
 

 

E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - corespondență M 2.1 

 

Fișa de evaluare  generală a proiectului  

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct (iii) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013 corespondență M 2.1 - „Identitate regională prin transformarea fermelor 

mici în ferme de referință” 

 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare* (CF): 

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

*se va prelua din Fișa de verificare a încadrării proiectului E 1.2.1L 

                        
Denumire solicitant:_____________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 

Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 

Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

1. Verificarea eligibilităţii solicitantului 

Verificare efectuată  

DA NU 

 

Nu este 
cazul 

1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi 
proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? Verificat de OJFIR, la 
solicitarea GAL 
(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 un fermier care are drept de proprietate 

și/sau drept de folosință pentru o exploatație agricolă care 

  

 

 



 

 

intră în categoria de fermă mica ? Verificat de GAL in dosar 

solicitant 

 

1.3 Solicitantul este o persoană constituită juridic/autorizată 

română  ? Verificat de GAL in dosar solicitant   

  

1.4 Solicitantul acţionează în nume propriu ? Verificat de GAL 

in dosar solicitant   

  

1.5 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii 

Cererii de Finanţare ? Verificat de GAL in dosar solicitant   

  

1.6 Solicitantul are învăţământul minim de 8 ani (clase) ? 

Verificat de GAL in dosar solicitant   

  

1.7 Solicitantul se încadrează într-una din formele de 

organizare eligibile: 

- persoană fizică autorizată/ întreprindere individuală/  
întreprindere familială în conformitate cu prevederile 
OUG nr. 44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare: 

- societate cu raspundere limitata cu asociat unic/ 
majoritar (majoritate absolută 50%+1) înfiinţată în 
baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, inclusiv societate cu 
răspundere limitată - debutant sau "S.R.L. - D." în baza 
prevederilor OUG nr. 6/ 2011, cu modificările și 
completările ulterioare Verificat de GAL in dosar 
solicitant 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, 
atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru FEADR, și a 
achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și 
majorările de întârziere până la semnarea contractelor de 
finanțare? Verificat de OJFIR, la solicitarea GAL 
1.8a. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR , 

atât pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR? 

1.8b Solicitantul  a achitat integral datoria față de AFIR, 

inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea 

contractelor de finanțare? 

    

    

   

 

 

 

1.9 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 
    



 

 

măsurilor 141, 411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” si a fost finalizată Decizia de finantare din 
PNDR 2007-2013 (sprijinul a fost incasat de beneficiari pe 
parcursul celor 5 ani de implementare)? Verificat de OJFIR, la 
solicitarea GAL 

  

2.0 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 
măsurilor 112, 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri”, din 
PNDR 2007-2013? Verificat de OJFIR, la solicitarea GAL 

  

  

2.1 Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 
submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 
6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, inclusiv de 
același tip de finanțare obținuta prin sub-măsura 19.2  ”Sprijin 
pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?  Verificat de OJFIR, 
la solicitarea GAL 

  

 

 

 

 

 

 

2.2.Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 
"Investiţii în exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii 
pomicole”, 4.2 ”Investiții pentru procesarea/marketingul 
produselor agricole”, 4.2a ”Investiții în 
procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol”, 
inclusiv de același tip de finanțare obținuta prin sub-măsura 
19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locală”  din PNDR 2014-2020? 
Verificat de OJFIR, la solicitarea GAL 

  

  

2.3 Solicitantul a creat condiţii pentru a obţine în mod 

necuvenit un avantaj, în sensul prevederilor art. 60 din 

Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare? Verificat de GAL in dosar solicitant 

  

  

2.4 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în 

Secțiunea F - Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului 

din Cererea de finanțare? Verificat de GAL in dosar solicitant 
  

  

2.5.Solicitantul a depus toate documentele menționate în 

Secțiunea D – Lista documentelor anexate proiectului aferent 

măsurii 2.1 din Cererea de finanțare? Verificat de GAL in 

dosar solicitant 

  

  

2.6.Solicitantul a prevăzut în Cererea de finanțare și Planul de 

afaceri, acțiuni eligibile prin PNS și/ sau PNA? Verificat de GAL 

in dosar solicitant 
  

  



 

 

2.7 În cadrul unei familii (soţul/soţia şi copii acestora dacă 

sunt asociați ai întreprinderii familiale sau persoanei juridice și 

nu și-au întemeiat propria exploatație agricolă) doar unul 

dintre membri  beneficiază de sprijin? Verificat de GAL in 

dosar solicitant  

  

  

 

 

2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate. 

Verificare efectuată 

DA NU 

 

Nu este cazul 

EG1 Solicitantul este încadrat în categoria 

microîntreprinderilor și întreprinderilor mici? Verificat de GAL 

in dosar solicitant  

  

 

EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea 

economică cuprinsă între 4.000 şi 7.999 € SO? Verificat de GAL 

in dosar solicitant 

  

 

EG3 Solicitantul are exploataţia agricolă înregistrată, conform 

prevederilor legislative naționale, înainte de solicitarea 

sprijinului? Verificat de GAL in dosar solicitant 

  

 

EG4 Solicitantul prezintă un Plan de afaceri? Verificat de GAL 

in dosar solicitant 
  

 

EG5 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 

submasurii 6.3 “ Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din 

PNDR 2014-2020 sau prin intermediul masurii 2.1 „Identitate 

regională prin transformarea fermelor mici în ferme de 

referință” din LEADER-GAL?  Verificat de OJFIR si GAL 

  

 

EG6 Exploataţia agricolă primeşte sprijin o singură dată în 
cadrul acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că 
exploatația nu a fost transferată între doi sau mai mulți 
fermieri, beneficiari ai sprijinului prin această sub-măsură? 
Verificat de OJFIR, la solicitarea GAL 

  

 

 

EG7 Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de 

cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului? 
  

 



 

 

Verificat de GAL in dosar solicitant 

EG8 Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, 

beneficiarul va face dovada creşterii performanţelor 

economice ale exploatației, prin comercializarea producției 

proprii Verificat de GAL in dosar solicitant 

  

 

EG9 În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea 

animalelor, Planul de afaceri prevede în mod obligatoriu 

platforme de gestionare sau un alt sistem de gestionare a 

gunoiului de grajd, conform normelor de mediu? Verificat de 

GAL in dosar solicitant 

  

 

 

EG10 Solicitantul are stabilit domiciliul/sediul social în 

Unitatea Administrativ Teritorială în care este înregistrată 

exploataţia? Verificat de GAL in dosar solicitant 

  

 

EG11 În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate 

salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau 

zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploataţia 

vizată pentru sprijin? Verificat de GAL in dosar solicitant 

  

 

 

 

5. Verificarea condiţiilor artificiale  

(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din formularul din Anexa 11, 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 experti GAL 

 
 

 
 
 

 
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,............................................................................................................... 

Aprobat de: Presedinte GAL 
Nume/Prenume...................Semnătura                               DATA.......... 
 

Avizat /Verificat: Manager GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura             DATA……….. 
 

Verificat de: Expert 2 GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                DATA…….... 
 

Întocmit de: Expert 1 GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura                DATA…….... 
 
Notă 
Se va prelua metodologia de verificare specifică din formularul aferent sub-măsurii din PNDR 
cu investiții similare, în vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL, cu 
respectarea prevederilor Ghidului de implementare și a Manualului de procedură pentru 
implementarea Sub-măsurii 19.2. Lista tipurilor de investiții eligibile se completează cu 



 

 

prevederile fișei măsurii din SDL, respectiv cele aplicabile măsurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. 
Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta la tipurile de investiții eligibile aferente măsurii.   
 

 

 

 

 


