
 
 
 
 
 

Versiunea 02 din ianuarie 2019 
 

FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII  PENTRU MASURA M3/2B 
INSTALARE TANAR FERMIER 

                        
Denumire solicitant:____________________________________________________________________ 
Titlu proiect: __________________________________________________________________________ 
Data inregistrarii proiectului la GAL: _______________________________________________________ 
Obiectivul proiectului: __________________________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se incadreaza in prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………......................  
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________________ 
 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:_______________________________________ 
Functie reprezentant legal:______________________________________________________________ 
 

A. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI 

1. Verificarea eligibilitatii solicitantului Documente verificate 

 DA NU NU ESTE 
CAZUL 

1.1 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR, atat 
pentru Programul SAPARD cat si pentru FEADR?  

□ □  

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

□ □ □ 

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

□ □ □ 



 
 
 
 
 

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

□ □ □ 

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

□ □ □ 

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

□ □ □ 

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

□ □  

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

□ □ □ 

B.VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

EG1 Solicitantul apartine categoriei de solicitanti eligibili? □ □ □ 

EG2 Dimensiunea exploatatiei agricole se incadreaza in 
dimensiunile admise? 

□ □ □ 

EG3 Planul de afaceri prevazut contine cel putin: 
 (i) situatia initiala a exploatatiei agricole; 
(ii) etapele si obiectivele pentru dezvoltarea activitatilor 
exploatatiei agricole; 
(iii) detalii privind actiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea 

□ □ □ 



 
 
 
 
 

mediului si de utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru 
dezvoltarea activitatilor exploatatiei agricole, cum ar fi investitiile, 
formarea sau consilierea. 
 

EG4 Solicitantul prin planul de afaceri demonstreaza imbunatatirea 
performantei generale a exploatatiei agricole? 

□ □ □ 

EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului in doua rate pe o 
perioada de maximum trei ani (prin exceptie, patru ani pentru 
sectorul pomicol). 
 

□ □ □ 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CATRE GAL 

EG6 Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul 
face dovada cresterii performantelor economice ale exploatatiei, 
prin comercializarea productiei proprii in procent de minimum 20 
% din valoarea primei transe de plata. 

□ □  

EG7 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii 
proiectului trebuie sa fie efectuate pe teritoriul GAL. 

□ □  

EG8 Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea 
economica cuprinsa intre 12.000 si 50.000 S.O. (valoare productie 
standard). 

□ □  

EG9 Sprijinul se acorda daca prin proiect se obtine un produs local 
care sa reflecte specificul si indentitatea zonei. Produsul local 
propus a se obtine se va descrie in cadrul planului de afaceri iar 
obtinerea lui constituie un angajament si se verifica in etapa de 
implementare. 

□ □  

EG10 Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de 
maximum 18 luni de la data instalarii. 

□ □  

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilita corect: 
• 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € 
SO; 
• 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 
SO. 

□ □  

D. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plati (sprijin) si  a obtine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii? 

□ □ □ 

 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL  

 NEELIGIBIL 
 



 
 
 
 
 

 
In cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observatii cu toate motivele de neeligibilitate 
ale  proiectului. 
 
Expertul care intocmeste Fisa de verificare isi concretizeaza verificarea prin inscrierea unei bife („√”) in 
casutele/campurile respective. Persoana care verifica munca expertului certifica acest lucru prin 
inscrierea unei linii oblice („\”) de la stanga sus spre dreapta jos, suprapusa peste bifa expertului. 
 

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

 
Intocmit:  
Nume/Prenume _______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________  
 
Verificat:  
Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
METODOLOGIA DE VERIFICARE 
Atentie! 
Expertul verificator este obligat sa solicite informatii suplimentare in etapa de verificare a eligibilitatii, 
daca este cazul, in urmatoarele situatii:  
- necesitatea prezentarii unor clarificari sau documente suplimentare, fara inlocuirea documentelor 
obligatorii la depunerea cererii de finantare. Se accepta orice informatii și alte documente care certifica 
o stare existenta la momentul depunerii cererii de finantare, care vin in sustinerea și clarificarea 
informatiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finantare;  
- informatiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de selectie; 
- prezentarea unor informatii contradictorii in cadrul documentelor aferente cererii de finantare; 
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respecta formatul standard (nu 
sunt conforme); 
- necesitatea corectarii bugetului indicativ; 
- in cazul in care expertul are o suspiciune legata de crearea unor conditii artificiale. 
 
 
A. Metodologie de aplicat pentru verificarea conditiilor de eligibilitate 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 
 

1.1 Solicitantul este inregistrat in Registrul 
debitorilor AFIR, atat pentru Programul 
SAPARD cat si pentru FEADR  
Documente verificate : 
Declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului din sectiunea F din cererea de 
finantare. 

Expertul verifica daca solicitantul este inscris cu 
debite in Registrul debitorilor pentru SAPARD si 
FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite. 
 
In situatia in care solicitantul este inscris in Registrul 
debitorilor, se va anexa pagina privind debitul, 
inclusiv a dobanzilor si a majorarilor de intarziere ale 
solicitantului si se va relua verificarea la momentul 
contractarii. 
 
In vederea verificarii prezentului criteriu de 
eligibilitate, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-
ul de care apartine, prin care va solicita sa i se 
comunice daca solicitantul este inscris cu debite in 
Registrul debitorilor pentru SAPARD si FEADR. 
 
Totodata, se verifica daca solicitantul a bifat in 
Declaratia pe propria raspundere a solicitantului din 
sectiunea F din cererea de finantare, punctul cu 

file://alpaca/Debite


 
 
 
 
 

privire la datoriile catre AFIR. 
 
Daca solicitantul nu a bifat in declaratie acest punct, 
expertul solicita acest lucru prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare si doar in cazul in care 
solicitantul refuza sa isi asume angajamentele 
corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, 
motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop 
la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata 
neeligibila. 
 
In cazul in care solicitantul isi asuma acest 
angajament in urma solicitarii, semneaza si 
stampileaza, dupa caz, declaratia, expertul va bifa 
“DA”, cererea fiind declarata eligibila. 
 
In cazul in care solicitantul nu a semnat si dupa caz 
stampilat declaratia pe propria raspundere din 
sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare si doar in cazul 
in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele 
corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, 
motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop 
la rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata 
neeligibila. 
 

1.2.1.a) Solicitantul a mai beneficiat de 
finantare/are contract finantare  aflat in 
implementare si finantat pentru masura 112 
„Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 
Instalarea tinerilor fermieri, din LEADER, din 
PNDR 2007-2013 si/sau pentru submasura 
6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri”, din PNDR 2014-2020? 

1.2.1.a) In vederea verificarii prezentului criteriu de 
eligibilitate, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-
ul de care apartine, prin care va solicita sa i se 
comunice daca solicitantul a mai beneficiat de 
finantare/are contract finantare  aflat in 
implementare si finantat pentru masura 112 
„Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 Instalarea 
tinerilor fermieri, din LEADER, din PNDR 2007-2013 
si/sau pentru submasura 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020. 
 
Daca fermierul  a mai beneficiat de sprijin 
nerambursabil prin masura 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”/ 411.112 Instalarea tinerilor fermieri,  din 
LEADER, din PNDR 2007-2013, din PNDR 2007-2013 
sau prin intermediul submasurii 6.1 „Sprijin pentru 



 
 
 
 
 

instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020, 
cererea de finantare este neeligibila si se va bifa 
caseta “da”.  In caz contrar, se va bifa “nu”, cererea 
fiind declarata eligibila. 
 

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

1.2.1.b) Pentru verificarea acestei conditii se verifica 
cedentii exploatatiilor preluate/parte din exploatatiile 
preluate de catre solicitant in bazele de date: IACS - 
APIA si/sau ANSVSA/DSVSA.  
 
In vederea verificarii prezentului criteriu de 
eligibilitate, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-
ul de care apartine, prin care va solicita sa i se 
comunice daca exploatatia/parte din exploatatia care 
solicita sprijin a mai  beneficiat de sprijin prin 
intermediul masurii 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din 
LEADER, din PNDR 2007-2013 si/sau prin intermediul 
submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri” sau proiecte similare finantate prin sub-
masura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea actiunilor 
in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala” din PNDR 
2014-2020. 
 
Pentru verificarea acestui criteriu de eligibilitate la 
nivelul AFIR, se introduce CNP-ul cedentilor 
exploatatiilor in baza de date din AFIR si se verifica 
daca respectivii cedenti au beneficiat de sprijin prin 
intermediul masurii 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”/ 411.112 „Instalarea tinerilor fermieri”, din 
LEADER, din PNDR 2007-2013 sau prin intermediul 
submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri” inclusiv ITI, sau proiecte similare finantate 
prin sub-masura 19.2 din PNDR 2014-2020 . 
 
In situatia in care in urma verificarilor se constata ca 
cedentii exploatatiilor preluate au mai beneficiat de 
sprijin cererea de finantare este neeligibila iar 
expertul va bifa caseta “da”.  In caz contrar se va bifa 
“nu”, cererea fiind declarata eligibila.  
 
In situatii exceptionale, se verifica 



 
 
 
 
 

parcelele/animalele preluate de catre solicitant, daca 
figureaza intr-o exploatatie care a beneficiat de sprijin 
prin 112/411.112. In vederea verificarii acestui punct, 
GAL va transmite, de asemenea, o solicitare catre 
OJFIR. 
 

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

1.2.1.c) In vederea verificarii prezentului criteriu de 
eligibilitate, GAL va transmite o adresa catre OJFIR-ul 
de care apartine prin care va solicita sa i se comunice 
daca tanarul fermier (dupa CNP-ul reprezentantului 
legal de proiect)/solicitantul are decizie de finantare 
pentru proiect  aflat in implementare  si finantat prin 
intermediul masurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole 
de semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 
2007-2013, si/sau prin intermediul submasurii 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau 
proiecte similare finantate prin sub-masura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul 
Strategiei de Dezvoltare Locala” din PNDR 2014-2020. 

In situatia in care solicitantul nu se regasește in baza 
de date AFIR se va bifa“nu”, cererea fiind declarata 
eligibila. In situatia in care solicitantul a mai beneficiat 
de sprijin, cererea de finantare este neeligibila si se va 
bifa caseta “da”.  Daca solicitantul a mai beneficiat de 
sprijin prin masura 141/ 411-141 și a finalizat Decizia 
de finantare prin incasarea celor 5 plati anuale, se 
bifeaza „da“, dar conditia este indeplinita și cererea 
de finantare este verificata in continuare.  
 
 

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

1.2.1.d) Se verifica daca exploatatia/parte din 
exploatatie apartine unui proiect in implementare si 
finantat  pe masura 141/411.141, din LEADER,  din 
PNDR 2007-2013 sau prin intermediul submasurii 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” sau 
proiecte similare finantate prin sub-masura 19.2 din 
PNDR 2014-2020, la momentul depunerii cererii de 
finantare. In situatia in care se constata ca  
exploatatia face parte dintr-un proiect  nefinalizat, 
cererea de finantare este neeligibila iar expertul va 



 
 
 
 
 

prin sub-masura 19.2 _ ”Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locala” din PNDR 2014-2020? 
 
 

bifa caseta “da”. In caz contrar se va bifa “nu”, 
cererea fiind declarata eligibila. 
 

Se verifica cedentii exploatatiilor preluate/parte din 
exploatatiile preluate de catre solicitant in bazele de 
date: IACS - APIA si/sau ANSVSA/DSVSA. 
 

In vederea verificarii prezentului criteriu de 
eligibilitate, GAL va transmite o adresa catre OJFIR-ul 
de care apartine prin care va solicita sa i se comunice 
daca exploatatia/ parte din exploatatia pentru care s-
a solicitat sprijin apartine unui proiect  aflat in 
implementare si finantat prin intermediul masurii 141 
„Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta 
”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, 
si/sau prin intermediul submasurii 6.3 „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici” sau proiecte similare 
finantate prin sub-masura 19.2 _ ”Sprijin pentru 
implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locala” din PNDR 2014-2020. 
 

In situatia in care, in urma verificarilor se constata ca 
cedentii exploatatiilor preluate au proiecte 
nefinalizate, cererea de finantare este neeligibila iar 
expertul va bifa caseta “da”.  In caz contrar, se va bifa 
“nu”, cererea fiind declarata eligibila. 
 

In situatii exceptionale, se verifica 
parcelele/animalele preluate de catre solicitant, daca 
figureaza intr-o exploatatie care a beneficiat de sprijin 
prin 141/411.141. In vederea verificarii acestui punct, 
GAL va transmite, de asemenea, o solicitare catre 
OJFIR. 

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

1.2.1.e) In vederea verificarii prezentului criteriu de 
eligibilitate, GAL va transmite o adresa catre OJFIR-ul 
de care apartine prin care va solicita sa i se comunice 
daca solicitantul are in derulare un proiect pe 
submasura 4.1 "Investitii in exploatatii agricole", 4.1a 
„Investitii in exploatatii pomicole”, 4.2 ”Investitii 
pentru procesarea/marketingul produselor agricole”, 
4.2a ”Investitii in procesarea/marketingul produselor 
din sectorul pomicol” sau proiecte similare finantate 



 
 
 
 
 

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

prin sub-masura 19.2 din PNDR 2014-2020. 
 

Concluziile verificarii: 
- Daca solicitantul nu are in derulare un proiect pe 
submasura 4.1/ 4.1a/ 4.2/ 4.2a/19.2 similar, din PNDR 
2014-2020, expertul bifeaza casuta ”NU” si conditia 
de eligibilitate este indeplinita iar Cererea de 
finantare este verificata in continuare. 
- Daca solicitantul are in derulare un proiect pe 
submasura 4.1/ 4.1a/ 4.2/ 4.2a/19.2 similar  din PNDR 
2014-2020, expertul bifeaza casuta ”DA” si Cererea de 
finantare este neeligibila. 
 

1.3 Solicitantul si-a insusit in totalitate 
angajamentele luate in Declaratia pe proprie 
raspundere sectiunea (F) din CF ? 
Documente verificate : 
Cerere de finantare completata, semnata si, 
dupa caz, stampilata de reprezentantul legal 
al solicitantului. 

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

Daca declaratia de la sectiunea F din cererea de 
finantare nu este semnata si dupa caz stampilata de 
catre solicitant, expertul solicita acest lucru prin Fisa 
de solicitare a informatiilor suplimentare si doar in 
cazul in care solicitantul refuza sa isi asume 
angajamentele corespunzatoare proiectului, expertul 
bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in 
acest scop la rubrica „Observatii” si cererea va fi 
declarata neeligibila. 
 
 

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

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

Daca expertul constata bifarea eronata de catre 
solicitant a unor casute in baza documentelor depuse 



 
 
 
 
 

(aferente punctelor privind iregistrarea ca platitor/ 
neplatitor de TVA, inregistrarea in Registrul 
debitorilor AFIR), solicita beneficiarului modificarea 
acestora prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare; in urma raspunsului pozitiv al acestuia, 
expertul bifeaza casuta DA; in caz contrar, expertul 
bifeaza NU. 
 
 

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

1.4 In vederea verificarii prezentului criteriu de 
eligibilitate, GAL va transmite o adresa catre OJFIR - ul 
de care apartine prin care va solicita sa i se comunice 
daca sotul/sotia solicitantului a mai beneficiat de 
sprijin nerambursabil fie prin intermediul Masurii 112 
– ”Instalarea tinerilor fermieri”, fie prin intermediul  
Submasurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri, fie prin intermediul altor masuri 
corespondente Leader. Solicitantul va mentiona 
datele de indentitate ale sotului/sotiei in cererea de 
finantare, sectiunea B2. 
 

In situatia in care sotul/sotia solicitantului a mai 
beneficiat de sprijin nerambursabil fie prin 
intermediul Masurii 112 – ”Instalarea tinerilor 
fermieri”, fie prin intermediul  Submasurii 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri, fie prin 
intermediul altor masuri corespondente de tip 
Leader, cererea de finantare este neeligibila si se va 
bifa caseta “nu”. In caz contrar se va bifa “da”, 
cererea fiind declarata eligibila. 

B.VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI  
EG1 Solicitantul apartine categoriei de solicitanti eligibili? 
Solicitantul este inregistrat ca  microintreprindere sau intreprindere mica si poate fi: 
- Persoana fizica autorizata (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                
- Intreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                           
- Intreprindere familiala (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                                      
- Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990) 

 
DOCUMENTE   DE   PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Certificat constatator forma extinsa (certificat 
constatator fonduri IMM) 
Copia actului de identitate pentru 

Expertul verifica in certificatul constatator daca: 
 solicitantul este/nu este in curs de lichidare, 
fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 



 
 
 
 
 

reprezentantul legal de proiect (asociat 
unic/asociat majoritar si administrator); 
Planul de afaceri 
Cererea de finantare 
Documente care atesta forma de organizare a 
solicitantului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31/1990, reorganizare judiciara sau faliment 
conform Legii nr. 85/2006, republicata. Se 
verifica, de asemenea, capitalul social sa fie 
100% privat si numarul de inregistrare; 
solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF 
conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau 
persoana juridica conform Legii nr.31/1990;  
- data atribuirii codului unic de inregistrare de 
la ONRC este de maximum 24 de luni de la 
momentul depunerii cererii de finantare si are 
ca obiect de activitate- activitati agricole 
(exploatarea terenurilor agricole) si/sau 
activitatea zootehnica;  
 

In cazul in care tanarul fermier a facut parte in 
urma cu mai mult de 24 de luni dintr-o alta 
intreprindere, este eligibil cu conditia sa nu 
mai activeze la momentul depunerii cererii de 
finantare in nicio alta intreprindere (nici in 
calitate de asociat/nici in calitate de 
administrator), cu exceptia grupurilor de 
producatori/cooperativelor agricole. 
 

 reprezentantul legal in calitate de asociat 
unic / asociatul majoritar (detine cel putin 
50%+1 din actiuni) si administrator al societatii 
are varsta  de pana la  40 de ani inclusiv (pana 
cel mult cu o zi inainte de a implini 41 de ani) si 
se instaleaza pentru prima data in exploatatia 
agricola in calitate de  conducator 
(sef/manager)  al unei exploatatii agricole- Se 
verifica daca informatiile mentionate in CF sunt 
in concordanta cu cele mentionate in 
document: date de identitate ale beneficiarului 
de proiect, adresa, seria si numarul, 
valabilitatea documentului. 
 
Se verifica daca solicitantul are varsta de pana 
la 40 de ani inclusiv (pana cel mult cu o zi 
inainte de a implini 41 de ani)  la data depunerii 
cererii de finantare. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se verifica daca tanarul fermier detine calitatea 
de asociat unic/asociat majoritar si 
administrator in acelasi timp. 
 
Solicitantul trebuie sa detina competente si 
aptitudini profesionale sau se angajeaza sa 
dobandeasca competente in domeniul agricol: 
1.Studii medii/superioare in domeniul 
agricol/veterinar/economie agrara; 
Sau 
2.Formare profesionala prin studii/ curs de 
calificare in domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar sau economie agrara de cel putin 
Nivelul 1 de calificare profesionala, conform 
legislatiei aplicabile la momentul acordarii 
certificatului de calificare profesionala. 
Sau 
3a) Competente in domeniul 
agricol/veterinar/economie agrara dobandite 
prin participarea la programe de 
initiere/instruire/specializare care nu necesita 
un document eliberat de formatorii recunoscuti 
de catre ANC si presupune un numar de ore sub 
numarul de ore aferent Nivelului I de calificare 
profesionala (Nivelul I de calificare presupune 
360 de ore de curs pentru cei care au urmat 
cursuri pana la 1 ianuarie 2016, si 80 de ore de 
curs pentru cei care au urmat cursuri dupa 1 
ianuarie 2016), se accepta inclusiv certificat de 
calificare/absolvire ANCA; 
sau 
3b) Recunoasterea de catre un centru de 
evaluare si certificare a competentelor 
profesionale obtinute pe alte cai decat cele 
formale autorizat ANC, a competentelor 
dobandite ca urmare a experientei 
profesionale. 
sau 
4.Angajamentul de a dobandi competentele 
profesionale adecvate intr-o perioada de gratie 
de maximum 33 de luni de la data adoptarii 
deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

nu mai mult de ultima transa de plata. 
 
Verificarea informatiilor din RECOM (conform 
punctelor a), b1) si b2) prezentate mai jos) se 
realizeaza in amonte si aval, respectiv se 
verifica daca solicitantul ca forma de organizare 
se regaseste     ca asociat/actionar in structura 
capitalului altor   persoane juridice sau alte 
persoane fizice/ juridice sunt asociati/actionari 
in structura capitalului solicitantului. In vederea 
verificarii punctelor a), b1) si b2) prezentate in 
continuare, GAL va transmite o adresa catre 
RECOM/alta entitate (daca e cazul) prin care va 
solicita informatiile necesare. 
 

a) Se verifica daca solicitantul este societatea 
partenera sau legata cu alte societati (cu 
exceptia cooperativelor agricole si a grupurilor 
de producatori). In cazul in care solicitantul se 
regaseste cu parti sociale/actiuni in proportie 
mai mare de  50% in alte societati, pentru 
stabilirea cifrei de afaceri si a numarului mediu 
de salariati ai solicitantului se vor cere prin 
formularul Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare situatiile financiare  ale 
societatilor implicate. 
 

b1) In cazul in care in structura actionariatului 
sunt persoane  fizice sau juridice din Romania 
care detin parti sociale/ actiuni in proportie mai 
mare de 25% si sunt in acest fel partenere sau 
legate de solicitant, expertul va verifica daca 
acestia sunt la randul lor societati partenere sau 
legate cu alte societati. In cazul in care 
actionarii/ asociatii  detin mai mult de 50% 
actiuni/ parti sociale in alte societati pentru 
stabilirea cifrei de afaceri si a numarului mediu 
de salariati ai solicitantului se vor cere prin 
formularul Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare situatiile financiare  ale 
societatilor implicate.               
                                                                                                                                                                                                                 



 
 
 
 
 

b.2) In cazul in care in structura actionariatului 
sunt persoane fizice sau juridice inregistrate in 
alta tara  care detin parti sociale/ actiuni in 
proportie mai mare de 25% si sunt in acest fel 
partenere sau legate de solicitant, se va cere 
prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare, documentele similare cu 
Certificat constatator de la Oficiul Registrului 
Comertului iar in cazul in care actionarii/ 
asociatii solicitantului  detin mai mult de 50% 
actiuni/ parti sociale in cadrul altor societati  si 
situatiile financiare din tara respectiva, traduse 
oficial in limba romana, din care sa se poata 
verifica cifra de afaceri si numarul mediu de 
salariati.  
 
Se verifica daca reprezentantul legal detine 
calitatea de asociat unic si 
administrator/asociat majoritar ce detine cel 
putin (50%+1) din actiuni si administrator  si 
daca acesta se regaseste in structura altor 
forme de organizare conform OUG. 44/2008 
sau Legea 31/1990.  
 

In functie de cota de participare se determina  
calculul numarului mediu de salariati si a cifrei 
de afaceri ai solicitantului conform precizarilor 
din Legea nr.346/2004, art4 si Ghidul IMM de 
pe site-ul europaeuint/ comm/ entreprise/ 
entrepriseneurship/ sme_envoy/ index.htm, 
respectiv incadrarea in categoria de 
microintreprindere, intreprindere mica la 
momentul depunerii cererii de finantare. 
 

Vor fi eligibili solicitantii care desfasoara 
activitate agricola numai prin intermediul 
formei de organizare in numele careia solicita 
sprijinul, respectand statutul de 
microintreprindere/ intreprindere mica. 
 

Tanarul fermier solicitant al sprijinului de 
instalare nu trebuie sa detina actiuni in alte 



 
 
 
 
 

societati care desfasoara activitati agricole sau 
in alte forme de organizare constituite 
conform OUG 44/2008, cu exceptia 
cooperativelor agricole si grupurilor de 
producatori.  
 
Un tanar fermier poate face parte dintr-o 
cooperativa agricola sau un grup de 
producatori, sau sa se inscrie ulterior instalarii 
intr-o astfel de forma de asociere, cu conditia 
mentinerii statutului de sef al exploatatiei 
agricole. 
 
Se verifica: 
- inregistrarea tanarului fermier (care urmeaza 
sa se instaleze) la Oficiul Registrului Comertului 
ca microintreprindere/intreprindere mica, 
avand pentru prima data obiect de activitate 
in domeniul agricol cu maximum 24 de luni 
inaintea depunerii cererii de finantare, 
- inscrierea la APIA si/sau Registrul Exploatatiei 
de la ANSVSA/DSVSA a exploatatiei detinute 
sub entitatea economica prin care solicita 
sprijin, in acelasi termen de maximum 24 de 
luni.  
 
Conditia de 24 de luni cu privire la inregistrarea 
la ORC se aplica atat tanarului fermier, cat si 
microintreprinderii/intreprinderii mici. 
 
Solicitantul poate depasi categoria de 
microintreprindere/intreprindere mica pe 
perioada de implementare a proiectului. 
 

Copiile situatiilor financiare pentru anii “n” si , 
“n-1”, unde “n” este anul anterior anului in care 
solicitantul depune Cererea de Finantare, 
inregistrate la Administratia Financiara: 
a) Pentru societati comerciale:  
- Bilantul (cod 10); 
- Contul de profit si pierderi (cod 20); 
- Datele informative (cod 30); 

Expertul verifica incadrarea in categoria 
microintreprindere sau intreprindere mica  
analizand datele cu privire la numarul mediu 
anual de salariati, cifra de afaceri 
anuala/activele totale anuale. 
 
Pentru unitatile in functiune care au incheiat un 
an fiscal si au depus situatii financiare se 



 
 
 
 
 

- Situatia activelor imobilizate (cod 40); 
Si/sau 
- Declaratia de inactivitate inregistrata la 
Administratia Financiara (cod S1046), in cazul 
solicitantilor care de la constituire, nu au 
desfasurat activitate pe o perioada mai mare de 
un an fiscal. 
 
b) Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale si intreprinderi 
familiale: 
- Declaratia unica privind impozitul pe venit și 
contributiile sociale datorate de persoanele 
fizice/Document similar ANAF, daca este cazul 
 
In cazul solicitantilor persoane fizice autorizate, 
intreprinderi individuale si intreprinderi 
familiale infiintate in anul depunerii Cererii de 
Finantare, nu este cazul depunerii 
documentelor mai sus mentionate.  

verifica datele din bilant referitoare la cifra de 
afaceri (formularul 20) si numarul mediu de 
salariati (formularul 30). 
 
Intreprinderile care se incadreaza in categoria 
de microintreprinderi sunt intreprinderi care 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii, au 
pana la 9 salariati si realizeaza o cifra de afaceri 
anuala neta sau detine active totale de pana la 
2 milioane euro, echivalent in lei.  
 
Intreprinderile care se incadreaza in categoria 
de intreprinderi mici sunt intreprinderi care 
indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: au 
intre 10 si 49 de salariati si realizeaza o cifra de 
afaceri anuala neta sau detine active totale de 
pana la 10 milioane euro, echivalent in lei.  
 
Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de 
profit si pierdere,  conversia se face  la cursul 
BNR din 31 decembrie, din anul pentru care s-a 
intocmit bilantul.  
 
 

Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor 
(AGA) a persoanei juridice  

Expertul verifica Hotararea Adunarii Generale 
a Actionarilor (AGA) a persoanei juridice, prin 
care se desemneaza ca tanarul fermier 
(actionar majoritar, detine cel putin 50%+1 din 
actiunile societatii) sa reprezinte societatea in 
relatia cu AFIR si ca exercita un control efectiv 
pe termen lung  in ceea ce priveste deciziile 
referitoare la gestionare, beneficii, riscuri 
financiare in cadrul exploatatiei respective. 

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

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

 
EG2 Dimensiunea exploatatiei agricole se incadreaza in dimensiunile permise  
Cererea de finantare – tabel calcul SO 



 
 
 
 
 

Document APIA  (ex. Extras din Registrul Unic de identificare APIA) emis cu maxim 30 de zile inainte de 
data depunerii proiectului la GAL 
Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 
Fisa masurii din SDL 
 
Se va verifica daca: Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica de minimum 
12.000 SO la momentul depunerii cererii de finantare. 
 

 
DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

a. Cererea de finantare – tabel calcul SO;  

Documente proprietate/folosinta pentru 
exploatatia agricola: 
 
a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 
● document care atesta dreptul de proprietate 
asupra terenului agricol conform legislatiei in 
vigoare, 
 
si/sau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
● tabel centralizator - emis de Primarie, semnat 
de persoanele autorizate conform legii, cu 
suprafetele luate in arenda pe categorii de 
folosinta si perioada de arendare, 
 
si/sau 
● contract de concesionare (valabile la data 
depunerii Cererii de Finantare) insotit de adresa 
emisa de concedent care contine situatia privind 
respectarea clauzelor contractuale, daca este in 
graficul de realizare a investitiilor prevazute in 

a.Expertul verifica daca in urma calculului din 
Cererea de Finantare, exploatatia se  incadreaza 
in limitele admise (minim 12.000 € SO si maxim 

50.000 € SO). Daca nu se incadreaza, Cererea de 
Finantare va fi declarata neeligibila. 
 
Expertul verifica documentele de proprietate 
/folosinta pentru exploatatia agricola: contract 
de vanzare - cumparare autentificat de notar, 
act de donatie autentificat de notar, hotarare 
judecatoreasca definitiva si irevocabila cu 
punere in posesie, certificat de mostenitor unic 
autentificat de notar si alte documente care 
demonstreaza tertilor dreptul de proprietate 
conform legislatiei in vigoare autentificate la 
notar, pentru a stabili elementele de identificare 
a cedentilor si a verifica preluarea integrala. 
 
 
 
● tabel centralizator: 
Expertul verifica, urmatoarele: continutul 
sumarului contractelor de arendare valabile la 
data depunerii Cererii de Finantare, si stabileste 
elementele de identificare a cedentilor si 
verifica preluarea integrala. 
 ● contract de concesionare: 
Expertul verifica: dupa caz, existenta 
Contractului de comodat/contractului de 
inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata 
de teren a fost data temporar in 
administrare/folosinta, Contractul de comodat/ 



 
 
 
 
 

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 document notarial care atesta constituirea 
patrimoniului de afectatiune 
 
 
 

  

  

  

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

contractul de inchiriere: 
Expertul verifica urmatoarele: la data depunerii 
Cererii de Finantare,  daca solicitantul este in 
graficul de realizare a investitiilor prevazute in 
contract si alte clauze, pentru a stabili 
elementele de identificare a cedentilor si a 
verifica preluarea integrala.  
 
Pentru verificarea preluarii integrale, se va 
analiza copia din Registrul Agricol emis de 
Primarii pentru toti cedentii, in cazul 
Exploatatiilor Agricole preluate prin transfer. 
 
In toate cazurile de mai sus, in cazul 
exploatatiilor vegetale se vor verifica cedentii si 
in baza de date din Registrul exploatatiilor de la 
ANSVSA/DSVSA (printr-o adresa transmisa de 
GAL catre ANSVSA/DSVSA). 
 
 

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

  

 documente pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei - acte de proprietate conform legislatiei 
in vigoare, sau contract de concesiune/ contract 
de arenda/ inchiriere/ comodat valabile la 
momentul depunerii Cererii de Finantare 
Terenul ce constituie vatra stupinei nu 
contribuie la calculul SO. Cabalinele si produsele 
acestora nu sunt destinate consumului uman, ci 
acestea deservesc munca in exploatatie. 

-  
- Ciupercariile infiintate in beciurile caselor, 

respectiv terenuri non-agricole care nu pot 
figura in sistemul electronic de identificare a 



 
 
 
 
 

 
 
 
Extras din Registrul Unic de identificare 
APIA/adeverinta APIA emis(a) cu maxim 30 de 
zile inainte de data depunerii proiectului la GAL 
din care sa rezulte tipurile de culturi si 
suprafetele aferente declarate de solicitant la 
APIA. Pentru solicitantii care nu detin suprafete 
de teren agricol in exploatatie, se va depune 
document doveditor de la APIA care certifica 
acest aspect. 
 
Extras din Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/ 
DSVSA/ Circumscriptia Veterinara (adeverinta 
eliberata de medicul veterinar de circumscriptie) 
actualizat cu cel mult 30 zile calendaristice 
inaintea depunerii cererii de finantare din care sa 
rezulte: efectivul de animale detinut, al pasarilor 
şi al familiilor de albine şi data primei inscrieri a 
solicitantului in Registrul Exploatatiei, insotit de 
formular de mişcare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 
Normele sanitare veterinare ale Ordinului 
ANSVSA nr. 40/2010); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

parcelelor agricole APIA, nu sunt eligibile pentru 
sprijin. 

-  
Dimensiunea exploatatiei agricole se verifica 
conform calculului din cererea de finantare in 
sheet-ul specific, dupa cum urmeaza: 
Se verifica daca marimea suprafetelor si 
structura culturilor din Cererea de Finantare 
sunt aceleasi cu cele din Registrul Unic de 
Identificare de la APIA. Inregistrarea 
solicitantului la APIA in Registrul Unic de  
Identificare se verifica obligatoriu pentru toti 
solicitantii care acceseaza masura, inclusiv 
pentru solicitantii care nu detin suprafete de 
teren agricol in exploatatie.  
 
Calculul SO in functie  de perioada de 
desfasurare a  sesiunii de proiecte se realizeaza 
astfel:  

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

2.  
3. Pentru sesiunile de proiecte derulate dupa 

inceperea sesiunilor de inregistrare a cererilor 
de plata pe suprafata (APIA) se consulta 
inregistrarile din APIA din anul curent depunerii 
cererilor de finantare. 

4.  
In situatia in care, o exploatatie se preia de la 
propria Persoana Fizica sau de la sot/sotie, 
aceasta trebuie sa fie preluata integral. 
Inregistrarea solicitantului la APIA in Registrul 
Unic de  Identificare  se verifica pentru toti 
solicitantii care acceseaza submasura, inclusiv 
pentru solicitantii care nu detin suprafete de 
teren agricole in exploatatie. 
 
In concluzie: 
Calculul dimensiunii exploatatiei agricole pentru 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anul 0 se realizeaza prin consultarea 
informatiilor din Registrul Unic de Identificare 
de la APIA si/ sau Registrul exploatatiilor de la 
ANSVSA/ Circumscriptia Veterinara in nume 
propriu  si/ sau al cedentului. 
 
d) Documente solicitate pentru animale, pasari 
si familii de albine: 
Data de referinta pentru fermele zootehnice - 
Anul 0 pentru calcul SO este reprezentata de 
ultima inregistrare/actualizare  in Registrul 
Exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA  efectuata 
inainte cu cel mult 30 de zile fata de data  
depunerii cererii de finantare . 
 
Se verifica in Registrul exploatatiei emis de 
ANSVSA/ DSVSA/ Circumscriptia Veterinara daca 
calculul SO din Cererea de Finantare este in 
concordanta cu acesta. Se verifica in formularul 
de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din 
Normele sanitare veterinare ale Ordinului 
ANSVSA nr. 40/2010) datele de identificare ale 
proprietarului si crotalia animalului detinut. 
 
Situatiile in care este necesara prezentarea 
formularului de miscare ANSVSA/ DSVSA sunt 
prevazute in legislatia nationala, iar in cele ce 
urmeaza, reluam un extras sintetizat al 
prevederilor legislative, pentru o mai buna 
intelegere a aplicabilitatii acestora: 
- Solicitantul constituit in conformitate cu OUG 
44/2008, cu modificarile si completarile 
ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o 
exploatatie agricola de la propria persoana fizica 
inregistrata la DSVSA, nu depune formular de 
miscare pentru transferul animalelor de pe 
persoana fizica pe PFA, II sau IF, transferul 
efectuandu-se prin schimbarea formei de 
organizare a proprietarului in baza de date de la 
DSVSA.  
- Exploatatia zootehnica preluata de PFA, II sau 
IF isi va pastra codul de exploatatie „RO” alocat 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Documente solicitate pentru animale, pasari si 
familii de albine: 
Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 
calendaristice inainte de data depunerii CF, din 
care sa rezulte efectivul de animale detinut, 
insotit de formular de miscare ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  
Pasaportul emis de ANZ pentru ecvideele 
(cabalinele) cu rasa si origine. 
Pentru exploatatiile agricole care detin pasari si 
albine - Adeverinta eliberata de medicul 
veterinar de circumscriptie, emisa cu cel mult 30 
de zile  calendaristice inainte de data depunerii 
CF, din care rezulta numarul  pasarilor si al 
familiilor de albine si data inscrierii solicitantului 
in Registrul Exploatatiei.  
 

Documente pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei – acte de proprietate conform legislatiei 
in vigoare, sau contract de concesiune/ contract 
de arenda/ inchiriere/comodat valabile la 

persoanei fizice, iar in Baza Nationala de Date se 
va modifica doar forma de organizare din 
Persoana fizica inregistrata cu CNP in PFA, II sau 
IF  inregistrata la Registrul Comertului. 
 
NORMA SANITARA VETERINARA din 29 aprilie 
2010 pentru implementarea procesului de 
identificare si inregistrare a suinelor, ovinelor, 
caprinelor si bovinelor , art. 1 (10) „miscarea 
animalelor - cresterea sau descresterea 
numarului de animale aflate intr-o exploatatie, 
din oricare motiv, inclusiv nasterea sau moartea 
unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f 
„fiecare miscare a animalelor se desfasoara 
numai cu formularele/documentele de miscare 
si este inregistrata in SNIIA” precum si cu art. 11 
(4) „Fiecare proprietar de exploatatie, 
proprietar de animale sau detinator al acestora 
are obligatia de a notifica medicului veterinar de 
libera practica imputernicit orice intentie de 
miscare a animalelor; in acest scop, solicita 
medicului veterinar de libera practica 
imputernicit eliberarea formularului de miscare, 
al carui model este prevazut in anexa nr. 4”. 
 
Pasaportul emis de ANZ. In cazul in care 
solicitantul detine cabaline de rasa si origine se 
verifica daca solicitantul a prezentat Pasaportul 
emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu 
rasa si origine pentru toate cabalinele 
mentionate in tabelul privind Calculul SO si in 
doc. 1. 
 
 
 
 
Pentru exploatatiile agricole care detin pasari : 
-se verifica in adeverinta eliberata de medicul 
veterinar de circumscriptie numarul pasarilor si 
al familiilor de albine corelandu-se cu 
inregistrarile din copia Registrului Agricol. 
 



 
 
 
 
 

momentul cerererii de finantare, care sa acopere 
perioada de implementare si monitorizare a 
proiectului. 
 
Registrul agricol emis de Primarii: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Pentru  constructii permanente, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificarile si 
completarile ulterioare: 

- documentul care atesta dreptul real 
principal asupra constructiei: drept de 

Terenul ce constituie vatra stupinei nu 
contribuie la calculul SO. Suprafata de teren 
eligibila pentru vatra stupinei este de minim 5 
mp/stup si 50 mp pentru fiecare pavilion apicol. 
Terenul care formeaza vatra stupinei nu  este 
obligatoriu sa fie  inregistrat in Registrul unic de 
identificare, la APIA, acesta necontribuind la 
calculul SO din cererea de finantare. 
 
e1) Pentru exploatatiile vegetale se va verifica 
copie din Registrul agricol actualizat in anul 
depunerii cererii de finantare care sa confirme 
dreptul de folosinta (proprietate/arenda/ 
concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ 
animalelor (doar proprietate) inregistrate 
pentru baza de productie, cu stampila primariei 
si mentiunea "Conform cu originalul". 
 
e2)Pentru exploatatiile mixte si zootehnice se va 
verifica copia din Registrul agricol emis de 
Primarii actualizat cu cel mult 30 de zile inaintea 
depunerii cererii de finantare care sa confirme 
dreptul de folosinta (proprietate/arenda/ 
concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ 
animalelor (doar proprietate) inregistrate 
pentru baza de productie, cu stampila primariei 
si mentiunea  "Conform cu originalul". 
 
In situatia in care primariile nu pot elibera copia 
Registrului agricol cu situatia curenta, se va 
depune copia ultimei inregistrari a registrului 
agricol insotita de adeverinta emisa de primarie 
privind situatia curenta. 
 
 
Se verifica existenta acestui document pentru 
toti solicitantii si corelarea informatiilor din 
Registrul agricol cu cele existente in Registrul 
unic de identificare si/sau din registrul 
exploatatiei de la ANSVSA/DSVSA/ 
circumscriptia veterinara. 
 



 
 
 
 
 

proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobandit prin: contract de vanzare-
cumparare, de schimb, de donatie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, 
hotarare judecatoreasca); 

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

- documentul care atesta dreptul real 
principal asupra constructiei: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobandit prin: contract de vanzare-
cumparare, de schimb, de donatie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, 
hotarare judecatoreasca); 
- documentul care atesta dreptul de creanta 
asupra constructiei dobandit prin: 
concesiune, comodat, locatiune. 

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

b) si c): se verifica existenta documentelor 
solicitate pentru constructii permanente/ 
provizorii. 
 
Se verifica existenta documentelor pentru 
adaposturile animalelor (constructii provizorii si/ 
sau definitive de tipul: grajduri, saivane, 
padocuri, etc);  
 
In cazul in care proiectul vizeaza si modernizarea 
cladirilor aceastea se vor face in baza Legii 
50/1991, modificata si completata. 
 
 
In cazul prezentarii contractului de 
comodat/locatiune pentru constructiile cu 
caracter provizoriu, conform prevederilor Legii 
nr 50/ 1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare, expertul verifica daca  solicitantul  a 
atasat acordul expres al proprietarului de 
drept. 
 
Expertul verifica daca contractele care confera 
dreptul de folosinta asupra cladirilor si a 
terenurilor sunt  incheiate pentru o perioada 
egala cu perioada de implementare si 
monitorizare a proiectelor, incepand cu anul 
depunerii cererii de finantare in cazul cladirilor 
asupra carora se intervine cu investitii de 
modernizare/extindere si a terenurilor pe care 
se vor realiza investitii ce presupun lucrari de 
constructii-montaj. 
 
In cazul exploatatiilor care presupun infiintarea 
si/sau reconversia plantatiilor pomicole, 
expertul verifica daca contractele care confera 
dreptul de folosinta (arenda, concesiune) asupra  
terenurilor agricole, pentru exploatatii 
pomicole, sunt incheiate pe o perioada de 
minimum 15 ani (exceptie: pepinierele, culturile 
de capsun, zmeur, mur, coacaz si agris unde 
perioada minima este de 10 ani), incepand cu 



 
 
 
 
 

anul depunerii Cererii de Finantare. 
 
Solicitantul nu va reduce dimensiunea 
economica prevazuta la depunerea cererii de 
finantare a exploatatiei agricole pe durata de 
executie a proiectului cu mai mult de 15%. Prin 
exceptie, in cazul pepinierelor marja de 
fluctuatie de maximum 15% a dimensiunii 
economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, 
dimensiunea economica a exploatatiei agricole 
nu va scadea/depasi, in nicio situatie, limitele 
admise de SO stabilite prin conditiile de 
eligibilitate.  
 
Pe intreaga durata de executie si monitorizare a 
proiectului se va pastra sectorul dominant 
pentru care proiectul a fost selectat si 
contractat. 
Dimensiunea economica a exploatatiei agricole 
prevazuta la depunerea cererii de finantare 
poate creste pe durata de executie pastrandu-se 
sectorul dominant pentru care proiectul a fost 
selectat si contractat. 
 
IMPORTANT:  In cazul in care exploatatiile sunt 
afectate de calamitati naturale, criteriul de 
eligibilitate este indeplinit doar daca solicitantul 
a prezentat document justificativ de confirmare 
a situatiei, in conformitate cu legislatia in 
vigoare. 
 

 
EG3 Planul de afaceri  
 (i) situatia initiala a exploatatiei agricole; 
(ii) etapele si obiectivele pentru dezvoltarea activitatilor exploatatiei agricole; 
(iii) detalii privind actiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului si de utilizarea eficienta a 
resurselor, necesare pentru dezvoltarea activitatilor exploatatiei agricole, cum ar fi investitiile, formarea 
sau consilierea; 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de afaceri* 
 

Se verifica daca implementarea Planului de 
afaceri este preconizata sa inceapa in termen de 



 
 
 
 
 

*Se recomanda utilizarea modelului de Plan de 
afaceri disponibil pe pagina Agentiei de Plati 
pentru Finantarea Investitatiilor Rurale, la 
masura corespondenta din national, respectiv 
6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. 
Documentul se poate adapta, cu precizarea ca 
toate cerintele ce fac obiectul masurii M3/2B 
trebuie respectate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului. 
 
Se verifica existenta descrierii situatiei initiale a 
exploatatiei agricole (culturi, efective de 
animale, utilaje etc). 
 
Se verifica existenta in Planul de Afaceri a 
etapelor si obiectivelor pentru dezvoltarea 
activitatilor exploatatiei agricole. 
 
In vederea evitarii dublei finantari, nu pot fi 
finantate prin PNDR actiunile eligibile prin 
Programul National de Sprijin in Sectorul 
Vitivinicol si Programul National Apicol 
aprobate, in vigoare. In cazul proiectelor care 
vizeaza exploatatii vitivinicole/ apicole, pentru a 
demonstra viabilitatea planului de afaceri, vor fi 
introduse alte cheltuieli decat cele specifice 
PNS/PNA. In acest caz, evaluatorii vor tine cont 
de aria limitata de cheltuieli a solicitantilor aflati 
in aceasta situatie pentru evaluarea viabilitatii 
planului de afaceri. 
 
Se verifica detalierea actiunilor, inclusiv cele 
legate de sustenabilitatea mediului si de 
utilizarea eficienta a resurselor, necesare pentru 
dezvoltarea activitatilor exploatatiei agricole, 
cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea. 
 
In cazul exploatatiilor agricole care vizeaza 
cresterea animalelor, in cuprinsul planului de 
afaceri se vor detalia elementele minime 
necesare asigurarii conformitatii cu normele de 
mediu privind gestionarea platformelor de 
gunoi de grajd, iar calculele se vor efectua in 
baza metodologiei si a legislatiei aplicabile, sau 
se va face dovada existentei acestora, respectiv 
se vor detalia in Planul de Afaceri (sectiunea 
Descrierea situatiei curente) amenajarile 
existente, avand in vedere urmatoarele: 
Expertul verifica  daca solicitantul si-a calculat si 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

si-a prevazut amenajari privind gestionarea 
gunoiului de grajd prin proiect, respectiv 
capacitatea de stocare aferenta  a gunoiului de 
grajd si daca acesta respecta  conditiile de bune 
practici agricole.    
 
Acest calcul se va intocmi prin introducerea 
datelor specifice in calculatorul de capacitate a 
platformei de gunoi fila ”productie de gunoi”  
Calculul standardului privind cantitatea maxima 
de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe 
terenul agricol. In ceea ce priveste standardele 
privind cantitatile maxime de ingrasaminte de 
azot care pot fi aplicate pe terenul agricol 
acestea se vor calcula prin introducerea datelor 
specifice in calculatorul privind cantitatea 
maxima de ingrasaminte care pot fi aplicate pe 
teren agricol din fila ”AMN”  
 
Exceptie de la calculul privind cantitatea 
maxima de ingrasaminte cu azot care pot fi 
aplicate pe terenul agricol, fac tinerii fermieri 
care fac dovada incheierii unui contract cu o 
platforma de gunoi de grajd autorizata  
comunala/a unui agent economic  sau cei care 
vor prezenta adeverinta emisa de Primaria 
Comunei pe teritoriul careia se regaseste 
platforma comunala, din care sa rezulte faptul 
ca aceasta va prelua gunoiul de grajd din 
exploatatia solicitantului. 
 
In cazul tinerilor fermieri care au incheiat un 
contract cu o platforma comunala de grajd, 
acestia vor prezenta, in cadrul Planului de 
Afaceri, modul in care se asigura capacitatea de 
stocare temporara a gunoiul de grajd, in cadrul 
exploatatiei, pana la momentul colectarii 
acesteia. 
Platformele pentru gestionarea gunoiului de 
grajd  se pot face in sistem: 
- Individual (gospodaresc), caz in care 
solicitantul trebuie sa aiba/prevada platforme 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

individuale conform prevederilor Codului de 
bune practici agricole pentru protectia apelor 
impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, 
cu mentiunea ca nu sunt acceptate ca si 
platforme individuale: gramezile de compost cu 
pat de paie sau intaritura de pamant si 
gramezile de compost pe folii de plastic.  
si/ sau  
- Comunal – adaptate tinand cont de 
existenta unei platforme comunale. 
 
In cazul in care in UAT-ul respectiv sau in zonele 
limitrofe exista o platforma autorizata de gunoi 
de grajd comunala/ a unui agent economic, 
solicitantii au obligatia de a construi o 
amenajare minima pentru depozitarea gunoiului 
de grajd, pana la preluarea acesteia de catre 
Platforma Comunala/agentul economic 
autorizat. 
 
Dupa caz, se verifica urmatoarele documente: 
- Contractul de colectare a gunoiului de 
grajd incheiat intre solicitant si detinatorul 
platformei  
sau  
- Adeverinta emisa de Primaria comunei in 
raza careia se regaseste platforma comunala din 
care sa rezulte ca aceasta va prelua gunoiul de 
grajd din exploatatia solicitantului. 
 
Amenajarea minima pentru gestionarea 
gunoiului de grajd poate fi reprezentata de 
sistemele de depozitare conforme cu Codul de 
bune practici, dar care pot fi de dimensiuni mai 
mici in corelare cu perioada de depozitare pana 
la momentul preluarii de catre platforma 
comunala/agentul economic autorizat. 
 
 
Atentie! Se vor utiliza Codul si calculatorul de 
bune practici agricole care se regasesc publicate 
pe pagina de internet a Agentiei pentru 



 
 
 
 
 

Finantarea Investitiilor Rurale, la masura 
corespondenta din national, respectiv 6.1. 
Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. 
 
Nota: Zonele in care pot fi introduse datele 
specifice sunt marcate cu gri din anexa numit 
„Calculator Cod Bune Practici Agricole”. Cerinta 
se va verifica la momentul finalizarii 
implementarii planului de afaceri prin 
prezentarea NOTEI DE CONSTATARE PRIVIND 
CONDITIILE DE MEDIU emisa de Garda Nationala 
de Mediu. Nerealizarea acestei conditii majore 
va atrage dupa sine recuperarea intregului 
sprijin acordat. 
 
In cazul cererilor de finantare care prevad in 
cadrul planului de afaceri amenajari de 
gestionare a gunoiului de grajd, expertul va 
verifica existenta Autorizatiei de Construire la 
depunerea transei a2-a de plata. 
 
In cazul in care la momentul depunerii Cererii de 
Finantare se face dovada existentei platformei 
de gunoi de grajd, la depunerea Dosarului 
Cererii de Plata – transa a2-a, nu mai este 
necesara prezentarea Autorizatia de Construire 
(exceptie fac cazurile in care a fost necesara 
extinderea acesteia pentru a acoperi 
capacitatea ca urmare a cresterii numarului de 
animale). 
 
ATENTIE: Constructiile cu amenajarea 
platformelor de gestionare a gunoiului de grajd 
vor respecta prevederile legii 50/1991 privind 
autorizarea executarii lucrarilor de constructii. 
 
In functie de tipul de platforma ales, respectiv, 
constructie provizorie sau permanenta, conform 
legii 50/1991, terenul pe care se va amenaja 
platforma de gunoi de grajd se poate afla in 
proprietatea solicitantului sau se poate prezenta 
documentul care atesta dreptul de folosinta al 



 
 
 
 
 

acestuia. 
 
In cazul in care solicitantul isi propune ca 
obiectiv in Planul de afaceri infiintarea/ 
adaptarea platformei de gestionare a gunoiului 
de grajd, pentru terenul pe care se construieste 
platforma, acesta  trebuie sa prezinte, dupa  caz, 
in conformitate cu  prevederile Legii nr. 50/ 
1991, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Expertul verifica existenta copiei documentului 
care sa certifice dreptul real principal 
(proprietate, uz, uzufruct, superficie, 
servitute)/dreptul de creanta asupra 
constructiei, daca solicitantul are deja terenul 
pe care se va construi/exista platforma. 
 
Atentie! Pentru exploatatiile care vizeaza 
cresterea animalelor, solicitantii trebuie sa 
detina in exploatatia agricola constructii 
zootehnice adaptate pentru cresterea 
animalelor si a pasarilor insotite de 
documentatia doveditoare. 
 
In cazul exploatatiilor agricole mixte, cu pondere 
majoritar vegetala la momentul depunerii 
Cererii de finantare, solicitantul nu are obligatia 
de a detine o platforma de gestionare a 
gunoiului de grajd, daca prin Planul de Afaceri 
se propune renuntarea la componenta 
zootehnica in primul an de implementare a 
proiectului. 
 
Expertul verifica in planul de afaceri   in cazul 
exploatatiilor care presupun infiintare si/sau 
reconversia plantatiilor pomicole, daca acestea 
se regasesc in Anexa aferenta Subprogramului 
Tematic Pomicol din cadrul national legislativ de 
implementare (STP), exceptand culturile din 
sectorul pomicol in sere si solarii si pepinierele 
care pot fi infiintata pe tot teritoriul national. Se 
aplica nota de favorabilitate, conform 



 
 
 
 
 

metodologiei de calcul din cadrul Anexei 
aferenta Subprogramului Tematic Pomicol din 
cadrul national legislativ de implementare (STP). 
Aceasta nu se aplica in cazul achizitiilor simple. 
 
Atentie! Se va utiliza Anexa aferenta 
Subprogramului Tematic Pomicol care se 
regaseste publicata pe pagina de internet a 
Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, 
la masura corespondenta din national, respectiv 
6.1. Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri. 
  
Sunt cheltuieli  eligibile pentru sprijin doar 
speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa 
aferenta din Subprogramul Tematic Pomicol din 
cadrul national legislativ de implementare (STP), 
a caror Nota de favorabilitate este  ≥ 2,00 
conform metodologiei estimarii resurselor 
pedoclimatice ale terenurilor si pretabilitatea lor 
pentru culturile pomicole. 
 
Se verifica daca solicitantul indica in planul de 
afaceri furnizorul care i-a emis materialul saditor 
certificat, daca materialul fructifer utilizat este 
din categoria biologica certificat  sau dintr-o 
categorie superioara, cu exceptia nucului si 
alunului, care poate fi material de plantare CAC 
(conformitas agraria  communitatis) si daca 
respecta conditiile prevazute in Fisa masurii din 
SDL. 
 
In cadrul acestei Submasuri sunt eligibile pentru 
sprijin proiectele implementate in UAT-urile 
care au nota de favorabilitate potentata ≥2,00. 
 
In cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate 
potentata <2,00 pot fi eligibile amplasamentele 
din cadrul UAT-ului daca solicitantul sprijinului 
furnizeaza AFIR un studiu avizat de ICDP 
Maracineni, efectuat prin metodologia studiului 
privind zonarea speciilor pomicole, conform 
caruia se demonstreaza ca amplasamentul 



 
 
 
 
 

respectiv are o nota de favorabilitate naturala 
sau potentata ≥2,00. 
 
Informatiile privind obtinerea studiului necesar 
recalcularii notelor de favorabilitate pe 
amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au o 
nota de favorabilitate potentata <2,00 se 
regasesc pe pagina web a Institutului de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura 
Pitesti –Maracineni la urmatoarea adresa web: 
http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf.
Semnificatia notelor din tabelul privind gradul 
de favorabilitate al unui amplasament pentru o 
specie pomicola se regaseste in Studiul 
potential. 
   
ATENTIE: 
- In cazul proiectelor care vizeaza actiuni de 
plantare si/sau defrisare, la momentul acordarii 
celei de-a doua transe de plata, se va prezenta 
autorizatia de plantare / autorizatia de 
defrisare, documente conform legislatiei in 
vigoare. 
- In cazul producatorilor de seminte si material 
saditor, la momentul depunerii Cererii de 
Finantare se va prezenta autorizatia pentru 
producerea, prelucrarea si comercializarea 
semintelor certificate si a materialului saditor, 
documente conform legislatiei in vigoare. 
 
Expertul verifica in planul de afaceri in cazul 
exploatatiilor de vita de vie pentru vin din 
arealele viticole nominalizate prin OMADR, daca 
acestea se regasesc in arealele viticole si 
incadrarea localitatilor pe regiuni viticole, 
podgorii si centre viticole. 
 

 
EG4 Solicitantul prin planul de afaceri demonstreaza imbunatatirea performantei generale a 
exploatatiei agricole? 



 
 
 
 
 

Expertul verifica daca se demonstreaza modul in care exploatatia agricola se va dezvolta/ moderniza, va 
asigura cresterea productivitatii si toate aspectele legate de realizarea obiectivelor propuse prin proiect, 
in functie de tipul si necesitatile exploatatiei vizate pentru sprijin. 
 
EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului in doua rate pe o perioada de maximum trei ani (prin 
exceptie, patru ani pentru sectorul pomicol). 
Se verifica daca in Planul de Afaceri se mentioneaza acordarea sprijinului in doua rate pe o perioada de 
maximum trei ani (prin exceptie, patru ani pentru sectorul pomicol). Plata ultimei rate, in cazul 
ajutoarelor pentru demararea unei activitati neagricole in zonele rurale si pentru inceperea activitatii 
acordate pentru dezvoltarea micilor exploatatii agricole este conditionata de implementarea corecta a 
planului de afaceri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CATRE GAL 
 
EG6 Inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, solicitantul face dovada cresterii 
performantelor economice ale exploatatiei, prin comercializarea productiei proprii in procent de 
minimum 20 % din valoarea primei transe de plata. 
 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Plan de afaceri 
Declaratie pe propria raspundere model propriu 
GAL 
 

Se verifica, atat in planul de afaceri, cat si in 
declaratia pe propria raspundere model propriu 
GAL daca solicitantul si-a luat angajamentul ca, 
inaintea solicitarii celei de-a doua transe de plata, 
va face dovada cresterii performantelor 
economice ale exploatatiei, prin comercializarea 
productiei proprii in procent de minimum 20 % din 
valoarea primei transe de plata. 
  
Daca criteriul de eligibilitate este indeplinit, 
expertul va bifa DA in fisa de verificare si proiectul 
este eligibil.  In caz contrar, expertul solicita 



 
 
 
 
 

asumarea angajamentelor prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare si doar in cazul in care 
solicitantul refuza acest lucru, cererea de 
finantare este neeligibila si, in aceasta situatie, 
expertul va bifa NU in fisa de verificare si isi va 
motiva pozitia in liniile prevazute in acest scop la 
rubrica „Observatii” . 
 

 
EG7 Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate 
pe teritoriul GAL. 
 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Plan de afaceri 
Declaratie pe propria raspundere model propriu 
GAL 
 

In conformitate cu prevederil SDL Cetatea 
Tamasidava, „Pentru a fi eligibile, toate cheltuielile 
aferente implementarii proiectului trebuie sa fie 
efectuate pe teritoriul GAL.” 
 
In conformitate cu prevederile submasurii 19.2 
„Investitia, respectiv toate cheltuielile proiectului 
trebuie sa se realize pe teritoriul GAL. Pentru 
proiectele de investitii/cu sprijin forfetar, in cazul 
in care proiectul este amplasat atat pe teritoriul 
GAL, cat si in zona adiacenta acestuia, finantarea 
proiectului este eligibila cu conditia ca solicitantul 
sa aiba sediu sau punct de lucru pe teritoriul 
acoperit de GAL, investitia sa se realizeze pe 
teritoriul GAL si ponderea cea mai mare a 
exploatatiei agricole (suprafata agricola/numarul 
de animale) sa se afle pe teritoriul GAL.” 
 
Daca criteriul de eligibilitate este indeplinit, 
expertul va bifa DA in fisa de verificare si proiectul 
este eligibil. In caz contrar, expertul va bifa NU si 
proiectul nu este eligibil, situatia in care expertul 
isi va motiva pozitia in liniile prevazute in acest 
scop la rubrica „Observatii” . 
 
Daca informatiile din proiect nu sunt suficient de 
clare si nu este posibila verificarea indeplinirii 
prezentului criteriu de eligibilitate, expertul va 



 
 
 
 
 

solicita informatii suplimentare prin completarea 
si transmiterea Fisei de solicitare a informatiilor 
suplimentare. 
 

 
EG8 Solicitantul detine o exploatatie agricola cu dimensiunea economica cuprinsa intre 12.000 si 
50.000 S.O. (valoare productie standard). 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Extras din Registrul Unic de identificare APIA/ 
adeverinta APIA emis(a) cu maxim 30 de zile 
inainte de data depunerii proiectului la GAL din 
care sa rezulte tipurile de culturi si suprafetele 
aferente declarate de solicitant la APIA 
Cerere de finantare 
Plan de afaceri 

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie sa detine o 
exploatatie agricola cu dimensiunea economica 
cuprinsa intre 12.000 si 50.000 S.O. (valoare 
productie standard). 
 
Daca criteriul de eligibilitate este indeplinit, 
expertul va bifa DA in fisa de verificare si proiectul 
este eligibil. In caz contrar, expertul va bifa NU si 
proiectul nu este eligibil, situatia in care expertul 
isi va motiva pozitia in liniile prevazute in acest 
scop la rubrica „Observatii” . 
 
Daca informatiile din proiect nu sunt suficient de 
clare si nu este posibila verificarea indeplinirii 
prezentului criteriu de eligibilitate, expertul va 
solicita informatii suplimentare prin completarea 
si transmiterea Fisei de solicitare a informatiilor 
suplimentare. 
 

 
EG9 Sprijinul se acorda daca prin proiect se obtine un produs local care sa reflecte specificul si 
indentitatea zonei. Produsul local propus a se obtine se va descrie in cadrul planului de afaceri iar 
obtinerea lui constituie un angajament si se verifica in etapa de implementare. 

DOCUMENTE  DE 
PREZENTAT 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Plan de afaceri Sprijinul este conditional de obtinerea de catre beneficiar a unui produs local care 
sa reflecte specificul zonei GAL Cetatea Tamasidava. 
 
Produsul local propus a se obtine se va descrie in cadrul planului de afaceri iar 
obtinerea lui constituie un angajament si se verifica in etapa de implementare. 
 
Termenul de produs local este unul generic si corespunde atat sectorului vegetal, 



 
 
 
 
 

cat si celui animal, inclusiv apiculturii. 
 
In acceptiunea prezentei proceduri, prin produs local se intelege acel produs obtinut in 
cadrul unei exploatatii agricole, cu precizarea ca acesta trebuie  sa se regaseasca in 
urmatoarea lista: 

1. Grau comun 
2. Orz+Orzoaica 
3. Ovaz 
4. Porumb boabe 
5. Mazare boabe, fasole boabe, lupin dulce 
6. Cartofi (inclusiv cartofi noi, material saditor, cartof dulce destinat consumului 

uman) 
7. Plante radacinoase pentru nutret - sfecla furajera 
8. Rapita 
9. Floarea soarelui 
10. Soia 
11. Legume proaspete, pepeni si capsuni - in camp – 
- varza,conopida, broccoli, sparanghel 
- legume pt. frunze (praz, salata, spanac, telina etc.) 
- tomate 
- porumb dulce 
- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci si dovlecei, castraveciori 
- legume cultivate pentru radacina, bulbi, tuberculi (exceptie cartofi): morcovi, 
pastarnac, ceapa, usturoi, ridichii, napi, telina 
- legume pastai (fasole, mazare cu exceptia lintei si a nautului) 
- fructele plantelor neperene (capsuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) 
12. Legume proaspete, pepeni si capsuni - in gradina destinate comercializarii: 
- varza,conopida, broccoli, sparanghel 
- legume pt. frunze (praz, salata, spanac, telina etc.) 
- tomate 
- porumb dulce 
- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci si dovlecei, castraveciori 
- legume cultivate pentru radacina, bulbi, tuberculi (exceptie cartofi): morcovi, 
pastarnac, ceapa, usturoi, ridichii, napi, telina 
- legume pastai (fasole, mazare cu exceptia lintei si a nautului) 
- fructele plantelor neperene (capsuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) 
13. Legume proaspete, pepeni si capsuni - in sere si solarii: 

- varza, conopida, broccoli, sparanghel 
- legume pt. frunze (praz, salata, spanac, telina etc.) 
- tomate 
- porumb dulce 
- legume cultivate pentru fructe - vinete, ardei, dovleci si dovlecei, castraveciori 
- legume cultivate pentru radacina, bulbi, tuberculi (exceptie cartofi): morcovi, 
pastarnac, ceapa, usturoi, ridichii, napi, telina 
- legume pastai (fasole, mazare cu exceptia lintei si a nautului) 



 
 
 
 
 

- fructele plantelor neperene (capsuni, pepeni galbeni, pepeni verzi, ananas) 
14. Plante de nutret  - iarba temporara - iarba semanata pe terenuri arabile cedate 

productiilor furajere erbacee pe o perioada mai scurta de 5 ani si chiar sub un an 
15. Plante de nutret  – alte furaje verzi – porumb siloz 
16. Plante de nutret – alte furaje verzi (culturi anuale de cereale recoltate verzi, sorgul 

anual, anumite graminee anuale cum sunt firuta, cruciferele, facelia daca sunt 
recoltate verzi si nu au fost mentionate in alta parte, mazariche, lupin dulce) 

17. Alte plante de nutret (diferite specii de trifoi anual sau peren-trifoi alb, trifoi rosu, 
trifoi de Alexandria - diferite varietati de lucerna) 

18. Seminte si seminceri 
- seminte de graminee 
- seminte pentru horticultura 
- seminte si rasaduri pentru teren arabil cu exceptia cerealelor, a boabelor de 
leguminoase uscate, a cartofilor, a plantelor oleaginoase 

19. Pasuni si fanete permanente - pasuni si fanete 
20. Pasuni si fanete permanente - pe terenuri accidentate - pasuni sarace, inclusiv 

lastarisul, de obicei nefertilizate si neintrebuintate – pasuni cu randament scazut 
situate in locuri accidentate si la altitudini mari, care nu sunt cosite – terenuri 
stancoase, terenuri mlastinoase, baraganuri 

21. Fructe, pomi si arbusti - clima temperata: 
22. Mere 
23. Pere 
24. Piersici si nectarine 
25. Alte fructe: visine, cirese, caise, prune, gutui 
26. Livezi de coacaz, smochin, zmeur, muri,agrise, catina, afin, goji 
27. Fructe, pomi si arbusti - nuci 
28. Vii - alte vinuri 
29. Bovine  sub 1 an - total 
30. Bovine sub 2 ani - masculi 
31. Bovine sub 2 ani - femele 
32. Bovine de 2 ani si peste - masculi 
33. Bovine de 2 ani si peste  - femele (juninci pentru ingrasat, juninci pentru 

reproductie) 
34. Vaci, bivolite  pentru lapte 
35. Bovine de 2 ani si peste - alte vaci 
36. Oi - mioare montate - oi de un an sau mai mult destinate reproducerii, oile 

reformate care urmeaza sa fete 
37. Oi - alte oi : miei, berbeci, oi reformate - oi sterpe care urmeaza a fi ingrasate in 

vederea sacrificarii 
38. Capre - capre montate - capre montate femele destinate reproducerii, capre 

reformate care urmeaza sa fete 
39. Capre - alte capre: iezi, tapi, capre reformate destinate sacrificarii 
40. Porcine - tineret porcin sub 20 kg 
41. Porcine - scroafe pentru reproductie peste 50 kg 
42. Porcine - alte porcine: porci la ingrasat, vieri, scroafe destinate sacrificarii 



 
 
 
 
 

43. Pui pentru carne  
44. Gaini ouatoare  
45. Curcani si curci 
46. Rate 
47. Gaste 
48. Familii de albine 
49. Orice alt produs, cu conditia ca, anterior, depunerii proiectului, solicitantul sa 

obtina din partea GAL o confirmare ca respectivul produs este unul local. In acest 
sens, anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune la sediul GAL un 
memoriu justificativ in care va prezenta si va argumenta de ce produsul propus 
este unul local. GAL va analiza cererea solicitantului si va transmite un raspuns 
acestuia in termen de maxim 5 zile lucratoare de la data depunerii documentatiei. 
Decizia cu privire la incadrarea produsului in categoria de produse locale va fi 
luata de Consiliul Director al GAL Cetatea Tamasidava. Daca solicitantul obtine din 
partea GAL, anterior depunerii proiectului, o adresa prin care GAL confirma ca 
propusul propus este unul local, atunci solicitantul poate depune proiectul la 
nivelul de GAL, criteriul de eligibilitate EG9 fiind indeplinit. In cazul in care 
solicitantul va primi un raspuns negativ din partea GAL, acesta nu mai poate 
depune proiectul la nivel de GAL, pentru produsul propus pentru care nu a obtinut 
confirmarea de produs local din partea GAL.  

 
Atentie! Pentru produsele incadrate in categoriile 1-48 prezentate anterior nu este 
necesara obtinerea unei confirmari scrise din partea GAL, acestea fiind considerate 
produse locale in conformitate cu prezenta procedura. 

 
Daca produsul local propus a fi obtinut de catre solicitant, conform descrierii din 
planul de afaceri, se regaseste in lista prezentata anterior, expertul va bifa DA si 
proiectul va fi eligibil.  
 
In caz contrar, expertul va bifa NU si proiectul nu este eligibil, situatia in care 
expertul isi va motiva pozitia in liniile prevazute in acest scop la rubrica 
„Observatii”. 
 
Atentie! Toate produsele obtinute de solicitant in cadrul proiectului (in cazul in 
care se obtin mai multe produse) trebuie sa fie locale, respectiv sa fie inscrise in 
lista prezentata anterior. 
 
Daca informatiile din proiect nu sunt suficient de clare si nu este posibila 
verificarea indeplinirii prezentului criteriu de eligibilitate, expertul va solicita 
informatii suplimentare prin completarea si transmiterea Fisei de solicitare a 
informatiilor suplimentare. 
 
Atentie! Un produs local nu se va obtine exclusiv in zona GAL Cetatea Tamasidava. 
Respectivul produs poate fi obtinut si in alte zone din tara, de catre alte entitati si 



 
 
 
 
 

in cadrul altor exploatatii agricole. 
 

 
EG10 Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maximum 18 luni de la data 
instalarii. 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Declaratie pe propria raspundere model propriu 
GAL 
 

Solicitantul trebuie sa se angajeze sa devina fermier 
activ in termen de maximum 18 luni de la data 
instalarii. Instalarea se considera incheiata odata cu 
acordarea celei de-a doua transe de sprijin. 
 
Definitia fermierului activ este reglementata de 
Regulamentul (UE) nr. 1307/ 2013, articolul 9.  
 
Daca solicitantul isi asuma, prin semnarea 
declaratiei pe propria raspundere – model propiu 
GAL, angajamentul de a devini fermier activ in 
termen de maximum 18 luni de la data instalarii, 
expertul va bifa DA in fisa de verificare si proiectul 
este eligibil.  In caz contrar, expertul solicita 
asumarea angajamentelor prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare si doar in cazul in care 
solicitantul refuza acest lucru, cererea de finantare 
este neeligibila si, in aceasta situatie, expertul va 
bifa NU in fisa de verificare si isi va motiva pozitia in 
liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” 
. 
 

 
C. Valoarea sprijinului financiar este stabilita corect: 
• 50.000 de euro pentru exploatatiile intre 30.000 € SO si 50.000 € SO; 
• 40.000 de euro pentru exploatatiile intre 12.000 € SO si 29.999 SO. 

Se verifica in Planul de afaceri si in Cererea de finantare daca valoarea sprijinului financiar se incadreaza 
in limitele maxime admise. 
 
D. Incadrarea intr-o situatie de creare de Conditii artificiale.  
 



 
 
 
 
 

Nr 
crt 

Premisa de  creare Conditii 
artificiale 

Criteriu/avantaj  vizat de crearea 
conditiei artificiale 

Da Nu 

 
 
 

1 

a) Crearea mai multor entitati 
noi/exploatatii agricole (solicitanti 
de fonduri) prin intermediul unor 
terti pentru a beneficia de mai 
multe proiecte in cadrul prezentei 
masuri, prin  mai multe exploatatii 
agricole. 

b)  
Actiunea de faramitare a unor 
exploatatilor agricole in scopul 
accesarii de catre acelasi  
beneficiar real, (prin intermediul 
mai multor beneficiari formali sau 
direct folosind  portiuni din 
exploatatie agricola initiala, 
beneficiara de sprijin anterior prin 
intermediul Masurii 112 si 
Submasurii 6.1/masuri echivalente 
la nivel de GAL), a sprijinului prin 
aceasta masura. 
 
b) Solicitantul si-a  constituit ferma 
prin preluarea  terenurilor/ 
efectivelor de animale, de la un 
tert cu acelasi tip de activitate, care 
i le-a cedat voluntar, iar cedentul 
continua sa detina controlul asupra 
solicitantului prin prestarea  
semnificativa a  lucrarilor agricole 
si/sau realizeaza preluarea 
semnificativa a productiei* de la 
societatea careia i-a cedat voluntar 
terenurile/efectivele de animale. 
 
Solicitantul a declarat culturi sau 
suprafete ocupate cu anumite 
culturi, animale, in mod neconform 
cu realitatea, in scopul atingerii 
dimensiunii minime eligibile  
constatandu-se cu ocazia verificarii 

Criteriu de eligibilitate:  
verificarea criteriilor de 
eligibilitate a proiectului 
 
Solicitantii/beneficiarii dupa caz, 
inregistrati in registrul debitorilor 
AFIR, atat pentru Programul 
SAPARD, cat si pentru FEADR, pana 
la achitarea integrala a datoriei 
fata de AFIR, inclusiv dobanzile si 
majorarile de intarziere pana la 
semnarea contractelor de 
finantare; 
 
Beneficiarii masurii 112 „Instalarea 
tinerilor fermieri”, denumita in 
continuare 112,  beneficiarii 
masurii 411-112 „Instalarea 
tinerilor fermieri” prin LEADER, 
denumita in continuare 411-112, si 
beneficiarii masurilor 141 
„Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta ” denumita in 
continuare 141 si 411-141 
„Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta ” prin LEADER, 
denumita in continuare 411-141 
din cadrul PNDR 2007-2013, 
precum si beneficiarii submasurii 
6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri”, submasurii 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” din PNDR 2014-
2020; 
 
Exploatatiile care au beneficiat de 
sprijin prin intermediul masurii 112 
„Instalarea tinerilor fermieri”, au 
proiecte nefinalizate (fara statut de 
proiect finalizat sau reziliat) in 

  



 
 
 
 
 

pe teren sau la informarea APIA ca 
acestea nu corespund realitatii (cu 
exceptia documentelor justificative 
legale privind exploatatiile 
calamitate). 

cadrul Masurii 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de 
semisubzistenta ”, din PNDR 2007-
2013 si prin intermediul submasurii 
6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” 6.3 „Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici”, 
din PNDR 2014-2020; 
 

 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

Fractionarea unei exploatatii cu 
scopul de a nu se depasi 
dimensiunea economica maxima 
eligibila a exploatatiei in cadrul 
submasurii sau cu scopul  ca acelasi 
beneficiar real sa creeze dintr-o 
exploatatie mai mare, mai multe 
exploatatii mai mici  cu care 
solicita sprijin prin aceeasi sub-
masura si astfel prin intermediul 
mai multor beneficiari formali sa 
beneficieze (inclusiv de mai multe 
ori) de sprijinul prin aceasta 
submasura.  
 
Declararea unor culturi sau 
suprafete ocupate cu anumite 
culturi neconforme cu 
realitatea/cu fluxul tehnologic 
descris in planul de afaceri, in 
scopul atingerii dimensiunii minime 
eligibile. 

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

  

 

Observatii :  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................  
 
Important! Cu scopul verificarii eligibilitatii proiectelor depuse si, totodata, in vederea completarii 
corecte a prezentei fise, expertii GAL pot solicita orice informatie necesara de la diverse entitati de 
interes (de exemplu: de la solicitant, de la structurile AFIR, de la Registrul Comertului, de la APIA 
etc). 
 



 
 
 
 
 

Prevederile prezentei fise de verificare a eligibilitatii se completeaza cu prevederile Manualului de 
procedura pentru implementarea submasurii 19.2, versiunea 05, inclusiv cu prevederile fisei E1.2L 
FIȘA DE EVALUARE  GENERALA A PROIECTULUI -  tip de sprijin Suma Forfetara ce face obiectul 
Manualului de procedura pentru implementarea submasurii 19.2, versiunea 05. 

 

 


