
Anexa 14 Masura 2.4 

FIȘA DE VERIFICARE  A ELIGIBILITATII 

Măsura 2.4  – „„Reînnoirea generației de fermieri prin încurajarea micilor intreprinzători tineri rurali”” 
 

                        
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:___________________________________________________ 

 

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

1. Verificarea eligibilităţii solicitantului 

 Documente verificate 

 DA NU Nu e 
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 
 

 

 

 

 

 

1.2 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât 
pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR care 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 
 

1.2a. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR , atât 
pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR? Verificat de OJFIR, 
la solicitarea GAL 
 

1.2b Solicitantul  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 
 

1.3 Solicitantul are contract de finanțare  aflat în implementare și 
finanțat pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/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 acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? Verificat de OJFIR, la 
solicitarea GAL 
 

     

1.4 Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin a mai  
beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea 
tinerilor fermieri”/ 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 acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” 
din PNDR 2014-2020? Verificat de OJFIR, la solicitarea GAL 
 

     

1.5  Solicitantul are decizie de finanțare pentru proiect  aflat în 
implementare  și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, 
și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” sau proiecte similare finantate 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Exploatația/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat 
sprijin aparține unui proiect  aflat în implementare și finanțat prin 
intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin 
intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici” sau proiecte similare finantate 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 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.7 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”, sau proiecte similare finantate 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 
 

 

 

 

 

 

1.8 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în 

Declaraţia pe proprie raspundere sectiunea ( F) din CF? 

     

1.9 În cadrul unei familii (soț și soție, la data depunerii Cererii de 

Finantare) doar unul dintre membri  beneficiază de sprijin? 

     

 

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului 

 

EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili ( conform 
cap. 4 din GS) şi este înregistrat ca  microîntreprindere sau 
intreprindere mica,  

- Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                 

- Intreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                           

- Intreprindere familială (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                                      

- Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificat constatator, Verificare în RECOM 

Doc. Situatii financiare/ Declaratia 200/ Declaratia 221 

Doc. Certificat de inregistrare (CUI) 

   

EG2 Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea 
economică cuprinsa intre 8.000 -50.000 SO situata in teritoriul GAL 
Tinutul Zimbrilor, la momentul depunerii cererii de finantare?   

  

 

 

 

Doc. Cererea de finanţare – tabel calcul SO 

Doc. Documente verificate si listate de expertul OJFIR din baza de 

date IACS de la APIA sau Extras din Registrul Exploatatiei emis de 

ANSVSA/DSVSA, la solicitarea GAL 

   



Fișa măsurii din SDL  

EG 3 Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / asociatul 
majoritar (deține cel puţin 50%+1din acțiuni) si administrator al 
societăţii are vârsta sub 40 de ani şi se instalează pentru prima 
dată în exploataţia agricolă în calitate de  conducător 
(şef/manager)  ai unei exploataţii agricole ? Verificat de OJFIR, la 
solicitarea GAL 
 

  

 

 

Doc. Copia actului de identitate pentru solicitant asociat/ asociat 
majoritar (deține cel puţin 50%+1 din acțiuni)si administrator unic. 
Certificat constatator - Oficiul Național al Registrului Comerţului). 

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

   

EG 4 Solicitantul detine competente şi aptitudini profesionale sau 
se angajeaza sa dobandeasca competente în domeniul agricol, în 
acord cu domeniul proiectului? 

1.Studii medii/superioare/postuniversitare în domeniul 
agricol/veterinar/economie agrară;  

2. Formare profesională prin studii/ curs de calificare în domeniul 
agricol, agro-alimentar, veterinar sau economie agrară de cel putin 
nivelul I de calificare profesională, conform legislaţiei aplicabile la 
momentul acordării certificatului de calificare profesională 

3.Competențe  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară 
dobândite prin participarea la programe de 
iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document 
eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un 
număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare 
profesională  

 sau 

- recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a 

competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale 

autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei 

profesionale. 

4.Angajamentul de a dobândi competențele profesionale adecvate 
într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data 
adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai 
mult de ultima tranşă de plată. 

 

 

 

 

 



Doc. Diplomă de absolvire studii superioare în domeniul agricol/ 
veterinar/economie agrară; 

Doc. Diplomă de absolvire  studii postliceale sau liceale în 
domeniul agricol/ veterinar/economie agrară 

Doc. Certificat/diplomă/atestat de absolvire a cursului/ document 
echivalent acestora/ adeverință (sub condiția prezentării în original 
a unuia din documente menționate la depunerea tranșei 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;Doc. 
Diplomă/document justificativ absolvire minimum 8 clase; 

Doc. Declaratia F din cererea de finantare-Angajamentul de a 
dobândi competențele profesionale adecvate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG5 Solicitantul prezinta un  Plan  de afaceri prin care 
demonstrează cresterea performanţelor economice ale 
exploataţiei agricole, prin comercializarea productiei proprii, 
prevede crearea cel puțin a unui loc de munca si are componente 
de protectia mediului sau inovative (valorificarea identitatii 
regionale). Implementarea corectă a planului de afaceri este  
conditionată de realizarea obiectivelor propuse  cu privire la: 

A) Implementarea corectă a planului de afaceri 
- creşterea performanţelor economice ale exploatației; 

- stabilirea domiciliului și sediului social în Unitatea 

Administrativ Teritorială (reprezentând localitatea 

(comună/ oraş/ municipiu - nu judeţul) în care este 

înregistrată exploataţia, până la momentul demarării 

implelentării 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 exploatația 

agricolă se va dezvolta/moderniza, va asigura creșterea 

productivității și toate aspectele legate de realizarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



obiectivelor obligatorii și 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 declarație pe 

proprie răspundere, cât și 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). 

- prevede crearea cel puțin a unui loc de munca si are 

componente de protectia mediului sau inovative 

(valorificarea identitatii regionale) respectiv: 

1. Beneficiarii isi propun prin planul de afaceri crearea unor 

produse cu o valoare adaugata ridicata si valorificarea identitatii 

regionale date de prezenta exploatatiei agricole pe teritoriul GAL 

Tinutul Zimbrilor;  

2. Beneficiarii isi propun transformarea exploatatiei agricole in 

locatie de referinta pentru teritoriul GAL si includerea acesteia in 

circuitele educationale si turistice din teritoriul GAL;  

3. Beneficiarii isi dau acceptul pentru includerea exploatatiei 

agricole si productiei acesteia in cataloage de prezentare sau alte 

forme de promovare fizica sau in mediul online realizate de GAL 

prin intermediul altor masuri;  

 

B) Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni 

eligibile prin PNA? Planul de afaceri nu trebuie să conţină 

acţiuni eligibile prin PNA. 

În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi finanţate prin PNDR 
acţiunile eligibile prin PNA. Aşadar, NU pot fi propuse în Planul de 
Afaceri acele cheltuieli eligibile prin PNA, 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, vor fi incluse alte 
cheltuieli decât cele specifice PNA. În acest caz, evaluatorii vor ţine 
cont de aria limitată de cheltuieli a solicitanţilor aflaţi în această 
situaţie pentru evaluarea viabilităţii planului de afaceri.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Doc. Planul de afaceri 

Doc. Angajamente asumate prin Declaratia F din cererea de 
finantare 

   

EG6 Exploatația agricolă care vizează creșterea animalelor, prin 
Planul de Afaceri prevede în mod obligatoriu modalități de 
gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu ? 

   

Doc. Planul de afaceri 

Anexele 7 – Codul bunelor practici agricole, respectiv ”Calculator - 
Cod Bune Practici Agricole” 
 

   

EG7 Exploatația agricolă vizează înfiinţarea şi reconversia 

plantaţiilor pomicole în planul de afaceri?   

Sunt eligibile pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele 

incluse în Anexa II din Subprogramul Tematic Pomicol (STP). 

Exceptând culturile din sectorul pomicol în sere,  solarii și 
pepinierele care pot fi inființată pe tot teritoriul național. Se aplică 
nota de favorabilitate >= 2,00, conform metodologiei de calcul din 
cadrul Anexei aferenta Subprogramul Tematic Pomicol (STP din 
cadrul naţional legislativ de implementare). Aceasta nu se aplică în 
cazul achiziţiilor simple. 

   

Doc. Planul de afaceri 

Doc. Anexa 6 - Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol 
din cadrul naţional legislativ de implementare (STP). 

   

3.VALOAREA SPRIJINULUI: 

Stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole (calcularea sprijinului 
pentru instalare). 

Dimensiunea exploataţiei în anul 0 conform Cererii de Finanţare 

- 35.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 S.O. si 50.000 

S.O.; 

- 25.000 de euro pentru exploatatiile intre 8.000 S.O. si 29.999 S.O 

 

 

 

 

 

Doc. Planul de afaceri 

Doc. Cererea de finanţare- tabel calcul SO 

   

 



 

Secțiunea A – Indicatori de avertizare 

Obiectul verificarii 
Verificare obiect 

Da Nu 
Documentar Pe teren 

Asociatul/actionarul unic/majoritar este  

asociat/administrator/acționar ai altei/altor 

societăți care are/au același tip de activitate* cu cel 

al proiectului analizat ? 

Verificare în 

RECOM  

Nu este 

cazul 
 

 

Indicatori de monitorizare Valoare proiect 

1. Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți:   

2. Numărul de proiecte ce au componente inovative sau de protecția mediului   

3. Numarul de locuri de munca create  

 

 

4.Verificarea  indicatorilor de monitorizare 

 

Verificare efectuată 

DA                           NU 

 

 

 

 

5. Verificarea condiţiilor artificiale 

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

prevazut in Anexa 11 din Ghidul Solicitantului, în vigoare la momentul lansării 

apelului)  

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

a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?  

 

Verificare efectuată 

DA NU 

Plan de afaceri 
Documente/extrase din Registrul agricol , Bazele de date APIA/ANSVSA 

Anexa 11 - Instrucţiuni privind evitarea creării de condiţii artificiale în accesarea PNDR 
2014-2020 

 

 

 

 



 

Există utilități, spații de producție/ depozitare, 

aferente proiectului analizat,  folosite în comun cu 

alte societăți comerciale ? 

Plan de Afaceri, 

documentele 

care atestă 

dreptul de 

proprietate/folosi

nță depuse la 

dosar 

Verificare 

și la locul 

investiției 

 

 

*„acelasi tip de activitate” reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice desfășoară 
activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează produse/servicii/lucrari 
similare 

 

Observații :  
............................................................................................................................. ............................. 

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

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

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

Secțiunea B – Încadrarea într-o situație de creare  de Condiții artificiale.  

( se completează doar în cazul în care există minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A”. ) 

Nr 

crt 

Premisă de  creare Condiții 

artificiale 

Criteriu/avantaj  vizat de crearea 

condiției artificiale 
Da Nu 

 

 

 

1 

a) Crearea mai multor entităţi 

noi/exploatatii agricole 

(solicitanți de fonduri) prin 

intermediul unor terţi 

pentru a beneficia de mai 

multe proiecte M2.4 prin  

mai multe exploataţii 

agricole. 

Actiunea de fărâmiţare a unor 

exploataţilor agricole în scopul 

accesării de către acelaşi  

beneficiar real, (prin intermediul 

Criteriu de eligibilitate:  

verificarea criteriilor de eligibilitate a 

proiectului 

 

Solicitanții/beneficiarii după caz, 

înregistrați în registrul debitorilor AFIR, 

atât pentru Programul SAPARD, cât și 

pentru FEADR, până la achitarea integrală 

a datoriei față de AFIR, inclusiv dobânzile 

și majorările de întârziere până la 

  



mai multor beneficiari formali sau 

direct folosind  porţiuni din 

exploataţie agricolă iniţială, 

beneficiară de sprijin anterior prin 

intermediul Masurii 112 şi 

Submasurii 6.1), a sprijinului prin 

aceasta submăsură. 

b) Solicitantul și-a  constituit ferma 

prin preluarea  terenurilor/ 

efectivelor de animale, de la un 

terț cu același tip de activitate, care 

i le-a cedat voluntar, iar cedentul 

continuă să detina controlul asupra 

solicitantului prin prestarea  

semnificativă a  lucrărilor agricole 

și/sau realizează preluarea 

semnificativă a producției* de la 

societatea careia i-a cedat voluntar 

terenurile/efectivele de animale. 

 

Solicitantul a declarat culturi sau 

suprafete ocupate cu anumite 

culturi, animale, în mod neconform 

cu realitatea, în scopul atingerii 

dimensiunii minime eligibile (12 

000 SO) constatându-se cu ocazia 

verificării pe teren sau la 

informarea APIA ca acestea nu 

corespund realitatii (cu excepţia 

documentelor justificative legale 

privind exploataţiile calamitate). 

semnarea contractelor de finanțare; 

 

Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea 

tinerilor fermieri”, denumită în 

continuare 112,  beneficiarii măsurii 411-

112 „Instalarea tinerilor fermieri” prin 

LEADER, denumită în continuare 411-112, 

şi beneficiarii măsurilor 141 „Sprijinirea 

fermelor agricole de semisubzistenta ” 

denumită în continuare 141 și 411-141 

„Sprijinirea fermelor agricole de 

semisubzistenta ” prin LEADR, denumită 

în continuare 411-141 din cadrul PNDR 

2007-2013, precum și beneficiarii 

submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri”, submăsurii 6.3 „Sprijin 

pentru dezvoltarea fermelor mici” din 

PNDR 2014-2020; 

 

Exploataţiile care au beneficiat de sprijin 

prin intermediul măsurii 112 „Instalarea 

tinerilor fermieri”, au proiecte 

nefinalizate (fără statut de proiect 

finalizat sau reziliat) în cadrul Măsurii 141 

„Sprijinirea fermelor agricole de 

semisubzistenta ”, din PNDR 2007-2013 şi 

prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin 

pentru instalarea tinerilor fermieri” 6.3 

„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 

mici”, din PNDR 2014-2020; 

 

 

 

Fracționarea unei exploatații cu 

scopul de a nu se depăşi 

dimensiunea economică maximă 

eligibilă a exploatației în cadrul 

Criteriu de eligibilitate:  

 

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă 

  



 

2 

 

 

 

 

 

submăsurii (50.000 SO) sau cu 

scopul  ca acelasi beneficiar real sa 

creeze dintr-o exploatatie mai 

mare, mai multe exploatatii mai 

mici (cu SO intre 8.000 si 50.000) 

cu care solicită sprijin prin aceeaşi 

sub-măsură si astfel prin 

intermediul mai multor beneficiari 

formali sa beneficieze (inclusiv de 

mai multe ori) de sprijinul prin 

aceasta submăsură.  

Declararea unor culturi sau 

suprafete ocupate cu anumite 

culturi neconforme cu 

realitatea/cu fluxul tehnologic 

descris în planul de afaceri, în 

scopul atingerii dimensiunii minime 

eligibile. 

cu dimensiunea economică cuprinsă între 

8.000 şi 50.000 SO la momentul depunerii 

cererii de finantare?   

 

 

3 

Solicitantul preia integral una, 

două sau trei exploatatii agricole, 

rezultate prin fărămițarea și 

înstrăinarea formală către terți, a 

unei exploatații mai mari. 

Criteriu de selecție 

Principiul comasării exploatațiilor având 
în vedere numărul exploatațiilor 
preluate integral 

- Solicitantul preia integral minim trei 
exploatații agricole      15 p.  

- Solicitantul preia integral două 
exploatații agricole                10 p.  

- Solicitantul preia integral cel puţin o 
exploatație agricolă       5 p. 

 

Pentru a beneficia de punctaj conform 

criteriului de selecţie, preluarea 

exploataţiilor se realizează unitar, cu 

toate suprafeţele şi animalele, aşa cum 

apar înregistrate  la APIA şi/ sau la 

ANSVSAşi în Registrul agricol. 

  

 



OBSERVAȚII: .............................................................................................................................................. 

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 detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă 
este cazul,  motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitătii sprijinului, dacă este 
cazul); 

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

 

Aprobat de: Presedinte GAL 
Nume/Prenume …………………… Semnătura şi ştampila               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 SDL si conform Reg. (UE) nr. 1305/2013.   
 

 


