
E 1.2L - FIȘĂ EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI           ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ (GAL) ȚINUTUL VIEI ȘI VINULUI VRANCEA 1 

 

E 1.2L  FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII  PROIECTULUI 
 

MĂSURA M2/2B – ”Reînnoirea generațiilor de fermieri” 
Număr înregistrare proiect ______ din data __________________ 

Sesiunea nr. ____/2018, Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________ 

 
            
Denumire solicitant:_________________________________________________________________ 

Titlu proiect: _______________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ____________________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _____________________________________________________ 

Obiectivul și tipul proiectului: __________________________________________________________ 

Amplasare proiect(localitate/localități):__________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_______________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _________________________________Prenume:____________________________________ 

Funcţie reprezentant legal:_____________________________________________________________ 

 
 

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect în cadrul altei măsuri din 
PNDR)? 
(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanţare, pe câmpul CUI; dacă în 
registru acelaşi proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este 
retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) 

   

2. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR ? 
        2.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR , atât pentru Programul SAPARD cât şi pentru 
FEADR până la achitarea datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de întârziere; 
       2.2. Solicitantul a achitat integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere până 
la semnarea contractelor de finanţare. 

   

3. Solicitantul este înregistrat în Registrul Evidenţe Procese şi se află în situații litigioase cu AFIR ?    
4. Solicitantul are contract de finanţare aflat în implementare şi finanţat pentru măsura 411.112 
„Instalarea tinerilor fermieri" din LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau pentru submăsura 6.1 
„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 
"Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală" din PNDR 
2014-2020? 
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5. Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin a mai beneficiat de sprijin prin 
intermediul măsurii 411.112 „Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 
şi/sau prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri" sau proiecte 
similare finantate prin sub-măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală" din PNDR 2014-2020? 

   

6. Solicitantul are decizie de finanţare pentru proiect aflat în implementare şi finanţat prin 
intermediul măsurii 411.141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta"din LEADER, din 
PNDR 2007-2013, şi/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici" sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea 
acţiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală" din PNDR 2014-2020? 

   

7. Exploataţia/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin aparţine unui proiect aflat în 
implementare şi finanţat prin intermediul măsurii 411.141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, şi/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici" sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 _ "Sprijin 
pentru implementarea acţiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală" din PNDR 2014-2020? 

   

8. Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii agricole", 
4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole" 4.2 "Investiţii pentru procesarea/marketingul produselor 
agricole", 4.2a "Investiţii în procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol" sau 
proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 "Sprijin pentru implementarea acţiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală" din PNDR 2014-2020? 
 

   

9. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere 
F? 

   

10. În cadrul unei familii (soţ şi soţie) doar unul dintre membri beneficiază de sprijin? 
   

2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 
 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili şi este 
înregistrat ca microîntreprindere sau intreprindere mică, având pentru prima dată 
obiect de activitate în domeniul agricol cu maximum 24 de luni înaintea depunerii 
cererii de finanţare? 

  

  

Documente  verificate:  
 Fișa măsurii din SDL 
 Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC 
 Doc. Situații financiare/ Declarația 200/ Declarația 221 
 Doc. Certificat de înregistrare (CUI) 
Documentele trebuie să certifice dacă solicitantul se încadrează în una dintre formele juruduce de mai jos: 

 Persoana fizică autorizată (OUG nr. 44/16 aprilie 2008); 
 Întreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008); 
 Întreprindere familială (OUG nr. 44/16 aprilie 2008); 
 Societate cu răspundere limitată – SRL (Legea nr. 31/1990) 

EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică de minimum 
12.000 SO la momentul depunerii cererii de finantare?   

 

 Documente  verificate:  
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 Fișa măsurii din SDL; 

 Cererea de finanțare – tabel calcul SO; 

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

EG3     Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul majoritar (deţine cel 
puţin 50%+1din acţiuni) și administrator al societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se 
instalează pentru prima dată în exploataţia agricolă în calitate de conducător 
(şef/manager) al unei exploataţii agricole ? 

  

 

Documente  verificate:  
 Copia actului de identitate pentru solicitant asociat/ asociat majoritar (deţine cel puţin 50%+1 din acţiuni) și 

administrator unic. Verificare efectuată în serviciul on-line RECOM (certificat constatator - Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului); 

 Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor (AGA), dupa caz. 
 

EG 4     Solicitantul deține competnțe şi aptitudini profesionale sau se angajează să 
dobândească competențe în domeniul agricol, în acord cu domeniul proiectului? 
    1. Studii medii/superioare/postuniversitare în domeniul agricol/veterinar/economie 
agrară; 
    2. Competenţe în domeniul agricol/veterinar/economie agrară dobândite prin 
participarea la programe de inițiere /instruire/specializare care nu necesită un 
document eliberat de către ANC și presupune un numor de ore sun numorul de ore 
aferent Nivelului I de calificare profesională ; 
sau 
recunoașterea de către un centru de evaluare certificare a competenţelor profesionale 
obţinute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca 
urmare a experienţei profesionale. 
    3. Angajamentul de a dobândi competenţele profesionale adecvate într-o perioadă de 
graţie de maximum 33 de luni de la data adoptării deciziei individuale de acordare a 
ajutorului, dar nu mai mult de ultima tranşă de plată. 

  

 

Documente  verificate: 
 Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară; 
 Diplomă de absolvire studii postliceale sau liceale în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară; 
 Certificat/diplomă/atestat de absolvire a cursului/ document echivalent acestora/ adeverinţă (sub condiţia 

prezentării în original a unuia din documente menţionate la depunerea tranşei a doua de plată) prin care se 
atestă competenţele profesionale în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară, în acord cu domeniul 
proiectului, dobândite prin participarea la programe de iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un 
document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ca urmare a experienţei (ANC) şi presupune un număr 
de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare profesională; 

 Diplomă/document justificativ absolvire minimum 8 clase; 
 Declaratia F din cererea de finanțare-Angajamentul de a dobândi competenţele profesionale adecvate. 

 

EG5   Solicitantul, prin Planul de afaceri, demonstrează îmbunătăţirea performanţei 
generale a exploataţiei agricole Implementarea corectă a planului de afaceri este 
conditionată realizarea obiectivelor propuse cu privire la: 
A)Implementarea corectă a planului de afaceri 

 creşterea performanţelor economice ale exploataţiei; 
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 stabilirea domiciliului şi sediului social în Unitatea Administrativ Teritorială 
(reprezentând localitatea (comună/oraş/ municipiu - nu judeţul) în care este 
înregistrată exploataţia, până la momentul demarării implementprii planului de 
afaceri; 

 locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în 
aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT în care este înregistrată exploataţia vizată 
pentru sprijin, până la momentul demarării implementării planului de afaceri; 

 trebuie să se demonstreze modul în care exploataţia agricolă se va 
dezvolta/moderniza, va asigura creşterea productivităţii şi toate aspectele legate 
de realizarea obiectivelor obligatorii şi suplimentare propuse prin proiect - 
aceste elemente vor fi stabilite în funcţie de tipul şi necesităţile exploataţiei 
vizate pentru sprijin; 

 demararea implementării Planului de Afaceri trebuie să înceapă în termen de cel 
mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului; se angajează (atât prin 
declaraţie pe proprie răspundere, cât şi prin planul de afaceri) că în termen de 
maxim 18 luni de la data încheierii instalării să devină fermier activ (conform 
Art.9 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013). 

B)Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni eligibile prin PNA/PNS? 
 Planul de afaceri nu trebuie să conţină acţiuni eligibile prin PNS şi/sau PNA. 
 În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi finanţate prin PNDR acţiunile 

eligibile prin PNS şi/ sau PNA. Aşadar, NU pot fi propuse în Planul de Afaceri 
acele cheltuieli eligibile prin PNA şi PNS, în conformitate cu legislaţia care aplică 
cele două programe, respectiv stipulează lista de cheltuieli eligibile. 

 Pentru a demonstra viabilitatea planului de afaceri, în cazul proiectelor care 
vizează exploataţii apicole/vitivinicole, vor fi incluse alte cheltuieli decât cele 
specifice PNA şi PNS. În acest caz, evaluatorii vor ţine cont de aria limitată de 
cheltuieli a solicitanţilor aflaţi în această situaţie pentru evaluarea viabilităţii 
planului de afaceri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documente  verificate:  
 Planul de afaceri ; 

 Angajament asumat prin Declarația F din cererea de finanțare 

EG6   Exploataţia agricolă care vizează creşterea animalelor, prin Planul de Afaceri 
prevede în mod obligatoriu modalităţi de gestionare a gunoiului de grajd, conform 
normelor de mediu ? 

 
 
 

 
 
 

 
 

Documente  verificate:  
 Planul de afaceri ; 
 Anexa 6 - Codul bunelor practici agricole, respectiv "Calculator -Cod Bune Practici Agricole" 

EG7     Înaintea solicitării celei de-a doua tranşe de plată, solicitantul face dovada 
creşterii performanţelor economice ale exploataţiei, prin comercializarea producţiei 
proprii în procent de minimum 20% din valoarea primei tranşe de plată, (cerinţa va fi 
verificată în momentul finalizării implementării Planului de afaceri); 

 
 

 
 

 
 
 

Documente Verificate: 
 Planul de afaceri ; 

EG8     Solicitantul prezintă un Plan de afaceri care se adresează unuia din sectoarele 
prioritare din domeniul agricol identificate la nivelul teritoriului GAL: agricol 
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(viticultură, legumicultură, cultura cerealieră), zootehnic (apicol, ovine, bovine, 
caprine); 

 

Documente Verificate: 
 Planul de afaceri ; 

EG9       Implementarea PA trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului şi îşi ia angajamentul să devină fermier activ în 
termen de maximum 18 luni de la data instalării; 

   

Documente Verificate: 
 Planul de afaceri; 

EG10   Beneficiarul îşi va stabili domiciliul şi sediul social în UAT în care este 
înregistrată 
exploataţia, în cazul în care este încadrat într-o activitate salarizată, în aceeaşi UAT 
sau zonă limitrofă în care este înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin, până la 
momentul demarării implementării PA, aceasta fiind o precondiţie a gestionării 
eficiente a acestuia; 

   

Documente Verificate: 
 Planul de afaceri; 

EG 11   Investiţiile aferente implementării proiectelor trebuie efectuate pe teritoriul 
Asociației Grupul de Acțiune Locală GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea 

   

Documente Verificate: 
 Planul de afaceri; 
 cererea de finanțare  

 
 

 

   3. Valoarea sprijunului acordat                                                                       
 

 

Rezultat 
verificare 

 

DA 
 

NU 
 

NU 
ESTE 
CAZUL 

 
Maxim 30.000 euro (exploatații între 12.000 – 29.999 SO)                                            

 
  

 
     

 
 

             Maxim 40.000 euro (exploatații între 30.000 – 50.000 SO)        
 

 
 

Documente verificate: 
 Planul de afaceri; 
 Cererea de finanțare 

 
 

4. Verificarea indicatorilor de monitorizare 

Rezultat 
verificare 

D
A 

NU  NU 
ESTE 
CAZUL 

Număr de locuri de muncă create     
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1 loc de muncă creat 
2 sau mai multe locuri de muncă create 

 
 

 
 

Documente verificate: 
 Planul de afaceri; 
 Cererea de finanțare 

   
 5. Verificarea domeniilor de intervenție                                                              

Rezultat  
verificare 

DA NU NU 
ESTE 

CAZUL 

Domeniul principal 2B 
“Facilitarea intrării în sectorul agricol a unor fermieri calificați corespunzător și în 
special a reînnoirii generațiilor”; 
 
Domeniul secundar de intervenție 5C 
“Facilitarea furnizării și a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-
produselor, a deșeurilor și reziduurilor și a altor materii nealimentare, în scopul 
bio-economiei”. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Documente verificate: 

 Planul de afaceri; 
 Cererea de finanțare 

 

6. Verificarea condițiilor artificiale  

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul 

aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în vigoare la momentul 

lansării apelului de selecție de către GAL)                                                                       

Rezultat 
 verificare 

 

DA 

 

NU 

 

NU 

ESTE 

CAZUL 

Fracționarea investiției/terenului/patrimoniului cu scopul de a nu depăși 

dimensiunea economică maximă eligibilă a exploatației în cadrul sub-măsurii, 50.000 SO 

sau pentru a putea beneficia mai mulți solicitanți de aceeași măsură; 

Necorelarea documentelor din IACS, Registrul agricol şi ANSVSA/ DSVSA/ 

Certificate Veterinare cu Cererea de Finanţare, planul de afaceri şi controlul la faţa 

locului, în cazul exploataţiior cu prag minim de 12.000 SO  

Farâmiţarea exploataţilor agricole în scopul accesării de către aceiaşi fermieri în baza 
unor porţiuni din exploataţie agricolă iniţială, beneficiara de sprijin anterior prin 
intermediul Masurii 112 şi Submasurii 6.1 
 

Alte elemente care pot conduce la crearea de condiții artificiale identificate de experții 
evaluator ________________________________________________________________ 
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Documente verificate: 

 Planul de afaceri; 
 Cererea de finanțare 

 

7. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI, INCLUSIV 
LA VERIFICAREA PE TEREN 

 
Verificare efectuată 

DA NU 

                          Verificare la GAL Ținutul Viei și Vinului Vrancea        

 

 

 

Observații: 

Se detaliază: 

-  Pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilității, dacă este cazul; 
-  Motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensității sprijunului, dacă este cazul, 

(motivul neeligibilității din punct de vedere al verificării pe teren); 
-  Dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea. 

 

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

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

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

...... 

 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate prooiectului au fost îndeplinite, proioectul este eligibil. 
 
În cazul proioectelor neeligibile se va completa rubrica Observații cu motivele de neeligibilitate ale 
proiectului. 
 
Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
Nume și prenume: ______________________________________                                                  
Semnătura: ____________________ 
Data : ________/_____/2018 
 
Verificat : Expert 2 Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
Nume și prenume: ______________________________________ 
Semnătura : ____________________ 
Data : _________/_____/2018 
 
Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală (GAL) Ținutul Viei și Vinului Vrancea 
Nume și prenume: ______________________________________ 
Semnătura: _______________________ 
Data: __________/ _____/ 2018 




