4 a) pentru proiectele incadrate in art. 19.1.a.i:  

In cadrul unei familii (sot si sotie) doar unul dintre membri  beneficiaza de sprijin? 

 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

- GAL solicita informatii la AFIR in vederea 
verificarii 

-Cerere finantare 

-Declaratia pe propria raspundere ca: 
solicitantul sau (sotul/ sotia) nu a mai 
beneficiat de un alt proiect depus pe 
submasura 6.1, 6.3, 112, 141 sau submasuri 
echivalente finantate prin LEADER (GAL); 

 

Expertul verifica in baza raspunsului de la AFIR 
si declaratia pe propria raspundere. 

In situatia in care se regaseste in baza de date 
AFIR, cererea de finantare este neeligibila si se 
va bifa caseta “nu”. In caz contrar se va bifa 
“da”. 
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B.VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI  

 EG 1 GAL Proiectul sa se implementeze pe teritoriul GAL   AMARADIA  JIU  

Proiectul trebuie sa se implementeze pe teritoriul GAL 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

 Actele de proprietate/ arenda/ concesiune/ 
comodat / etc 

 Certificatul constator 
 Cererea de finantare 
 Certificat de inregistrare 
 Planul de afaceri 

Se verifica sediul solicitantului si daca aceasta se 
afla pe teritroiul GAL. Daca solicitantul nu se 
regaseste in aceasta situatie, proiectul este 
declarat neeligbil 

 

 

EG 2. GAL Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria de beneficiari direcți  

Beneficiarii directi -Tineri fermieri, ( persoana fizica inregistrata si autorizata)  in conformitate cu 

definitia prevazuta la art.2 din R( UE) nr 1305/2013, care se instaleaza ca unic sef al 

exploatatiei agricole, pentru fermele cuprinse intre  8000-50000 SO, care desfasoara activitatea 

principala  in sectorul cultura mare/ legumicol/ cresterea animalelor 

 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Certificat constatator eliberat de ONRC 

Copia actului de identitate pentru 
reprezentantul legal de proiect (asociat 
unic/asociat majoritar si administrator); 

Planul de afaceri 

Cererea de finantare 

Documente care atesta forma de organizare a 
solicitantului  

-Certificatul de inregistrare eliberat de Oficiul 
National al Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare. 

 
 

Expertul verifica certificatul constator 

- daca solicitantul  este/nu este in curs de 
lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform 
Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciara sau 
faliment conform Legii nr. 85/2006, republicata. 
Se verifica, de asemenea, capitalul social sa fie 
100% privat si numarul de inregistrare; 

- daca este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG 
nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica 
conform Legii nr.31/1990;  

- data atribuirii codului unic de inregistrare de la 
ONRC sa fie de maximum 24 de luni de la 
momentul depunerii cererii de finantare si are ca 
obiect de activitate- activitati agricole 
(exploatarea terenurilor agricole) si/sau 
activitatea zootehnica; In cazul in care tânarul 
fermier a facut parte in urma cu mai mult de 24 
de luni dintr-o alta intreprindere, este eligibil cu 
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conditia sa nu mai activeze la momentul 
depunerii cererii de finantare in nicio alta 
intreprindere (nici in calitate de asociat/nici in 
calitate de administrator), cu exceptia grupurilor 
de producatori/cooperativelor agricole. 
Reprezentantul legal in calitate de asociat unic / 
asociatul majoritar (detine cel putin 50%+1din 
actiuni) si administrator al societatii are vârsta  
de pâna la  40 de ani inclusiv(pâna cel mult cu o 
zi inainte de a implini 41 de ani) si se instaleaza 
pentru prima data in exploatatia agricola in 
calitate de  conducator (sef/manager)  ai unei 
exploatatii agricole- Se verifica daca informatiile 
mentionate in CF sunt in concordanta cu cele 
mentionate in document: date de identitate ale 
beneficiarului de proiect, adresa, seria si 
numarul, valabilitatea documentului. 

Se verifica daca solicitantul are vârsta de pâna la 
40 de ani inclusiv (pâna cel mult cu o zi inainte 
de a implini 41 de ani)  la data depunerii cererii 
de finantare. 

Se verifica daca tanarul fermier detine calitatea 
de asociat unic/asociat majoritar si 
administrator in acelasi timp. 

-Conditia de 24 de luni cu privire la inregistrarea 
la ORC se aplica atât tânarului fermier, cât si 
microintreprinderii/intreprinderii mici. 

- Se va verifica concordanta informatiilor 
mentionate in CF cu cele mentionate in 
certificatul de inregistrare: numele societatii, 
adresa, cod unic de inregistrare/ nr. de 
inmatriculare; valabilitatea documentului. 

Copiile situatiilor financiare pentru anii “n” si , 
“n-1”, unde “n” este anul anterior anului in care 
solicitantul depune Cererea de Finantare, 
inregistrate la Administratia Financiara: 

a) Pentru societati comerciale:  

- Bilantul (cod 10); 

- Contul de profit si pierderi (cod 20); 

Expertul verifica incadrarea in categoria 
microintreprindere sau intreprindere mica  
analizand datele cu privire la numarul mediu 
anual de salariati, cifra de afaceri anuala/activele 
totale anuale 

Pentru unitatile in functiune care au incheiat un 
an fiscal si au depus situatii financiare se verifica 
datele din bilant referitoare la cifra de afaceri 



14 

- Datele informative (cod 30); 

- Situatia activelor imobilizate (cod 40); 

Si/sau 

- Declaratia de inactivitate inregistrata la 
Administratia Financiara (cod S1046), in cazul 
solicitantilor care de la constituire, nu au 
desfasurat activitate pe o perioada mai mare de 
un an fiscal. 

 

b) Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale si intreprinderi 
familiale: 

- Declaratia privind veniturile realizate 
(Formularul 200 - cod 14.13.01.13)  

Si/Sau 

 Declaratia privind veniturile din activitati 
agricole - impunere pe normele de venit 
(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), in 
cazul solicitantilor care in anii “n” si “n-1” 
sunt autorizati conform OUG. 44/2008, 
cu modificarile si completarile ulterioare 
si au optat pentru calcularea venitului 
net pe baza de norme de venit. 

  

In cazul solicitantilor persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale si intreprinderi familiale 
infiintate in anul depunerii Cererii de Finantare, 
nu este cazul depunerii documentelor mai sus 
mentionate.  

(formularul 20) si numarul mediu de salariati 
(formularul 30). 

 

Intreprinderile care se incadreaza in categoria de 
microintreprinderi sunt intreprinderi care 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, au 
pâna la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri 
anuala neta sau detine active totale de pâna la 2 
milioane euro, echivalent in lei.  

Intreprinderile care se incadreaza in categoria de 
intreprinderi mici sunt intreprinderi care 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, au 
intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de 
afaceri anuala neta sau detine active totale de 
pâna la 10 milioane euro,echivalent in lei.  

 

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de 
profit si pierdere,  conversia se face  la cursul 
BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a 
intocmit bilantul.  

Hotarârea Adunarii Generale a Actionarilor 
(AGA) a persoanei juridice  

Expertul verifica Hotarârea Adunarii Generale a 
Actionarilor (AGA) a persoanei juridice, prin care 
se desemneaza ca tânarul fermier (actionar 
majoritar, detine cel putin 50%+1 din actiunile 
societatii) sa reprezinte societatea in relatia cu 
GAL/AFIR si ca exercita un control efectiv pe 
termen lung  in ceea ce priveste deciziile 
referitoare la gestionare, beneficii, riscuri 
financiare in cadrul exploatatiei respective 
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Pentru dimensiunea exploatatiei agricole – verificarea incadrarii in dimensiunile admise 

Se verifica daca solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa 
intre 8.000-50.000 SO la momentul depunerii CF 

Cererea de finantare – tabel calcul SO 

Documente de la APIA sau Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 

 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

a. Cererea de finantare – tabel calcul SO;  

Declaratie cu privire la istoricul cedentilor 
exploatatiei si daca acestia au beneficiat de 
proiect pe una din masurile echivalente AFIR    

Documente proprietate/folosinta pentru 
exploatatia agricola: 

 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

● document care atesta dreptul de proprietate 
asupra terenului agricol conform legislatiei in 
vigoare, 

si/sau 

 

 

 

● tabel centralizator - emis de Primarie, semnat 
de persoanele autorizate conform legii, cu 
suprafetele luate in arenda pe categorii de 
folosinta si perioada de arendare, 

 

 

si/sau 

● contract de concesionare (valabile la data 
depunerii Cererii de Finantare) insotit de adresa 
emisa de concedent care contine situatia privind 

a.Expertul verifica daca in urma calculului din 
Cererea de Finantare, exploatatia se  incadreaza 
in limitele prevazute in SDL. 

 Expertul verifica daca documentele de 
proprietate /folosinta pentru exploatatia 
agricola: contract de vânzare - cumparare 
autentificat de notar, act de donatie autentificat 
de notar, hotarâre judecatoreasca definitiva si 
irevocabila cu punere in posesie, certificat de 
mostenitor unic autentificat de notar si alte 
documente care demonstreaza tertilor dreptul 
de proprietate conform legislatiei in vigoare 
autentificate la notar, pentru a stabili elementele 
de identificare a cedentilor si a verifica preluarea 
integrala. 

● tabel centralizator: 

Expertul verifica, urmatoarele: continutul 
sumarului contractelor de arendare valabile la 
data depunerii Cererii de Finantare, si stabileste 
elementele de identificare a cedentilor si verifica 
preluarea integrala. 

 ● contract de concesionare: 

Expertul verifica: dupa caz, existenta 
Contractului de comodat/contractului de 
inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata 
de teren a fost data temporar in 
administrare/folosinta,  
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respectarea clauzelor contractuale, daca este in 
graficul de realizare a investitiilor prevazute in 
contract si alte clauze;  

 

● Contractul de comodat/ contractul de 
inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata 
de teren a fost data temporar in 
administrare/folosinta. 

 

 

 

 

 

 

 document notarial care atesta constituirea 
patrimoniului de afectatiune 

 

 

 

  

  

 documente pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei – acte de proprietate conform legislatiei 
in vigoare, sau contract de concesiune/ contract 
de arenda/ inchiriere/comodat valabile la 
momentul depunerii Cererii de Finantare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contractul de comodat/ contractul de inchiriere: 

Expertul verifica urmatoarele: la data depunerii 
Cererii de Finantare,  daca solicitantul este in 
graficul de realizare a investitiilor prevazute in 
contract si 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 in 
baza declaratiei cu privire la istoricul cedentilor. 

 document notarial care atesta constituirea 
patrimoniului de afectatiune: 

Expertul verifica daca prin  documentul notarial 
se atesta dreptul de folosinta al imobilului in 
numele solicitantului, pe perioada de 
implementare si de monitorizare a proiectului. 

  

 documente pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei - acte de proprietate conform legislatiei 
in vigoare, sau contract de concesiune/ contract 
de arenda/ inchiriere/ comodat valabile la 
momentul depunerii Cererii de Finantare 

Terenul ce constituie vatra stupinei nu contribuie 
la calculul SO.  

Suprafata de teren eligibila pentru vatra stupinei 
este de minim 5 mp/stup si 50 mp pentru fiecare 
pavilion apicol. Terenul care formeaza vatra 
stupinei nu  este obligatoriu sa fie  inregistrat in 
Registrul unic de identificare, la APIA, acesta 
necontribuind la calculul SO din cererea de 
finantare. 

 

Se verifica daca in dimensiunea exploatatiei 
agricole  culturile si animalele care asigura 
consumul uman si hrana animalelor reprezinta 
peste 75% (atât in anul 0 cât si la solicitarea 
acordarii celei de a doua transe de plata (pe toata 
perioada de implementare si monitorizare a 
proiectului). In caz contrar CF este neeligibila. 
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Document privind inscrierea in Registrul unic de 
identificare al solicitantului care trebuie sa 
cuprinda codul unic de inregistrare si data 
atribuirii acestui cod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentie: 

- SO-ul format din porumb zaharat si/sau pepeni 
(cumulativ sau separat) nu poate depasi 50% din 
total SO exploatatie( pe toata perioada de 
implementare si monitorizare a proiectului). 

- Cabalinele si produsele acestora nu sunt 
destinate consumului uman, ci acestea deservesc 
munca in exploatatie 

- Ciupercariile infiintate in beciurile caselor, 
respectiv terenuri non-agricole care nu pot figura 
in sistemul electronic de identificare a parcelelor 
agricole APIA, nu sunt eligibile pentru sprijin. 

 

Dimensiunea exploatatiei agricole se verifica 
conform calculului din cererea de finantare 

De asemenea, sunt acceptate adeverinte APIA 
depuse de solicitant cu situatia inscrierilor in 
APIA, cu conditia ca din ele sa reiasa indeplinirea 
acestei conditii de eligibilitate. 

In situatia in care, o exploatatie se preia de la 
propria Persoana Fizica sau de la sot/sotie, 
aceasta trebuie sa se preia integral exploatatia 
agricola detinuta  

Calculul dimensiunii exploatatiei agricole pentru 
anul 0 se realizeaza pe baza datelor din Registrul 
Unic de Identificare de la APIA si/ sau Registrul 
exploatatiilor de la ANSVSA/ Circumscriptia 
Veterinara in nume propriu  si/ sau al cedentului 
(verificarea pentru cedent/cedenti se realizeaza 
doar pentru sesiunile de proiecte derulate in 
perioada 01 ianuarie – si pâna la data deschiderii 
sesiunilor de inregistrare a cererilor de plata pe 
suprafata APIA. 

 

 

 

d) Documente solicitate pentru animale, pasari 
si familii de albine: 
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d) Documente solicitate pentru animale, pasari si 
familii de albine: 

 

 

 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 
calendaristice inainte de data depunerii CF, din 
care sa rezulte efectivul de animale detinut, 
insotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data de referinta pentru fermele zootehnice - 
Anul 0 pentru calcul SO este reprezentata de 
ultima inregistrare/actualizare  in Registrul 
Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA  efectuata 
inainte cu cel mult 30 de zile fata de data  
depunerii cererii de finantare . 

Expertul va verifica Extrasul din Registrul 
exploatatiei ANSVSA/DSVSA. 

Se verifica daca calculul SO din Cererea de 
Finantare este in concordanta cu acesta. 

Se verifica in formularul de miscare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) 
datele de identificare ale proprietarului si 
crotalia animalului detinut. 

 Situatiile in care este necesara prezentarea 
formularului de miscare ANSVSA/ DSVSA sunt 
prevazute in legislatia nationala, iar in cele ce 
urmeaza, reluam un extras sintetizat al 
prevederilor legislative, pentru o mai buna 
intelegere a aplicabilitatii acestora: 

Solicitantul constituit in conformitate cu OUG 
44/2008, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o 
exploatatie agricola de la propria persoana fizica 
inregistrata la DSVSA, nu depune formular de 
miscare pentru transferul animalelor de pe 
persoana fizica pe PFA, II sau IF, transferul 
efectuându-se prin schimbarea formei de 
organizare a proprietarului in baza de date de la 
DSVSA.  

Exploatatia zootehnica preluata de PFA, II sau IF 
isi va pastra codul de exploatatie „RO” alocat 
persoanei fizice, iar in Baza Nationala de Date se 
va modifica doar forma de organizare din 
Persoana fizica inregistrata cu CNP in PFA, II sau 
IF  inregistrata la Registrul Comertului. 

NORMA SANITARA VETERINARA din 29 aprilie 
2010 pentru implementarea procesului de 
identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, 
caprinelor si bovinelor , art. 1 (10) „miscarea 
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Pasaportul emis de ANZ pentru ecvideele 
(cabalinele) cu rasa si origine. 

 

 

 

 

Pentru exploatatiile agricole care detin pasari si 
albine - Adeverinta eliberata de medicul veterinar 
de circumscriptie, emisa cu cel mult 30 de zile  
calendaristice inainte de data depunerii CF, din 
care rezulta numarul  pasarilor si al familiilor de 
albine si data inscrierii solicitantului in Registrul 
Exploatatiei.  

 

Registrul agricol emis de Primarii: 

b) Pentru  constructii permanente, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

animalelor - cresterea sau descresterea 
numarului de animale aflate intr-o exploatatie, 
din oricare motiv, inclusiv nasterea sau moartea 
unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f 
„fiecare miscare a animalelor se desfasoara 
numai cu formularele/documentele de miscare si 
este inregistrata in SNIIA” precum si cu art. 11 (4) 
„Fiecare proprietar de exploatatie, proprietar de 
animale sau detinator al acestora are obligatia de 
a notifica medicului veterinar de libera practica 
imputernicit orice intentie de miscare a 
animalelor; in acest scop, solicita medicului 
veterinar de libera practica imputernicit 
eliberarea formularului de miscare, al carui 
model este prevazut in anexa nr. 4”. 

 

Pasaportul emis de ANZ in cazul in care 
solicitantul detine cabaline de rasa si origine se 
verifica daca solicitantul a prezentat Pasaportul 
emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu 
rasa si origine pentru toate cabalinele 
mentionate in tabelul privind Calculul SO si in CF. 

 

Pentru exploatatiile agricole care detin pasari : 

-se verifica in adeverinta eliberata de medicul 
veterinar de circumscriptie numarul pasarilor si 
al familiilor de albine corelandu-se cu 
inregistrarile din copia Registrului Agricol. 

 

 

e1) Pentru exploatatiile vegetale se va verifica 
copie din Registrul agricol actualizat in anul 
depunerii cererii d e finantare care sa confirme 
dreptul de folosinta (proprietate/arenda/ 
concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ 
animalelor (doar proprietate) inregistrate pentru 
baza de productie, cu stampila primariei si 
mentiunea "Conform cu originalul". 

e2)Pentru exploatatiile mixte si zootehnice se va 
verifica copia din Registrul agricol emis de 
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- documentul care atesta dreptul real 
principal asupra constructiei: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-
cumparare, de schimb, de donatie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, 
hotarâre judecatoreasca); 

 c) Pentru constructii provizorii, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

- documentul care atesta dreptul real 
principal asupra constructiei: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-
cumparare, de schimb, de donatie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, 
hotarâre judecatoreasca); 

-documentul care atesta dreptul de creanta 
asupra constructiei dobândit prin: concesiune, 
comodat, locatiune. 

Contractele care confera dreptul de folosinta 
asupra cladirilor si a terenurilor trebuie incheiate 
pentru o perioada egala cu perioada de 
implementare si monitorizare a proiectelor, 
incepând cu anul depunerii cererii de finantare in 
cazul cladirilor asupra carora se intervine cu 
investitii de modernizare/extindere si a 
terenurilor pe care se vor realiza investitii ce 
presupun lucrari de constructii-montaj. 

Primarii actualizat cu cel mult 30 de zile inaintea 
depunerii cererii de finantare care sa confirme 
dreptul de folosinta 
(proprietate/arenda/concesionare) al terenului/ 
fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) 
inregistrate pentru baza de productie, cu 
stampila primariei si mentiunea  "Conform cu 
originalul". 

In situatia in care primariile nu pot elibera copia 
Registrului agricol cu situatia curenta, se va 
depune copia ultimei inregistrari a registrului 
agricol insotita de adeverinta emisa de primarie 
privind situatia curenta. 

- se verifica existenta acestui document pentru 
toti solicitantii si corelarea informatiilor din 
Registrul agricol cu cele existente in Registrul 
unic de identificare si/sau din registrul 
exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia 
veterinara. 

b) si c): se verifica existenta documentelor 
solicitate pentru constructii 
permanente/provizorii. 

Se verifica existenta documentelor pentru 
adaposturile animalelor (constructii provizorii si/ 
sau definitive de tipul: grajduri, saivane, 
padocuri, etc);  

In cazul in care proiectul vizeaza si modernizarea 
cladirilor aceastea se vor face in baza Legii 
50/1991, modificata si completata. 

In cazul prezentarii contractului de 
comodat/locatiune pentru constructiile cu 
caracter provizoriu, conform prevederilor 
Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare, expertul verifica 
daca  solicitantul  a atasat acordul expres al 
proprietarului de drept. 

 

Expertul verifica daca contractele care confera 
dreptul de folosinta asupra cladirilor si a 
terenurilor sunt  incheiate pentru o perioada 
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egala cu perioada de implementare si 
monitorizare a proiectelor, incepând cu anul 
depunerii cererii de finantare in cazul cladirilor 
asupra carora se intervine cu investitii de 
modernizare/extindere si a terenurilor pe care se 
vor realiza investitii ce presupun lucrari de 
constructii-montaj. 

 

In cazul exploatatiilor care presupun infiintarea 
si/sau reconversia plantatiilor pomicole, expertul 
verifica daca contractele care confera dreptul de 
folosinta (arenda, concesiune) asupra  
terenurilor agricole, pentru exploatatii pomicole, 
sunt incheiate pe o perioada de minimum 15 ani 
(exceptie: pepinierele, culturile de capsun, 
zmeur, mur, coacaz si agris unde perioada 
minima este de 10 ani), incepând cu anul 
depunerii Cererii de Finantare. 

Solicitantul nu va reduce dimensiunea 
economica prevazuta la depunerea cererii de 
finantare a exploatatiei agricole pe durata de 
executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin 
exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie 
de maximum 15% a dimensiunii economice 
poate fi mai mare. Cu toate acestea, 
dimensiunea economica a exploatatiei agricole 
nu va scadea/depasi, in nicio situatie, limitele 
admise de SO stabilite prin conditiile de 
eligibilitate.  

Pe intreaga durata de executie si monitorizare a 
proiectului se va pastra sectorul dominant 
pentru care proiectul a fost selectat si contractat. 

Dimensiunea economica a exploatatiei agricole 
prevazuta la depunerea cererii de finantare 
poate creste pe durata de executie pastrându-se 
sectorul dominant pentru care proiectul a fost 
selectat si contractat. 

 

IMPORTANT:  In cazul in care exploatatiile sunt 
afectate de calamitati naturale, iar la vizita pe 
teren se constata calamitarea exploatatiei, 
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criteriul de eligibilitate este indeplinit doar daca 
solicitantul a prezentat document justificativ de 
confirmare a situatiei, in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 

 

Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat” 
expertul constata ca solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, va bifa casuta 
corespunzatoare categoriei reprezentata de solicitant si caseta “da” pentru verificare. In caz 
contrar se va bifa “nu”, criteriul fiind declarat neindeplinit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EG 3 GAL Investitiile sa se faca in conformitate cu planul urbanistic general 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT  PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Document emise de primaria locala, prin 
care se precizeaza ca investia se face in 
conformitate cu planul urbanistic general ( 
pentru investitiile care prevad lucrari de 
constructii ) 

Se verifica existenta documentului emis de 
Primaria locala, daca proiectul se incadreaza in 
Planul Urbanistic General. Daca se incadreaza, 
atunci criteriul este considerat indeplinit. 

 

EG 4 GAL Investitiile sa se incadreze in codurile CAEN eligibile 

 

Incadrare conform conditiilor impuse beneficiarilor directi - Instalarea de tineri fermieri care 

desfasoara activitatea principala  in sectorul cultura mare/ legumicol/ cresterea 

animalelor 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 
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Planul de afaceri , Cererea de finantare, 
Certificatul de inregistrare, situatia 
financiara   

Se verifica daca fermierii isi desfasoara activitatea 
principala in unul din sectoarele animal, apicol 
/pomicol. Se verifica planul de afaceri si situatia 
financiara a solictantului , de unde trebuie sa 
reiasa tipul de activitate care urmeaza a se 
desfasura. Daca aceste informatii nu sunt 
prezentate detaliat se vor cere informatii 
suplimentare . 

Daca da, criteriul este considerat indeplinit. 

In caz contrar, proiectul este declarat neeligibil 

 

EG 5 GAL Investitia va indeplini conditiile de mediu 

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

-Planul de afaceri 

-Cererea de finantare 

 

Se verifica daca solicitantul indeplineste condiitile 
minime de mediu,impuse de tipul de activitate a 
societatii. 

Prin documentele atasate trebuie sa se 
demonstreze ca investitia indeplineste 
standardele de mediu.  

 

 

 

 

 

EG 6 GAL Inceperea implementarii planului de afaceri, in termen de maxim 9 luni de la data 

deciziei de acordare a ajutorului 

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de afaceri Se verifica daca implementarea Planului de 
afaceri este preconizata sa inceapa in termen de 
cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului. 
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ALTE CONDITII PE CARE TREBUIE SA LE INDEPLINEASCA SOLICITANTII 

 

EG 1. Dimensiunea exploatației agricole se încadrează în dimensiunile admise? 

Cererea de finantare – tabel calcul SO 

Documente verificate si listate de expertul OJFIR din baza de date IACS de la APIA sau Extras din 
Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 

Fisa masurii din SDL 

Pentru proiectele care se incadreaza in art. 19.1.a.i: Solicitantul detine o exploatatie agricola 
cu dimensiunea economica de minimum 8.000 SO la momentul depunerii cererii de finantare 

 

 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

a. Cererea de finantare – tabel calcul SO;  

Documente proprietate/folosinta pentru 
exploatatia agricola: 

 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

● document care atesta dreptul de proprietate 
asupra terenului agricol conform legislatiei in 
vigoare, 

si/sau 

 

 

 

● tabel centralizator - emis de Primarie, semnat 
de persoanele autorizate conform legii, cu 
suprafetele luate in arenda pe categorii de 
folosinta si perioada de arendare, 

si/sau 

● contract de concesionare (valabile la data 
depunerii Cererii de Finantare) insotit de adresa 
emisa de concedent care contine situatia privind 
respectarea clauzelor contractuale, daca este in 

a Expertul verifica daca documentele de 
proprietate /folosinta pentru exploatatia 
agricola: contract de vânzare - cumparare 
autentificat de notar, act de donatie autentificat 
de notar, hotarâre judecatoreasca definitiva si 
irevocabila cu punere in posesie, certificat de 
mostenitor unic autentificat de notar si alte 
documente care demonstreaza tertilor dreptul 
de proprietate conform legislatiei in vigoare 
autentificate la notar, pentru a stabili elementele 
de identificare a cedentilor si a verifica preluarea 
integrala. 

● tabel centralizator: 

Expertul verifica, urmatoarele: continutul 
sumarului contractelor de arendare valabile la 
data depunerii Cererii de Finantare, si stabileste 
elementele de identificare a cedentilor si verifica 
preluarea integrala. 

 ● contract de concesionare: 

Expertul verifica: dupa caz, existenta 
Contractului de comodat/contractului de 
inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata 
de teren a fost data temporar in 
administrare/folosinta,  
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graficul de realizare a investitiilor prevazute in 
contract si alte clauze;  

 

● Contractul de comodat/ contractul de 
inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata 
de teren a fost data temporar in 
administrare/folosinta. 

 

 

 

 

 

 

 document notarial care atesta constituirea 
patrimoniului de afectatiune 

 

 

 

 documente pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei – acte de proprietate conform legislatiei 
in vigoare, sau contract de concesiune/ contract 
de arenda/ inchiriere/comodat valabile la 
momentul depunerii Cererii de Finantare.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contractul de comodat/ contractul de inchiriere: 

Expertul verifica urmatoarele: la data depunerii 
Cererii de Finantare,  daca solicitantul este in 
graficul de realizare a investitiilor prevazute in 
contract si 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 exploatatiilor de la 
ANSVSA/DSVSA 

 

 

 document notarial care atesta constituirea 
patrimoniului de afectatiune: 

Expertul verifica daca prin  documentul notarial 
se atesta dreptul de folosinta al imobilului in 
numele solicitantului, pe perioada de 
implementare si de monitorizare a proiectului. 

 documente pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei - acte de proprietate conform legislatiei 
in vigoare, sau contract de concesiune/ contract 
de arenda/ inchiriere/ comodat valabile la 
momentul depunerii Cererii de Finantare 

Terenul ce constituie vatra stupinei nu contribuie 
la calculul SO.  

- Cabalinele si produsele acestora nu sunt 
destinate consumului uman, ci acestea deservesc 
munca in exploatatie 

- Ciupercariile infiintate in beciurile caselor, 
respectiv terenuri non-agricole care nu pot figura 
in sistemul electronic de identificare a parcelelor 
agricole APIA, nu sunt eligibile pentru sprijin. 

Documente verificate si listate de expertul OJFIR 
din baza de date IACS de la APIA  

Dimensiunea exploatatiei agricole se verifica 
conform calculului din cererea de finantare in 
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Documente verificate si listate de expertul OJFIR 
din baza de date IACS de la APIA: 

Document privind inscrierea in Registrul unic de 
identificare al solicitantului care trebuie sa 
cuprinda codul unic de inregistrare si data 
atribuirii acestui cod.  

Print screen dupa forma coerenta si dupa caz, 
istoricul exploatatiei in numele solicitantului sau 
cedentului exploatatiei agricole in care apar 
parcelele agricole, marimea acestora si culturile 
aferente conform inregistrarilor din IACS, 
necesare pentru calculul SO al anului 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sheet-ul specific submasura 6.1, dupa cum 
urmeaza: 

Se verifica daca marimea suprafetelor si 
structura culturilor din Cererea de Finantare sunt 
aceleasi cu cele specificate in print screen-ul, 
forma coerenta, din Registrul Unic de Identificare 
de la APIA. Verificarea calculului SO se realizeaza 
prin consultarea si listarea inregistrarilor din 
IACS, de la APIA din anul curent (campania)  
depunerii cererilor de finantare pentru Instalarea 
tinerilor fermieri.  

Calculul SO in functie  de perioada de desfasurare 
a  sesiunii de proiecte se realizeaza astfel:  

1. Pentru sesiunile de proiecte derulate in perioada 
01 ianuarie – si pana la data deschiderii sesiunilor 
de inregistrare a cererilor de plata pe suprafata 
(APIA) se consulta si listeaza inregistrarile din 
IACS - APIA din anul anterior.  

2. Pentru sesiunile de proiecte derulate dupa 
inceperea sesiunilor de inregistrare a cererilor de 
plata pe suprafata (APIA) se consulta si listeaza 
inregistrarile din IACS - APIA din anul curent 
depunerii cererilor de finantare. 

In cazul in care, expertul nu poate vizualiza in 
IACS exploatatia vizata de proiect, acesta va 
solicita prin adresa de la APIA prezentarea 
ultimelor inregistrari ale solicitantului. 

De asemenea, sunt acceptate adeverinte APIA 
depuse de solicitant cu situatia inscrierilor in 
APIA, cu conditia ca din ele sa reiasa indeplinirea 
acestei conditii de eligibilitate. 

In situatia in care, o exploatatie se preia de la 
propria Persoana Fizica sau de la sot/sotie, 
aceasta trebuie sa se preia integral exploatatia 
agricola detinuta fara a primi punctaj la selectie. 
Documentul a2 (Inregistrare solicitant la APIA in 
Registrul Unic de  Identificare)  se verifica si 
listeaza obligatoriu pentru toti solicitantii care 
acceseaza submasura, inclusiv pentru solicitantii 
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d) Documente solicitate pentru animale, pasari si 
familii de albine: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 

care nu detin suprafete de teren agricole in 
exploatatie.  

In concluzie: 

Calculul dimensiunii exploatatiei agricole pentru 
anul 0 se realizeaza pe baza print screenului 
rezultat prin consultarea bazelor de date din 
Registrul Unic de Identificare de la APIA si/ sau 
Registrul exploatatiilor de la ANSVSA/ 
Circumscriptia Veterinara in nume propriu  si/ 
sau al cedentului (verificarea pentru 
cedent/cedenti se realizeaza doar pentru 
sesiunile de proiecte derulate in perioada 01 
ianuarie – si pâna la data deschiderii sesiunilor de 
inregistrare a cererilor de plata pe suprafata 
APIA, astfel: se consulta si listeaza inregistrarile 
din IACS - APIA din anul anterior pentru 
cedent/cedenti). 

d) Documente solicitate pentru animale, pasari 
si familii de albine: 

Data de referinta pentru fermele zootehnice - 
Anul 0 pentru calcul SO este reprezentata de 
ultima inregistrare/actualizare  in Registrul 
Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA  efectuata 
inainte cu cel mult 30 de zile fata de data  
depunerii cererii de finantare . 

Expertul va verifica in Registrul exploatatiei de la 
ANSVSA solicitantul, accesand baza de date, 
astfel: se completeaza urmatoarele rubrici 
pentru a verifica solicitantul:  RO - ul 
solicitantului, data de referinta (momentul 
depunerii cererii de finantare). Registrul rezultat 
se listeaza si se verifica daca calculul SO din 
Cererea de Finantare este in concordanta cu 
acesta. 

 

Se verifica in formularul de miscare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) 
datele de identificare ale proprietarului si 
crotalia animalului detinut. 
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calendaristice inainte de data depunerii CF, din 
care sa rezulte efectivul de animale detinut, 
insotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Situatiile in care este necesara prezentarea 
formularului de miscare ANSVSA/ DSVSA sunt 
prevazute in legislatia nationala, iar in cele ce 
urmeaza, reluam un extras sintetizat al 
prevederilor legislative, pentru o mai buna 
intelegere a aplicabilitatii acestora: 

Solicitantul constituit in conformitate cu OUG 
44/2008, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o 
exploatatie agricola de la propria persoana fizica 
inregistrata la DSVSA, nu depune formular de 
miscare pentru transferul animalelor de pe 
persoana fizica pe PFA, II sau IF, transferul 
efectuându-se prin schimbarea formei de 
organizare a proprietarului in baza de date de la 
DSVSA.  

Exploatatia zootehnica preluata de PFA, II sau IF 
isi va pastra codul de exploatatie „RO” alocat 
persoanei fizice, iar in Baza Nationala de Date se 
va modifica doar forma de organizare din 
Persoana fizica inregistrata cu CNP in PFA, II sau 
IF  inregistrata la Registrul Comertului. 

NORMA SANITARA VETERINARA din 29 aprilie 
2010 pentru implementarea procesului de 
identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, 
caprinelor si bovinelor , art. 1 (10) „miscarea 
animalelor - cresterea sau descresterea 
numarului de animale aflate intr-o exploatatie, 
din oricare motiv, inclusiv nasterea sau moartea 
unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f 
„fiecare miscare a animalelor se desfasoara 
numai cu formularele/documentele de miscare si 
este inregistrata in SNIIA” precum si cu art. 11 (4) 
„Fiecare proprietar de exploatatie, proprietar de 
animale sau detinator al acestora are obligatia de 
a notifica medicului veterinar de libera practica 
imputernicit orice intentie de miscare a 
animalelor; in acest scop, solicita medicului 
veterinar de libera practica imputernicit 
eliberarea formularului de miscare, al carui 
model este prevazut in anexa nr. 4”. 
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Pasaportul emis de ANZ pentru ecvideele 
(cabalinele) cu rasa si origine. 

Pasaportul emis de ANZ. In cazul in care 
solicitantul detine cabaline de rasa si origine se 
verifica daca solicitantul a prezentat Pasaportul 
emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu 
rasa si origine pentru toate cabalinele 
mentionate in tabelul privind Calculul SO si in 
doc. 1. 

Pentru exploatatiile agricole care detin pasari : 

-se verifica in adeverinta eliberata de medicul 
veterinar de circumscriptie numarul pasarilor si 
al familiilor de albine corelandu-se cu 
inregistrarile din copia Registrului Agricol. 

Terenul ce constituie vatra stupinei nu contribuie 
la calculul SO. Suprafata de teren eligibila pentru 
vatra stupinei este de minim 5 mp/stup si 50 mp 
pentru fiecare pavilion apicol. Terenul care 
formeaza vatra stupinei nu  este obligatoriu sa fie  
inregistrat in Registrul unic de identificare, la 
APIA, acesta necontribuind la calculul SO din 
cererea de finantare. 

e1) Pentru exploatatiile vegetale se va verifica 
copie din Registrul agricol actualizat in anul 
depunerii cererii d e finantare care sa confirme 
dreptul de folosinta (proprietate/arenda/ 
concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ 
animalelor (doar proprietate) inregistrate pentru 
baza de productie, cu stampila primariei si 
mentiunea "Conform cu originalul". 

e2)Pentru exploatatiile mixte si zootehnice se va 
verifica copia din Registrul agricol emis de 
Primarii actualizat cu cel mult 30 de zile inaintea 
depunerii cererii de finantare care sa confirme 
dreptul de folosinta 
(proprietate/arenda/concesionare) al terenului/ 
fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) 
inregistrate pentru baza de productie, cu 
stampila primariei si mentiunea  "Conform cu 
originalul". 

In situatia in care primariile nu pot elibera copia 
Registrului agricol cu situatia curenta, se va 
depune copia ultimei inregistrari a registrului 
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Pentru exploatatiile agricole care detin pasari si 
albine - Adeverinta eliberata de medicul veterinar 
de circumscriptie, emisa cu cel mult 30 de zile  
calendaristice inainte de data depunerii CF, din 
care rezulta numarul  pasarilor si al familiilor de 
albine si data inscrierii solicitantului in Registrul 
Exploatatiei.  

 

Documente pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei – acte de proprietate conform legislatiei 
in vigoare, sau contract de concesiune/ contract 
de arenda/ inchiriere/comodat valabile la 
momentul cerererii de finantare, care sa acopere 
perioada de implementare si monitorizare a 
proiectului. 

 

 

 

 

 

Registrul agricol emis de Primarii: 

b) Pentru  constructii permanente, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

- documentul care atesta dreptul real 
principal asupra constructiei: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-
cumparare, de schimb, de donatie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, 
hotarâre judecatoreasca); 

agricol insotita de adeverinta emisa de primarie 
privind situatia curenta. 

- se verifica existenta acestui document pentru 
toti solicitantii si corelarea informatiilor din 
Registrul agricol cu cele existente in Registrul 
unic de identificare si/sau din registrul 
exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia 
veterinara. 

b) si c): se verifica existenta documentelor 
solicitate pentru constructii 
permanente/provizorii. 

Se verifica existenta documentelor pentru 
adaposturile animalelor (constructii provizorii si/ 
sau definitive de tipul: grajduri, saivane, 
padocuri, etc);  

In cazul in care proiectul vizeaza si modernizarea 
cladirilor aceastea se vor face in baza Legii 
50/1991, modificata si completata. 

In cazul prezentarii contractului de 
comodat/locatiune pentru constructiile cu 
caracter provizoriu, conform prevederilor 
Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare, expertul verifica 
daca  solicitantul  a atasat acordul expres al 
proprietarului de drept. 

 

Expertul verifica daca contractele care confera 
dreptul de folosinta asupra cladirilor si a 
terenurilor sunt  incheiate pentru o perioada 
egala cu perioada de implementare si 
monitorizare a proiectelor, incepând cu anul 
depunerii cererii de finantare in cazul cladirilor 
asupra carora se intervine cu investitii de 
modernizare/extindere si a terenurilor pe care se 
vor realiza investitii ce presupun lucrari de 
constructii-montaj. 

 

In cazul exploatatiilor care presupun infiintarea 
si/sau reconversia plantatiilor pomicole, expertul 
verifica daca contractele care confera dreptul de 
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 c) Pentru constructii provizorii, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

- documentul care atesta dreptul real 
principal asupra constructiei: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-
cumparare, de schimb, de donatie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, 
hotarâre judecatoreasca); 

-documentul care atesta dreptul de creanta 
asupra constructiei dobândit prin: concesiune, 
comodat, locatiune. 

Contractele care confera dreptul de folosinta 
asupra cladirilor si a terenurilor trebuie incheiate 
pentru o perioada egala cu perioada de 
implementare si monitorizare a proiectelor, 
incepând cu anul depunerii cererii de finantare in 
cazul cladirilor asupra carora se intervine cu 
investitii de modernizare/extindere si a 
terenurilor pe care se vor realiza investitii ce 
presupun lucrari de constructii-montaj. 

folosinta (arenda, concesiune) asupra  
terenurilor agricole, pentru exploatatii pomicole, 
sunt incheiate pe o perioada de minimum 15 ani 
(exceptie: pepinierele, culturile de capsun, 
zmeur, mur, coacaz si agris unde perioada 
minima este de 10 ani), incepând cu anul 
depunerii Cererii de Finantare. 

Solicitantul nu va reduce dimensiunea 
economica prevazuta la depunerea cererii de 
finantare a exploatatiei agricole pe durata de 
executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin 
exceptie, in cazul pepinierelor marja de fluctuatie 
de maximum 15% a dimensiunii economice 
poate fi mai mare. Cu toate acestea, 
dimensiunea economica a exploatatiei agricole 
nu va scadea/depasi, in nicio situatie, limitele 
admise de SO stabilite prin conditiile de 
eligibilitate.  

Pe intreaga durata de executie si monitorizare a 
proiectului se va pastra sectorul dominant 
pentru care proiectul a fost selectat si contractat. 

Dimensiunea economica a exploatatiei agricole 
prevazuta la depunerea cererii de finantare 
poate creste pe durata de executie pastrându-se 
sectorul dominant pentru care proiectul a fost 
selectat si contractat. 

 

IMPORTANT:  In cazul in care exploatatiile sunt 
afectate de calamitati naturale, iar la vizita pe 
teren se constata calamitarea exploatatiei, 
criteriul de eligibilitate este indeplinit doar daca 
solicitantul a prezentat document justificativ de 
confirmare a situatiei, in conformitate cu 
legislatia in vigoare. 
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EG 2 Planul de afaceri  

(i) situatia initiala a exploatatiei agricole; 

(ii) etapele si obiectivele pentru dezvoltarea activitatilor exploatatiei agricole; 

(iii) detalii privind actiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizarea 
eficienta a resurselor, necesare pentru dezvoltarea activitatilor exploatatiei agricole, cum ar fi 
investitiile, formarea sau consilierea; 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de afaceri 

 

Se verifica daca implementarea Planului de 
afaceri este preconizata sa inceapa in termen de 
cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului. 

Se verifica existenta descrierii situatiei initiale a 
exploatatiei agricole (culturi, efective de 
animale, utilaje etc). 

Se verifica existenta in Planul de Afaceri a 
etapelor si obiectivelor pentru dezvoltarea 
activitatilor exploatatiei agricole;  

Se verifica detalierea actiunilor, inclusiv cele 
legate de sustenabilitatea mediului si de 
utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru 
dezvoltarea activitatilor exploatatiei agricole, 
cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea; 

 

 EG 3. În cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i 

Solicitantul prin planul de afaceri demonstreaza imbunatatirea performantei generale a 
exploatatiei agricole? 

Expertul verifica daca se demonstreaza modul in care exploatatia agricola se va dezvolta/ 
moderniza, va asigura cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor 
propuse prin proiect, in functie de tipul si necesitatile exploatatiei vizate pentru sprijin. 

 EG 4. Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum 

cinci ani 

 inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, beneficiarul face dovada 

cresterii performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea 

productiei proprii in procent de minimum 10% din valoarea primei transe de plata 
(cerinta va fi verificata in momentul finalizarii implementarii Planului de Afaceri); 
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Se verifica daca in Planul de Afaceri se mentioneaza acordarea sprijinului in cel putin doua rate 
pe o perioada de maximum cinci ani. Plata ultimei rate, in cazul ajutoarelor pentru demararea 
unei activitati neagricole in zonele rurale si pentru inceperea activitatii acordate pentru 
dezvoltarea micilor exploatatii agricole este conditionata de implementarea corecta a planului 
de afaceri. 

EG 5.  Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține 

astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

Nr 
crt 

Premisa de  creare Conditii 
artificiale 

Criteriu/avantaj  vizat de crearea 
conditiei artificiale 

Da Nu 

 

 

 

1 

a) Crearea mai multor entitati 
noi/exploatatii agricole (solicitanti 
de fonduri) prin intermediul unor 
terti pentru a beneficia de mai 
multe proiecte M6.1 sau M2/2B 
prin  mai multe exploatatii agricole. 
Actiunea de farâmitare a unor 
exploatatilor agricole in scopul 
accesarii de catre acelasi  
beneficiar real, (prin intermediul 
mai multor beneficiari formali sau 
direct folosind  portiuni din 
exploatatie agricola initiala, 
beneficiara de sprijin anterior prin 
intermediul Masurii 112 si 
Submasurii 6.1 si a altor masuri 
echivalente finantate prin GAL )  a 
sprijinului prin aceasta submasura. 

 

Solicitantul si-a  constituit ferma 
prin preluarea  terenurilor/ 
efectivelor de animale, de la un tert 
cu acelasi tip de activitate, care i le-
a cedat voluntar, iar cedentul 
continua sa detina controlul asupra 
solicitantului prin prestarea  
semnificativa a  lucrarilor agricole 
si/sau realizeaza preluarea 
semnificativa a productiei* de la 
societatea careia i-a cedat voluntar 
terenurile/efectivele de animale. 

Criteriu de eligibilitate:  

verificarea criteriilor de 
eligibilitate a proiectului 

 

Solicitantii/beneficiarii dupa caz, 
inregistrati in registrul debitorilor 
AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD, cât si pentru FEADR. 

 
Beneficiarii masurii 112 „Instalarea 
tinerilor fermieri”, denumita in 
continuare 112,  beneficiarii masurii 
411-112 „Instalarea tinerilot 
fermieri” prin LEADER, denumita in 
continuare 411-112, si beneficiarii 
masurilor 141 „Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta ” 
denumita in continuare 141 si 411-
141 „Sprijinirea fermelor agricole 
de semisubzistenta ” prin LEADR, 
denumita in continuare 411-141 din 
cadrul PNDR 2007-2013, precum si 
beneficiarii submasurii 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri”, 
submasurii 6.3 „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici” din 
PNDR 2014-2020 si a masurilor 
echivalente finantate prin GAL; 
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Solicitantul a declarat culturi sau 
suprafete ocupate cu anumite 
culturi, plantatii, animale, in mod 
neconform cu realitatea, in scopul 
atingerii dimensiunii minime 
eligibile (cu exceptia documentelor 
justificative legale privind 
exploatatiile calamitate). 

Exploatatiile care au beneficiat de 
sprijin prin intermediul masurii 112 
„Instalarea tinerilor fermieri”, au 
proiecte nefinalizate (fara statut de 
proiect finalizat sau reziliat) in 
cadrul Masurii 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de 
semisubzistenta ”, din PNDR 2007-
2013 si prin intermediul submasurii 
6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” 6.3 „Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici”, 
din PNDR 2014-2020 si a masurilor 
echivalente finantate prin GAL;; 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Fractionarea unei exploatatii cu 
scopul de a nu se depasi 
dimensiunea economica maxima 
eligibila a exploatatiei in cadrul 
submasurii sau cu scopul  ca acelasi 
beneficiar real sa creeze dintr-o 
exploatatie mai mare, mai multe 
exploatatii mai mici  cu care solicita 
sprijin prin aceeasi sub-masura si 
astfel prin intermediul mai multor 
beneficiari formali sa beneficieze 
(inclusiv de mai multe ori) de 
sprijinul prin aceasta submasura.  

 

Declararea unor culturi sau 
suprafete ocupate cu anumite 
culturi neconforme cu realitatea/cu 
fluxul tehnologic descris in planul 
de afaceri, in scopul atingerii 
dimensiunii minime eligibile. 

Criteriu de eligibilitate:  

 

Solicitantul detine o exploatatie 
agricola cu dimensiunea 
economica cuprinsa intre in 
limitele admise la momentul 
depunerii cererii de finantare?   

  

Pe parcursul verificarilor se pot solicita informatii  suplimentare.  
Daca nici dupa transmiterea raspunsului la informatiile suplimentare solicitantul nu a clarificat / 
corectat aspectele semnalate, atunci Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila. 
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Metodologia de verificare a criteriilor de selectie 

CS 1. Complementaritatea proiectului , abordarea de jos in sus 

a) Solicitantul a mai depus un proiect pe o alta masura din cadrul SDL – 20 puncte 

b) Solicitantul demonstreaza că beneficiaza direct de pe urma unei investitii realizate in 

cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizate- 15 puncte  

     c)Solicitantul demonstreaza că beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau client 

constant, demonstrat cu precontracte, al unui beneficiar de proiect, pentru proiectul in cauza) 

de pe urma altui proiect depus in cadrul actualei SDL, în derulare sau finalizat -10 puncte 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de afaceri, Cererea de finanţare Se verifica daca solictantul a mai depus un proiect 

pe o alta masura din cadrul SDL. Daca se constata 

depunerea altui proiect , atunci se vor acorda 20 

puncte. Se verifica daca solicitantul a demonstrat  

că beneficiaza direct de pe urma unei investitii 

realizate in cadrul actualei SDL, în derulare sau 

finalizate, caz in care acesta va primi 15 puncte.  

Se verifica daca solicitantul demonstreaza că 

beneficiaza indirect(în calitate de furnizor sau 

client constant, demonstrat cu precontracte, al 

unui beneficiar de proiect, pentru proiectul in 

cauza) de pe urma altui proiect depus in cadrul 

actualei SDL, în derulare sau finaliza caz in care 

acesta va primi 10 puncte 

Daca solictantul nu se incadreaza in niciuna din 

conditiile prezentae mai sus, atunci va primi la 

acest criteriu zero puncte. 
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CS 2 Proiecte care cuprind activităţi care sprijină protecţia mediului 20 pct  

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Doc. Planul de afaceri, Cererea de finantare Se verifica daca in cadrul cheltuililor si actiunilor 

cuprinse in proiect , sunt incluse si actiuni de 

protectia mediului.  Daca da, atunci solictantul va 

primi 20 pct, in caz contrar vor primi 0 puncte 

 

 

CS.3. Proiecte derulate de femei -30 puncte 

 

DOCUMENTE   DE PREZENTAT / VERIFICAT 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Doc. Cererea de finantare, Copie CI 

reprezentant legal proiect 

Se verifica cine este reprezentantul legal si 

daca aceasta este femeia sau nu. Daca se 

constanta ca reprezentantul legal nu este 

femeie se vor acorda 0 puncte. In cazul in care 

reprezentantul legal al proiectului este femeie, 

atuci se vor acorda cele 30 puncte 

 

 

 

 

 

CS.4. Diploma de studii in domeniul de activitate al proiectului-  max 30 puncte astfel : 

Diploma de studii superioare in domeniul de activitate al proiectului 30 puncte 

Diploma de studii medii in domeniul de activtate al proiectului –15 puncte 

Diploma de studii gimnaziale/ adeverinta ca a urmat cursuri de formare prefosionala ( sau 

echivalent) in domeniul de implementare a proiectului  10 puncte 
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DOCUMENTE  PREZENTATE/VERIFICATE 
PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 

DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Cerere de finantare, copie CI reprezentant legal 

proiect, Diploma de studii 

Se verifica diploma de studii  a 

reprezentantului legal. Daca aceasta a 

absolvit studii superioare in domeniul de 

activitate a proiectului, atunci se vor 

acorda 30 puncte, daca are studii medii in 

domeniul de activtate a proiectului, se vor 

acorda 15 puncte iar pentru diploma de 

studii gimnaziale/ adeverinta ca a urmat 

cursuri de formare prefosionala ( sau 

echivalent) in domeniul de implementare a 

proiectului  10 puncte. Daca reprezentantul 

legal nu se incadreaza in nicio situatie, 

atuncis e vor acorda 0 puncte 

 

Se calculeaza scorul total al criteriilor de selecţie  (max.100) stabilit de GAL. 
 

Selectia proiectelor se va face in ordine descrescatoare a punctajului , pana la atingerea 

valorii alocate acestei masuri. 

Modalitatea de departajare a proiectelor depuse  

 

Criteriile de departajare ale proiectelor cu același punctaj:  

 

- In caz de punctaj egal, va avea prioritate proiectul cu valoarea eligibila cea mai 

mica. 

- Punctajul minim pentru aceasta masura este de 10 p. Proiectele sub acest 

punctaj nu se finanteaza. 
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