
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI 

Măsura M6/2A - Investiții în active fizice agricole 

 
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 
 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII PROIECTULUI 
 
1. Solicitantul a  utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a cererii de finanțare ?  

  DA  □            NU   □   

2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate şi ştampilate de către solicitant? 

DA  □            NU   □ 
3. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături 
de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 

         DA  □            NU   □ 
4. Dosarul original al cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de hârtie și 
cea electronică ? 

DA  □            NU   □ 
5. Cererea de finanțare este completă, semnată și ștampilată de solicitant ? 

         DA  □            NU   □ 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul 
măsurii ? 

DA  □            NU   □ 

7. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din declarația pe propria 
răspundere a  solicitantului?  

         DA  □            NU   □ 

 
 
 
 
 



 

VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 

DOCUMENT Existența 
documentului 

Coresp. 
Copie -
original 

DA NU Nu e 
cazul 

 

1. STUDIUL DE FEZABILITATE/ DOCUMENTAŢIE DE AVIZARE 

PENTRU LUCRĂRI DE INTERVENŢII/ MEMORIU 

JUSTIFICATIV întocmite, avizate și verificate în condițiile 

legii și însoțite de toate studiile, expertizele, avizele și 

acordurile specifice fiecărui tip de investiție, conform 

reglementărilor legale în vigoare. 

 

□ □ □ □ 

2. SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, 
contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 
proiectului înregistrate la Administraţia Financiară. În 
cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin 
trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de 
Finanțare se vor depune ultimile trei situaţii 
financiare.  

Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent 
depunerii Cererii de Finanțare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 
0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost afectată 
de calamități naturale şi cei care nu au înregistrat venituri 
din exploatare. În cazul în care anul precedent depunerii 
Cererii de Finanțare este anul înfiinţării, nu se analizează 
rezultatul operaţional care poate fi negativ. 
Pot apărea următoarele situații:  
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii 
proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului 
anterior depunerii proiectului, înregistrat la Administraţia 
Financiară solicitantul nu va depune nici un document în 
acest sens.  
b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate 
anterioară depunerii proiectului, dar au depus la 
Administraţia Financiară Bilanţul anului anterior depunerii 
proiectului, solicitantul va depune la dosarul Cererii de 
Finanțare Bilanţul – formularul 10, anului anterior depunerii 
proiectului însoţit de contul de profit și pierdere - 
formularul 20, inclusiv formularele 30 şi 40, înregistrat la 
Administraţia Financiară prin care dovedeşte că nu a 
inregistrat venituri din exploatare  
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate 
anterioară depunerii proiectului şi au depus la Administraţia 
Financiară Declaraţia de inactivitate (conform legii) în anul 
anterior depunerii proiectului, atunci la dosarul Cererii de 
Finanțare solicitantul va depune Declaraţia de inactivitate 
înregistrată la Administraţia Financiară.  
Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale 

□ □ □ □ 



și intreprinderi individuale:  
Declarație specială privind veniturile realizate în anul 
precedent depunerii proiectului înregistrată la 
Administrația Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele 
la Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie 
pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din 
activități agricole impuse pe norme de venit (formularul 221)  

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU CLĂDIRILE ŞI/ SAU 
TERENURILE pe care sunt/ vor fi realizate investiţiile: 

3.1  ACTUL DE PROPRIETATE ASUPRA CLĂDIRII sau 
CONTRACT DE CONCESIUNE sau ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT 
LA NOTAR care să certifice dreptul de folosinţă asupra 
clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii Cererii de Finanțare, care să confere titularului 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, având în vedere 
tipul de investiţie propusă prin proiect;  
 
3.2  DOCUMENTUL CARE ATESTĂ DREPTUL DE 
PROPRIETATE ASUPRA TERENULUI, CONTRACT DE 
CONCESIUNE SAU ALT DOCUMENT ÎNCHEIAT LA NOTAR care 
să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o perioadă 
de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de 
Finanțare, care să confere titularului dreptul de execuție a 
lucrărilor de construcții, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin 
proiect.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa emisă de 
concedent şi trebuie să conţină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și dacă 
este în graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în 
contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 
concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa 
supusă acestui proces) pentru terenul pe care este 
amplasată clădirea.  
 
3.3 EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENT CARE SĂ 
CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE 
CADASTRU, pentru proiectele care vizează investiţii de 
lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale acestora 
Atenţie! În situatia în care imobilul pe care se execută 
investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se 
va depune acordul creditorului privind executia investitiei şi 
graficul de rambursare a creditului. 
În cazul în care în cadrul Extrasului de Carte Funciară există 
menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără 
localizare certă datorită lipsei planului parcelar”, 

□ □ □ □ 



solicitantul va avea obligaţia să redepună documentul care 
va trebui să conţină menţiunea planului parcelar (localizare 
certă), în etapa de contractare.  
 

4. DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE 
DEŢINUT ÎN PROPRIETATE:  

4.1 EXTRAS DIN REGISTRUL EXPLOATAȚIEI emis de ANSVSA/ 
DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, 
din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de 
formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA (Anexa 4 din Normele 
sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari și albine - 
ADEVERINŢĂ ELIBERATĂ DE MEDICUL VETERINAR DE 
CIRCUMSCRIPŢIE, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de 
data depunerii CF, din care rezulta numarul păsarilor şi al 
familiilor de albine şi data inscrierii solicitantului în 
Registrul Exploatatiei.  
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, 
grupuri de producatori, se vor prezenta documentele 
prevăzute la punctul 4. pentru toţi membrii fermieri ai 
acestor solicitanţi.  
4.2  PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele 
(cabalinele) cu rasă şi origine.  

□ □ □ □ 

5. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 
Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 
mentionate ca necesare fazei urmatoare de autorizare.  

□ □ □ □ 

6. DOCUMENT EMIS DE ANPM PENTRU PROIECT □ □ □ □ 

7. CERTIFICATE CARE SĂ ATESTE LIPSA DATORIILOR 

RESTANTE FISCALE ŞI SOCIALE emise de Direcţia Generală a 

Finanţelor Publice și de primăriile pe raza cărora îşi au 

sediul social și puncte de lucru (numai în cazul în care 

solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este 

cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 

consolidat. 

Atenție! Certificatele trebuie să menționeze clar lipsa 

datoriilor prin mențiunea „nu are datorii fiscale și sociale 

sau locale” sau bararea rubricii în care ar trebui să fie 

menționate. 

Atenție! Solicitantul va prezenta decizia de rambursare 

aprobată a sumelor negative solicitate la rambursare prin 

deconturile de TVA și/ sau alte documente aprobate pentru 

soluționarea cererilor de restituire, decizie/ documente care 

au fost aprobate ulterior eliberării certificatului de atestare 

fiscală, pentru compensarea obligațiilor fiscale de la Sect.A. 

 

□ □ □ □ 



8. CAZIERUL JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL 

care să ateste lipsa înscrierilor care privesc sancţiuni 

economico-financiare. Cazierul judiciar va fi solicitat de 

către AFIR, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

□ □ □ □ 

9. DOCUMENT EMIS DE DSVSA PENTRU PROIECT, 
conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info. 

□ □ □ □ 

10. DOCUMENT EMIS DE DSP JUDETEAN, conform 
Protocolului de colaborare dintre AFIR şi DSP publicat 
pe pagina de internet www.afir.info 

Atenție! În cazul investiţiilor care prevăd atât achiziţie de 
utilaje agricole cât și utilaje necesare procesării, 
documentul 9 va trebui să ateste conformitatea proiectului 
cu legislatia în vigoare pentru domeniul sanitar veterinar și 
siguranta alimentelor şi trebuie să facă referire clar şi la 
activitatea de procesare. 
Documentele 9 și 10 vor fi emise cu cel mult un an înaintea 
depunerii Cererii de Finanțare. 
Formatul documentelor poate fi vizualizat pe pagina de 
internet www.afir.info, secţiunea: „Informaţii utile/ 
Protocoale de colaborare”. 
În cazul proiectelor care prevăd doar achiziţii de utilaje 
agricole nu este necesară prezentarea documentelor 9 și 10. 

□ □ □ □ 

11. DOCUMENTE CARE DOVEDESC CAPACITATEA ŞI 
SURSA DE COFINANŢARE a investiţiei emise de o 
instituţie financiară (extras de cont si/ sau contract 
de credit) 

□ □ □ □ 

12. DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de 
identificare ale acesteia și ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției 
financiare, codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR); 

□ □ □ □ 

13. AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de 
constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară emise 
cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de 
Finanțare, pentru unitățile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislației în vigoare. 

□ □ □ □ 

14. NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune. 

Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare trebuie sa 
fie cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanțare. 

□ □ □ □ 

15. HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă pronunţată 
pe baza actului de constituire și a statutului propriu în 
cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul 
Societății agricole; 

STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în 
baza Legii nr. 1/ 2005, ), Cooperativa agricolă (înfiinţată în 

□ □ □ □ 

http://www.afir.info/


baza Legii nr. 566/ 2004) cu modificările și completările 
ulterioare și Composesoratele, obștile și alte forme 
asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în 
Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu 
modificările și completările ulterioare), din care să reiasă ca 
acestea se încadreaza în categoria: societate cooperativa 
agricolă, cooperativă agricola sau fermier în conformitate cu 
art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și 
modificările ulterioare; 

16. ACTE STUDII 
16.1  DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul agricol, 
agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 
agricolă, inginerie economica în agricultura și dezvoltare 
rurală sau, după caz, adeverinţă de absolvire a studiilor 
respective, însoţită de foaia matricolă pentru cei care au 
absolvit în ultimele 12 luni; 
16.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi liceale în 
domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă. 
16.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII PROFESIONALE sau 
diploma/certificat de calificare ce atestă formarea 
profesională/certificat de competențe emis de un centru de 
evaluare și certificare a competentelor profesionale obtinute 
pe alte căi decât cele formale, care trebuie deasemenea să 
fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari care 
conferă un nivel minim de calificare în domeniu agricol, 
agro-alimentar, veterinar, economie agrară, mecanică 
agricolă. 
16.4 FOAIA MATRICOLĂ pentru cel puțin 2 ani de facultate 
în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă, inginerie economica în 
agricultura și dezvoltare rurală. 
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru responsabilul 
legal (tânărul fermier care se instalează, fiind managerul 
exploataţiei) sau pentru angajatul care deţine funcţia de 
manager al exploataţiei agricole. În cel de-al doilea caz se 
vor prezenta şi documentele care să certifice poziția 
persoanei în societate: 
16.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ A 
SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea contractului 
individual de muncă. 
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele vor fi emise de 
catre o institutie autorizata/ acreditată de Ministerul 
Educației, Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar 
documentul care atestă formarea profesională, trebuie să fie 
recunoscut de Autoritatea Națională pentru Certificare. 
Se poate accepta adeverința de absolvire a cursului de 
pregătire profesională în domeniu, cu obligativitatea 
prezentării diplomei/certificatului/documentului final în 
etapa de contractare. 

□ □ □ □ 



 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

17. COPIE DOCUMENT DE IDENTITATE al reprezentantului 
legal al beneficiarului; 

□ □ □ □ 

18. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR SPECIFICA 
DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate aduce în 
scopul susținerii proiectului 

□ □ □ □ 

1. Verificarea eligibilitătii solicitantului Verificare 
efectuată 

DA NU 

1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi 
proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? 

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de 

finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect este 

înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este 

retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) 

  

1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât 
pentru Programul SAPARD/FEADR? 

  

1.3 Solicitantul respectă prevederile art. 6, litera b) din H.G. nr. 
226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a 
măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din 
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de 
stat, cu modificările și completările ulterioare ? 

(solicitantul care se află în această situație poate 

depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în care a fost 

depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate de GAL - dacă 

este cazul) 

  

1.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în 
Declaraţia pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului? 

  

1.5 Solicitantul are în implementare proiecte în cadrul uneia dintre 

măsurile 141, 112, 411141, 411112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau 

are proiect  depus pe submăsura 6.1 sau 6.3 şi nu i s-a acordat încă 

cea de-a doua tranşă de plată?  

  

 

 

 

 

 

 

 



Atenție!  

Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ și a Planului Financiar (inclusiv a 
viabilității economico-financiare) din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții 
similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL. 

 

 

 

 

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate  Verificare 

efectuată 

DA
  

NU Nu 
este 
cazul 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili 

Doc. verificat  

Documentelor de înfiinţare a solicitantului şi/ sau a verificărilor în 
ONRC 
Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante fiscale şi sociale  
Declaraţia F – Cererea de finantare 
Fișa măsurii din SDL 

  

 

EG2 Investiția trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme situată pe 
teritoriul GAL, cu o dimensiune economică de minim 4.000 SO 
(valoarea producției standard). 

Tabel calcul coeficienti SO 

  

 

EG3 Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate 
de plată 

Doc. verificat Certificate care să ateste lipsa datoriilor restante 
fiscale şi sociale 

  

 

EG4 Solicitantul se angajează să asigure continuitatea (profitul) 
investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la ultima plată 

Declaraţia F – Cererea de finantare 

  

 

EG5 Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în 
măsură. 

1. Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea 

fermelor zootehnice 

2. Investiții în înființarea, extinderea şi/sau modernizarea 

fermelor vegetale 

3. Investiții în procesarea produselor agricole la nivel de fermă 

 

  

 



3. Verificarea bugetului indicativ 

(*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) 

Verificare 
efectuată 

DA NU NU 
ESTE 
CAZUL 

3.1 ..........................................    

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

 

4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor 

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare 

din formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții 

similare, la momentul lansării apelului de selecție de către GAL) 

Verificare 
efectuată 

DA NU 
NU 
ESTE 
CAZUL 

4.1. ................................................................  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

5. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

5.1 Planul financiar este corect completat şi 
respectă gradul de intervenţie publică stabilit 
de GAL prin fișa măsurii din SDL?  
Intensitatea sprijinului va fi de 50%.  
Rata de mai sus poate fi majorată cu 20 puncte 
procentuale suplimentare, cu condiția ca rata 
maximă a sprijinului combinat să nu depășească 
90 %, în cazul: 
- tinerilor fermieri astfel cum sunt definiți 
la articolul 2 din prezentul regulament sau cei 
care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori 
cererii de sprijin;  
- investițiilor colective și al proiectelor 
integrate, inclusiv al celor legate de o fuziune a 
unor organizații de producători.  
- zonelor care se confruntă cu constrângeri 
naturale și cu alte constrângeri specifice, 
menționate la articolul 32;  
- operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;  
- investițiilor  legate  de  operațiunile  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



prevăzute  la  articolele  28  și  29  din  Reg.  
(UE)  1305/2013  
- Prelucrarea și comercializarea produselor 
enumerate în anexa I la TFUE  
Valoarea sprijinului nerambursabil poate fi 
cuprinsă între 5.000 Euro şi 65.000 Euro. 

 

 

 

 

 

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim 

al sprijinului public nerambursabil  aşa cum 

este prezentat in fisa masurii? 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un 

cuantum de până la 50% din ajutorul  public 

nerambursabil? 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Verificarea condiţiilor 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)  

Observații :  

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

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

Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) 

şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

 DA                       NU 

VERIFICAREA PE TEREN  Verificare 
efectuată 

DA NU  

 
Verificare la SAFPD 

 
 

 
 
 

 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
 

Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul 
este eligibil. 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de 
neeligibilitate ale  proiectului. 
 
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin 
înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică 



munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la 
stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului. 
 

Observatii: 

Se detaliază: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul 
neeligibilităţii, dacă este cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă 
este cazul, 
- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul. 
...........................................................................................................

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

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

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

 
Aprobat de: Manager 
Nume/Prenume       
 
Semnătura şi ştampila     
DATA……….. 
 

Verificat: Expert 
Nume/Prenume    
 

Semnătura   
DATA……….. 
 
Întocmit de: Expert  
Nume/Prenume      
 
Semnătura 
DATA………..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodologia de verificare specifică pentru 
 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII 
 
1.Solicitantul a  utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a cererii de finanțare?  
Se verifică dacă Solicitantul a  utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL a cererii de 
finanțare  
2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate şi ştampilate de către solicitant? 
Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le 
conţine sunt 
numerotate şi ştampilate de către solicitant.  
3. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături 
de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 
Se verifică dacă Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este 
prezentată alături de forma electronică a Cererii de finanţare.  
4. Dosarul original al cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de hârtie și 
cea electronică? 
Se verifică dacă Dosarul original al cererii de finanțare corespunde cu copia pe suport de 
hârtie și cea electronică.  
5. Cererea de finanțare este completă, semnată și ștampilată de solicitant? 
Se verifică dacă Cererea de finanțare este completă, semnată și ștampilată de solicitant. 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele impuse de tipul 
măsurii? 
Se verifică dacă Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii și cele 
impuse de tipul măsurii. 
7. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din declarația pe propria 
răspundere a  solicitantului?  
Se verifică dacă Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului, din declarația 
pe propria răspundere a  solicitantului. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A.Verificarea criteriilor de eligibilitate a solicitantului și proiectului 
ATENȚIE: 
Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se 
constată neîndeplinirea unui criteriu.  
Este obligatorie verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul 
notificării solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru 
care proiectul a fost declarat NEELIGIBIL. 
 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 
 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1. Proiectul se află în sistem 
(solicitantul a mai depus 
acelaşi proiect în cadrul altei 
măsuri din PNDR)? 
 

Verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de 
finanțare, pe câmpul CUI; dacă în registru același proiect 
este înregistrat în cadrul altei măsuri din PNDR, dar 
statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi 
depus la GAL 

2.  Solicitantul s-a angajat să 
respecte prevederile art. 6 lit. 
a, din H.G. Nr.226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor 
Programului Naţional de 
Dezvoltare Rurală cofinanţate 
din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat cu modificarile si 
completarile ulterioare? 

 Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu debite  în 
Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR. 

In situatia in care solicitantul nu este înscris în Registrul 
debitorilor expertul va bifa „DA” si cererea de finantare este 
eligibila. In situatia in care solicitantul este înscris în Registrul 
debitorilor, expertul va printa şi anexa pagina privind debitul, 
inclusiv a dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale 
solicitantului. Daca solicitantul si-a  asumat Declaratia pe 
proprie raspundere ca va achita integral datoria fata de AFIR, 
inclusiv dobanzile si majorarile de intarziere pana la semnarea 
contractului de finantare, din sectiunea F din cererea de 
finantare prin semnarea si dupa caz stampilare a acesteia,  , 
expertul va bifa caseta “DA”, caz în care  cererea de finanţare 
este eligibilă pentru finanţare. În caz contrar, expertul solicită 
acest lucru şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi 
asume declaratia pe propria raspundere, expertul bifează 
„NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la 
rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră 
neîndeplinită,si cererea de finantare  este neeligibila. 

3. Solicitantul s-a angajat să 
respecte prevederile art. 6 lit. 
b, din H.G. Nr.226/2015 privind 
stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor 
programului naţional de 
dezvoltare rurală cofinanţate 
din Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat cu modificarile si 
completarile ulterioare? 

Solicitantul care se încadrează în prevederile art. 6, lit. b) 
poate depune/redepune doar în sesiunile următoare celei în 
care a fost depus proiectul selectat pentru finanțare, lansate 
de GAL - dacă este cazul. 

 

 

 



4. Solicitantul şi-a însuşit în 
totalitate angajamentele 
asumate în secțiunea (F) 
din CF - Declaraţia pe 
proprie răspundere? 

Expertul verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate 
casuțele aferente tuturor punctelor existente în 
Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta 
este datată, semnată/ ștampilată. Dacă pe parcursul verificării 
proiectului expertul constată că sunt respectate punctele 
insușite prin Declarație, acesta bifeaza „DA” în casuța 
corespunzatoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru 
doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează 
„NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la 
rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră 
neîndeplinită, cererea de finantare fiind  neeligibila. 

5. Solicitantul şi-a însuşit în 
totalitate angajamentele 
asumate în secțiunea (F) 
din CF - Declaraţia pe 
proprie răspundere? 

Expertul verifică în Cererea de finantare dacă sunt bifate 
casuțele aferente tuturor punctelor existente în 
Angajamente/Declarații pe proprie răspundere, dacă aceasta 
este datată, semnată/ ștampilată. Dacă pe parcursul verificării 
proiectului expertul constată că sunt respectate punctele 
insușite prin Declarație, acesta bifeaza „DA” în casuța 
corespunzatoare. În caz contrar, expertul solicită acest lucru 
doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 
angajamentele corespunzătoare proiectului, bifează 
„NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la 
rubrica „Observatii” iar această condiţie se consideră 
neîndeplinită, cererea de finantare fiind  neeligibila. 

 
 

 

2.Verificarea condiţiilor de eligibilitate a proiectului 
 

EG1 Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Fișa măsurii din SDL 
 
Actele juridice de înființare și 
funcționare pentru autorități 
publice locale și asociațiile 
acestora (ADI-uri);        ONG-uri 
înființate conform OG 26/2000; 
Întreprinderi sociale (altele decât 
cele înființate pe OG 26/2000) sau 
Culte recunoscute de lege (act de 
infiintare si statutul ADI,  
Încheiere privind înscrierea în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 
rămasă definitivă/Certificat de 
înregistrare în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor (ADI si 
ONG), specifice fiecărei categorii 
de solicitanți, certificat de 

    Se verifică dacă informaţiile menţionate Cererea de 
finanţare corespund cu cele menţionate în documente: numele 
solicitantului, statutul şi codul fiscal.               

- Pentru ADI/ONG,  Expertul verifică dacă sunt menţionate 
următoarele: denumirea asociaţiei/ONG,  asociaţii,  sediul, 
durata, scopul înfiinţării şi membrii Consiliului Director.  

 

Pentru ONG  

Expertul va verifica dacă documentele atestă înființarea și 
funcționarea ONG (actul de înfiinţare şi statutul,  încheiere 
privind înscrierea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, rămasă 
definitivă/Certificat de înregistrare în registrul asociaţiilor şi 
fundaţiilor, actele doveditoare ale sediului). Punctul/punctele 
de lucru, după caz ale solicitantului, trebuie să fie situate în 
teritoriul GAL, investiția realizându-se în teritoriul GAL. 
Se verifică dacă a fost desemnat un reprezentantul legal, 
pentru colaborare cu AFIR, în vederea realizării proiectului 



 

EG2 Investiţia trebuie să se realizeze în cadrul unei ferme cu o dimensiune economică 

de minim 4.000 SO* (valoarea producţiei standard); 

 

EG3   Solicitantul nu trebuie să fie în insolvență sau în incapacitate de plată; 

 

 

înregistrare fiscală, declaratia pe 
proprie raspundere a solicitantului 
privind datoriile fiscale restante 
din cererea de finantare. 
 
Documentele care atestă 
înființarea și funcționarea ONG 
(actul de înfiinţare şi statutul,  
încheiere privind înscrierea în 
registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, 
rămasă definitivă/Certificat de 
înregistrare în registrul 
asociaţiilor şi fundaţiilor, actele 
doveditoare ale sediului). 
Punctul/punctele de lucru, după 
caz ale solicitantului, trebuie să 
fie situate în teritoriul GAL, 
investiția realizându-se în 
teritoriul GAL. 

propus şi corespunde informaţiilor din B1.3. Se verifică  
Declaratia F a cererii de finanţare - declaraţie pe proprie 
răspundere a solicitantului privind datoriile fiscale restante şi 
faptul că solicitantul nu se regăseşte în una din Categoriile de 
solicitanți/ beneficiari ai măsurilor/sub-măsurilor de investiții 
derulate prin PNDR 2014- 2020, restricționate de la finanțare. 

DOCUMENTE PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate / 
Documentația de Avizare pentru 
Lucrări- de Intervenții/ Memoriu 
justificativ 
Fișă calcul SO 
 

Expertul verifică în baza informaţiilor din  Studiul de 
Fezabilitate / Documentația de Avizare pentru Lucrări- de 
Intervenții/ Memoriu și a Fișei de calcul SO-uri dimensiunea 
economică a fermei , aceasta trebuie să fie de minim 4.000  

DOCUMENTE PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Declarația pe propria răspundere, 
Buletinul Procedurilor de 
Insolvență, alte documente 
specifice, după caz, fiecărei 
categorii de solicitanți; 

Se verifică dacă  solicitantul este în insolvență sau incapacitate 
de plată pe baza  Declarației pe propria răspundere, Buletinul 
Procedurilor de Insolvență, alte documente specifice, după 
caz, fiecărei categorii de solicitanți; 



EG4 Solicitantul se angajează să asigure continuitatea (profitul) investiției pe o 

perioadă de minim 5 ani de la ultima plată.; 

 

 
EG5  Investiția să se încadreze în tipul de sprijin prevăzut în măsură 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTE PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Hotărârea Consiliului  Local 
(Hotărârile Consiliilor locale  în 
cazul ADI) și/sau Hotărârea 
Adunării Generale a 
ONG/document echivalent 
specific fiecărei categorii de 
solicitant; 
-Declarația pe propria răspundere 
a solicitantului privind asigurarea 
sustenabilității 
investiției/Hotarâre 

Se verifică dacă prin  Hotărârea Consiliului  Local (Hotărârile 
Consiliilor locale  în cazul ADI) și/sau Hotărârea Adunării 
Generale a ONG/document echivalent specific fiecărei 
categorii de solicitant,  solicitantul se angajează că va asigura 
mentenanța investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data ultimei plaţi.  
-Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea sustenabilității 
investiției 
 

DOCUMENTE PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Studiul de Fezabilitate / 
Documentația de Avizare pentru 
Lucrări- de Intervenții/ Memoriu 
justificativ 
 
Fișa măsurii din SDL 

Se verifică dacă investiția descrisă în  Studiul de Fezabilitate / 
Documentația de Avizare pentru Lucrări- de Intervenții/ 
Memoriu justificativ se încadrează în tipurile de sprijin 
prevăzute prin  măsura din cadrul SDL reprezentând investiții în 
active fizice agricole. 



VERIFICAREA ÎN TEREN  
 

Verificarea pe teren se efectuează de către doi experți, iar obiectul verificării este 

prezentat în tabelul de mai jos. Fiecare expert va bifa cu „DA”, „NU” sau „NU ESTE 

CAZUL” pentru a  decide cu privire la rezultatul verificării. 

NR. 
CRT 

OBIECTUL ANALIZEI / VERIFICĂRII EXPERT REZULTATUL VERIFICĂRII 

DOCUMENTARE LA LOCUL 
INVESTIȚIEI 

DA NU NU E 
CAZUL 

DA NU  NU E 
CAZU
L 

1. Solicitantul prin reprezentantul legal 
sau împuternicit al acestuia s-a 
prezentat la data, locul și ora 
programată pt începerea verificării? 

Expert 1       
Expert 2       

2. Solicitantul a participat nemijlocit la 
toate etapele de verificare pe teren 
a cererii de finanțare? 

Expert 1       
Expert 2       

3. Solicitantul a asigurat accesul 
neîngrădit la obiectivul de investiție? 

Expert 1       
Expert 2       

4. Localizarea proiectului este conformă 
cu cea specificată de solicitant în 
cererea de finanțare ? 

Expert 1       
Expert 2       

5. Condițiile existente pe teren permit 
realizarea investițiilor prevăzute în 
SF/ DALI? 

Expert 1       
Expert 2       

6. Infrastructura existentă folosită pt 
realizarea proiectului corespunde cu 
descrierea dată în cererea de 
finanțare? 

Expert 1       
Expert 2       

7. Descrierile tehnice despre obiectul 
de investiții ofertie în cadrul SF 
corespund realității și sunt în 
concordanță cu Expertiza tehnică de 
specialitate și cu Raportul privind 
stadiul fazic al lucrărilor? 

Expert 1       
Expert 2       

8. Au fost realizate fotografii, 
documente relevante pentru proiect 
pt prezentarea situației existente în 
ceea ce privește amplasamentul 
proiectului la data vizitei pe teren? 

Expert 1       
Expert 2       

9. Investiția propusă prin proiect a fost 
inclusă in proiectul FEADR anterior 
realizat ? 

Expert 1       
Expert 2       

10. Există concordanță între investiția 
propusă de solicitant in SF și Planul 
Urbanistic General? 

Expert 1       
Expert 2       

11. Pentru investițiile realizate de 
comune/ ADI, regimul juridic al 
ternurilor pe care se execută 
investiția este în proprietate publică? 

Expert 1       
Expert 2       



12. Regimul juridic al terenurilor pe care 
se execută investiția este în 
proprietate publică/ administrare 
ONG, sau dacă imobilele la care se 
fac investițiile sunt în administrarea 
ONG 

Expert 1       
Expert 2       

 
  
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 
 

Punctajul proiectului se calculează în baza următoarelor principii şi criterii de selecţie: 

 

Nr. 
crt. 

Principii și criterii de selecție Punctaj Explicații punctaj 

CS1 Proiecte care își propun crearea locurilor de 
muncă 
 
 

20 puncte Se va verifica Cererea 
de finanțare 
 
 

Un loc de muncă nou creat 10 puncte 

Mai mult de un loc de muncă nou creat 20 puncte 

CS2 Proiecte care respectă principiul lanțurilor 
alimentare integrate (investițiile care acoperă 
lanțul alimentar: producție – condiționare – 
depozitare – procesare – comercializare) 

20 puncte Se va verifica Cererea 
de finanțare 
 

CS3 Proiecte care respectă principiul asocierii 
(investițiile realizate de către forme asociative) 

15 puncte Se verifică 
documentele care 
atestă forma de 
organizare a 
solicitantului 

CS4 Proiecte care respectă principiul nivelului de 
calificare (studii superioare în domeniul 
proiectului; studii medii în domeniu proiectului)  

Maxim 12 
puncte 

Se vor verifica 
documentele de studii 
ale solicitantului 

a) studii superioare în domeniul proiectului, ale 
managerului exploatației agricole 

12 puncte 

b) studii medii în domeniul proiectului, ale 
managerului exploatației agricole 

6 puncte 

CS5 Proiecte care respectă principiul vârstei (tinerii sub 
40 de ani) 
 

15 puncte Se va verifica vârsta 
solicitantului din actul 
de identitate 

CS6 Proiecte care respectă principiul reconversiei 
(investiții care presupun reconversie profesională); 

5 puncte Solicitantul va face 
dovada reconversiei 
profesionale printr-un 
document de studiu. 

CS7 Proiecte care prevăd producerea rezultatelor pe 
aria mai multor UAT-uri din cadrul GAL. 

10 puncte Vor fi punctate 
proiectele care prevăd 
acțiuni concrete 



prezentate și justificate 
în Studiul de 
Fezabilitate. 

CS8 Proiecte care se adresează beneficiarilor direcți 
și/sau indirecți ai M4/3A și M5/6A din cadrul SDL 

3 puncte Se va verifica Studiul 
de Fezabilitate  

TOTAL 100 puncte 

PUNCTAJ MINIM 50 puncte 

 

 

 

❖ Punctajul minim admis la finanțare este de 50 puncte. 

 

❖ Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 

selecţie. În cazul proiectelor cu acelaşi punctaj, departajarea acestora se face, astfel: 

 

1. Proiecte care vizează crearea de locuri de muncă ca urmare a implementării lor; 

NU     DA   

 
2. Proiecte care vizează lanțuri integrate. 

NU     DA   
 

 
 
 
 


