
E1.2L FIȘA DE EVALUARE  GENERALĂ A PROIECTULUI - tip de sprijin Sumă Forfetară 

 
MASURA 3/2B– TINERII AGRICULTORI DINTERITORIUL GAL ECB 

 

Fișa de evaluare  generală a proiectului  

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (i),art. 19,  alin. 
(1), lit. (a) pct. (ii) și art. 19,  alin. (1), lit. (a) pct. (iii) din Reg. (UE) nr. 1305/2013  

 

 
Secțiuni: 
A – verificarea criteriilor de conformitate a proiectului 
B – verificarea criteriilor de eligibilitate a proiectului 
C – verificarea criteriilor de selecție a proiectului 
 
A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE CONFORMITATE  ALE PROIECTULUI 

 
Numărul de înregistrare a cererii de finanţare** : 
_______________________________________ 
**Se completează numai la nivelul OJFIR/CRFIR 

           

Denumire solicitant:_____________________________________________________ 
Titlu proiect: ___________________________________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _________________________________________ 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ___________________________ 
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________ 
Obiectivele proiectului se încadrează în prevederile Reg.  (UE) nr. 1305/2013, art. ……………..  
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________ 
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _______________________________Prenume:____________________________ 
Funcţie reprezentant legal:___________________________________________________ 

 

 

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Raport 
de Selecție <nr.../data> al GAL<denumire GAL> (se va completa de către expertul verificator nr. 
și data Raportului de Selecție care însoțește Cererea de finanțare și denumirea GAL)? 

DA      NU 

Dacă DA, de câte ori ? 



O dată     De două ori     Nu este cazul  

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA     NU 

deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori, în baza aceluiași Raport de Selecție/ concluzia a fost 
că proiectul nu este încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – Partea a II-a/ 
cererea de finanțare a fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două 
ori, conform fişelor de verificare, respectiv cererilor de retragere: 

Nr...... din data ....     / ....    /....            

Nr......       din data ...     / ...    /......    

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

DA     NU 

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele 
din Dosarul Cererii de finanțare? 

DA     NU 

4. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  

DA     NU 

5. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

DA     NU 

6. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 

DA     NU 

7. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 

DA     NU 

8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 

DA     NU 

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 

DA       NU 

10. Fișa de verificare a eligibilității emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este semnată 
de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de reprezentantul CDRJ?1 

DA     NU   NU ESTE CAZUL 

1 Viza reprezentantului CDRJ nu se face pe documentele efective, ci în baza Formularelor specifice 
ale CDRJ. 

                                                            



11. Fișa de verificare a criteriilor de selecție emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare, este 
semnată de cel puțin doi experți evaluatori și avizată de reprezentantul CDRJ? 

DA     NU   NU ESTE CAZUL 

12. Fișa de verificare pe teren emisă de GAL este atașată la Cererea de finanțare și este semnată de 
cel puțin doi experți evaluatori? 

DA     NU NU ESTE CAZUL 

13. Raportul de Selecție emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 15 
zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR; este semnat de toți 
membrii Comitetului de Selecție prezenți și de cătrePreședintele/ Reprezentantul legal al GAL 
sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și 
semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție? 

DA     NU         NU ESTE CAZUL 

Raportul de Selecție emis de GAL este însoțit de copii ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de 
interese ale persoanelor implicate la nivelul GAL în evaluarea și selecția proiectelor care conțin 
informațiile minime necesare? 

DA     NU  NU ESTE CAZUL 

14. Raportul de Contestații emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare, este datat cu cel mult 
15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR și este semnat de 
membrii prezenți ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor constituită la nivelul GAL?  

DA     NU         NU ESTE CAZUL 

15. Raportul suplimentar emis de GAL este atașat la Cererea de finanțare și este datat cu cel mult 
15 zile calendaristice înainte de depunerea Cererii de finanțare la OJFIR; este semnat de toți 
membrii Comitetului de Selecție prezenți și de cătrePreședintele/ Reprezentantul legal al GAL 
sau de un alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens; prezintă numele și 
semnătura reprezentantului CDRJ care a supervizat procesul de selecție; este însoțit de copii 
ale Declarațiilor privind evitarea conflictului de interese ale persoanelor implicate la nivelul 
GAL în evaluarea și selecția proiectelor finanțate ca urmare a sumelor provenite în urma 
rezilierii contractelor de finanțare, din economii realizate la finalizarea contractelor de 
finanțare, sume neangajate ca urmare a neîncheierii contractelor, sume rezultate prin 
declararea ca neeligibile la nivelul AFIR a unor proiecte declarate eligibile si selectate de către 
GAL sau)  rezultate din realocări financiare aprobate de către DGDR AM PNDR care conțin 
informațiile minime necesare? 

DA     NU         NU ESTE CAZUL 

 

Concluzia verificării: 

Cererea de finanţare este : 

� CONFORMĂ                                     

� NECONFORMĂ 



 

Observații: 
___________________________________________________________________________ 

 

Aprobat, 
Reprezentant legal GAL Ecoul Campiei Buzaului 
Nume/Prenume:Bisoceanu Georgeta 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL 
Nume/Prenume: Raileanu Cornel 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 
Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume: Stanescu Monica 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 
Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 
Nume/Prenume : __________________ 
Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ştampila 

Ștampila 

 



Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI 

1. I) Modelul de Cerere de finanțare utilizat desolicitant este în concordanță cu ultima variantă 
de pe site-ul AFIR (secțiunea LEADER) a Cererii de finanţare pentru proiecte de servicii, în 
vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? 

DA     NU          NU ESTE CAZUL 

II)Modelul de Cerere de finanțareutilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe 
site-ul AFIR (secțiunea LEADER) a Cererii de finanţare aferentă sub-măsurii din PNDR cu investiții 
similare, care se pretează cel mai bine pentru tipul de beneficiar și cu investițiile prevăzute în 
proiectele ce vor fi finanțate prin submăsura 19.2, în vigoare la momentul lansării Apelului de 
selecție de către GAL? 

DA     NU          NU ESTE CAZUL 

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

DA     NU 

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro? 

DA     NU 

4. I) Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de 
implementare?   

DA  NU     NU ESTE CAZUL  

     II) Localizarea proiectului de investiții este în spațiul LEADER acoperit de Grupul de Acțiune Locală 
care a selectat proiectul, așa cum este definit în fișa măsurii 19 din cadrul PNDR 2014 – 2020 și în 
Cap. 8.1 al PNDR 2014 – 2020? 

DA  NU     NU ESTE CAZUL  

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele proiectului? 

DA     NU 

6. Obiectivele și tipul de serviciu/ investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în 
fișa măsurii din SDL? 

DA      NU 

7. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?   

DA      NU 

8. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii 
din SDL, sunt completaţi de către solicitant? 

DA       NU        DA cu diferențe 



Tipul de beneficiar promotor al proiectului 

 

ONG 

GAL 

Sector public 

IMM 

Alții 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Indicatori de monitorizare Domeniul de 
intervenție principal 

Domeniul/i de 
intervenție 
secundar/e 

Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru 
toate proiectele) – 1A 

 ……………..  …………….. 

Numărul de locuri de muncă create 
(obligatoriu pentru toate proiectele) – 6A 

bărbați  ……………..  …………….. 

femei   ……………..  …………….. 

Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în 
cadrul măsurii de cooperare (art.35 din Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013) - 1B 

 ……………..  …………….. 

Numărul total al participanților instruiți - 1C  ……………..  …………….. 

Numărul de exploatații agricole/beneficiari sprijiniți 

2A 

2B 

2C 

 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin 
pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele 
locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la 
grupuri/organizații de producători 

3A 

3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

Suprafață totală agricolă (ha) 

4A 

4B 

4C 

 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

…………….. 

Suprafață totală forestieră (ha) 

4A 

 

 

 

…………….. 

 

 

 

…………….. 



4B 

4C 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

…………….. 

…………….. 

Suprafață totală (ha) - 5A  ……………..  …………….. 

Investiții Totale (publice+private)  

5B 

5C 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

Suprafața totală sau UVM în cauză – 5D  ……………..  …………….. 

Suprafață totală – 5E  ……………..  …………….. 

Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructuri 
îmbunătățite – 6B 

 ……………..  …………….. 

Populație netă care beneficiază de servicii TIC – 6C  ……………..  …………….. 

Alți indicatori specifici teritoriului, în conformitate cu 
obiectivele stabilite în fișa măsurii din SDL 

………………………… 

………………………… 

 

 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

 

 

 

 

 

…………….. 

…………….. 

 

Concluzia verificării: 

Proiectul este încadrat corect:  

� DA                                      

� NU 

Observații: 
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

Aprobat, 
Reprezentant legal GAL Ecoul Campiei Buzaului 
Nume/Prenume:Bisoceanu Georgeta 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL 
Nume/Prenume: Raileanu Cornel 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 

Ştampila 



Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume: Stanescu Monica 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
 
Am luat la cunoştinţă, 
Reprezentant legal al solicitantului: 
Nume/Prenume :          __________________ 
Semnătura ________________________ 
Data_____/_____/___________ 
 

Ștampila 

 (numai pentru 
beneficiari publici) 



B. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 
1. Verificarea eligibilităţii solicitantului Documente verificate 
 DA NU NU ESTE 

CAZUL 
1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât 
pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR? 

□ □  

1.2.1Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i. și în art. 19.1.a.iii:    

a) 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?  
 

□ □ □ 

b) 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? 
 

□ □ □ 

c) 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? 
 

□ □ □ 

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

□ □ □ 

1.2.2Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii 
- Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în 
actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un 
proiect sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau 
pentru acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2? 

□ □ □ 

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în 
Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF? 

□ □ □ 

1.4 a) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i și 19.1.a.iii: În 
cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri  
beneficiază de sprijin? 

□ □ □ 

1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul a 
propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor 
cod/coduri CAEN care este/a fost  sunt/au fost 
autorizat/autorizate la ONRCinainte de depunerea cererii de 
finantare si nu a depus o Declarație întocmită și asumată prin 
semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că 
întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile 
pentru care solicită finanțare ?  

□ □ □ 

1.4 c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul 
detine parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea 
in baza aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la 
ONRC ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de 
Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor activitati 
complementare autorizate la ONRC? 

□ □ □ 

2. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili? □ □ □ 

EG2 Dimensiunea exploatației agricole se încadrează în 
dimensiunile admise? 

□ □ □ 



EG3 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin: 

(a) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.i și art.19.1.a.iii: 

(i) situația inițială a exploatației agricole; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea activităților 
exploatației agricole; 

(iii) detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea 
mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru 
dezvoltarea activităților exploatației agricole, cum ar fi investițiile, 
formarea sau consilierea. 

 

(b)  în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii: 

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau 
a întreprinderii mici care solicită sprijinul; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale 
persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau 
ale întreprinderii mici;  
(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea 
activităților persoanei sau ale exploatației agricole, ale 
microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, 
formarea sau consilierea. 

□ □ □ 

EG4 în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i 
și iii: 

Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează îmbunătățirea 
performanței generale a exploatației agricole? 

□ □ □ 

EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate 
pe o perioadă de maximum cinci ani. 

□ □ □ 

3. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

EG6 Beneficiarul trebuie să aibă sediul social/exploatatia în 
teritoriul GAL ECB? 

□ □ □ 

EG7 Beneficiarul trebuie sa faca parte din categoria  
legumicultorilor sau cultivatorilor de pepeni. 

□ □ □ 

EG8 Solicitantul este asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) 
și administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, 
înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare (conform Ghidului Solicitantului pe Masura 
3/2B)? 

□ □ □ 

EG9 Exploataţia este înregistrată ca microîntreprindere/ 
întreprindere mică 

□ □ □   

EG10 Exploataţia este înregistrată obligatoriu în Registrul Unic de □ □ □ 



Identificare – APIA, în Registrul agricol și/ sau în Registrul 
exploatațiilor – ANSVSA 

 

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect: 

(a) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i: 

• Maximum 40.000 de euro.     □ 

(b) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii: 

• Maximum 50.000 euro                                                                          

• Maximum 70.000 euro in cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-
veterinare și de agroturism   

(c) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.iii: 

• Maximum 15.000 euro. 

Se verifică în Planul de afaceri și în Cererea de finanţare dacă valoarea sprijinului financiar se 
încadrează în limitele maxime admise și sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din 
SDL. 

 

D. 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”.  

Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.i și art.19.1.a.iii 

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 sM 6.1 prin  
mai multe exploataţii 
agricole. 

Actiunea de fărâmiţare a unor 
exploataţilor agricole în scopul 
accesării de către acelaşi  
beneficiar real, (prin intermediul 
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 

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 
semnarea contractelor de 
finanțare; 

 
Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea 
tinerilor fermieri”, denumită în 

  



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  
constatându-se cu ocazia verificării 
pe teren sau la informarea APIA ca 
acestea nu corespund realitatii (cu 
excepţia documentelor justificative 
legale privind exploataţiile 
calamitate). 

continuare 112,  beneficiarii 
măsurii 411-112 „Instalarea 
tinerilot 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 LEADER, 
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; 
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Fracționarea unei exploatații cu 
scopul de a nu se depăşi 
dimensiunea economică maximă 
eligibilă a exploatației în cadrul 
submăsurii sau cu scopul  ca acelasi 
beneficiar real sa creeze dintr-o 
exploatatie mai mare, mai multe 
exploatatii mai mici  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 

Criteriu de eligibilitate: 

 

Solicitantul deţine o exploataţie 
agricolă cu dimensiunea 
economică cuprinsă între în 
limitele admise la momentul 
depunerii cererii de finantare?   

  



 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. 

 

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

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

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

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

 

Pentru proiectele care se încadrează în art.19.1.a.ii 

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale: 

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte    
  

2. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două  sau mai multe 
proiecte  

3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două  sau mai 
multe proiecte   

4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două  sau mai multe proiecte  
  

5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse 
sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR ?  

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana 
fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea    
   

Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de 
Finantare. 

5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse 
sunt invecinate cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR? 

Se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si în RECOM online/ aplicația Consiliului 
Concurenței  daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe 
amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru 
confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se impune vizita pe teren. 

Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile 
proiectelor cu care se invecineaza.  



Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea 
unui alt operator economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).  

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul E 3.8. 

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana 
fizică/juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea  

Se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra 
terenurilor/constructiilor (depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine 
a obtinut solicitantul terenul/cladirea care face obiectuL proiectului. Se verifica daca pana la 
acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate sau a altor informatii obtinute, daca este 
cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau actionarii/asociatii acestuia) si 
persoana de la care a obtinut terenul/cladirea 

7.  Altele            

Se detaliaza  toate  elementele  identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile 
susmentionate (la celelalte intrebari). 

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea 
punctului/punctelor de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural; posibile 
legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat, s.a.  

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte 
proiecte, îşi va extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în 
verificarea proiectelor respective. 

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:  

Complementaritatea investiţiilor propuse: 

- se verifică dacă investiţiile invecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui 
flux tehnologic sau de servicii  

Se verifica in RECOM/ aplicația Consiliului Concurenței istoricul 
actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului, daca acestia detin alte societati care 
actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea 
crearii de conditii artificiale. 

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie  pe propria răspundere că 
asociații/acționarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu 
asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar 
prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 
pentru aceleași tipuri deactivități sau activități complementare și 18 Declaratie pe proprie 
răspundere a solicitantului că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice 
ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu   

8. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / 
steguletele rosii), la rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la 
conditii artificiale, identificate in ceea ce priveste proiectul depus de catre solicitant.  



In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta 
elementului subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva 
sila EOOD). 

In aceast caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv 
nerespectarea obiectivelor măsurii din SDl , asumate prin proiect. 

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor si element obiectiv al crearii de conditii 
artificiale, numai incalcarea obiectivelor masurii din SDL, carora li se circumscrie proiectul – 
de exemplu, daca prin proiect se propune o activitate productivă se verifica numai 
incadrarea in obiectivul diversificarea economiei rurale prin creşterea numărului de 
microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu si respectarea 
obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de munca in 
spatiul rural (daca acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), incurajarea 
mentinerii si dezvoltarii activitatilor mestesugareasti traditionale (daca activitatea propusa 
prin proiect nu implica activitati mestesugaresti). 

Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru 
declararea Cerererii de Finantare ca fiind neeligibila. 

Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate 
funcţiona independent de altă investiţie FEADR, solicitantul contribuind 
exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina 
profit propriu, creându-se astfel condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine 
astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează caseta DA şi se 
completează în rubrica Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.  

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU. 

Daca se constata suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea 
creări unei condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași: 

- Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a 
condițiilor artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei 
notificări, prin care i se solicita totodată să-si exprime un punct de vedere în termenul 
procedural.  

- Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite 
în termenul procedural comunicat).  

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă în urma identificării fara 
echivoc, în mod obiectiv si fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ 
recalcularea punctajului/ratei de cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea 
masurilor ce se impun in urma recalcularilor. Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica 
observații în fișa de verificare E1.2 modul în care a fost încălcat prin crearea respectivei 
condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale  precizat în 
reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor. 

 

VERIFICAREA PE TEREN DA NU NU ESTE CAZUL 

 □ □ □ 



NOTA: În situația în care, verificarea îndeplinirii unuia sau mai multor criterii 
de eligibilitate presupune utilizarea de către experții evaluatori a unor 
documente/ baze de date de uz intern ale Agenției (de ex.: Registrul 
electronic al cererilor de finanțare, Registrul debitorilor, Buletinul 
Procedurilor de Insolvență etc.), se va proceda astfel: 

 - GAL va transmite o solicitare către OJFIR de care aparține, prin care va 
solicita informațiile menționate în cadrul fișelor de evaluare specifice, 
necesare evaluării proiectelor; - experții Serviciului LEADER și Investiții Non-
agricole din cadrul OJFIR vor efectua verificările prin accesarea 
documentelor/ bazelor de date ale AFIR și vor comunica GAL, prin intermediul 
unei adrese de transmitere, rezultatele în termen de maxim 2 (două) zile de la 
data înregistrării solicitării. Codificarea specifică a Cererii de finanțare, 
prevăzută în cadrul Manualului de procedură pentru implementarea Sub-
măsurii 19.2, nu intră în atribuțiile GAL. 

În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate 
motivele de neeligibilitate ale  proiectului. 

Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin 
înscrierea unei bife („√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică 
munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la 
stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului. 

Observatii:  

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

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

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

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

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 
PROIECTUL ESTE: 

� ELIGIBIL  
� NEELIGIBIL 

 
 
Aprobat, 
Reprezentant legal GAL Ecoul Campiei Buzaului 
Nume/Prenume:Bisoceanu Georgeta 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL 
Nume/Prenume: Raileanu Cornel 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      

Ştampila 



 
Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume: Stanescu Monica 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de către GAL, verificarea se va realiza 
conform metodologiei de verificare a GAL, preluată din Ghidul solicitantului 
elaborat de GAL și Fișa de verificare a criteriilor de selecție întocmită de GAL 
(formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei măsurii din 
SDL. 

 

Dacă în urma verificării criteriilor de selecție se constată erori cu privire la 
acordarea punctajelor, se vor respecta prevederile indicate la Capitolul 7.3 din 
Manualul de procedură. 

 
NR. 
CRT 

PRINCIPII SI CRITERII DE 
SELECTIE 

PUNCTAJ GAL 
 

PUINCTAJ 
OBTINUT 

1. Principiul sectorului prioritar 30 puncte  

1.1. Se prioritizeaza proiectele 
care fac parte din sectorul 
Legumicultură (se referă atât la 
legumele în câmp cât şi la cele 
în spaţii protejate, inclusiv 
ciupercăriile din spaţiile 
climatizate),inclusiv producere 
de material săditor/ sămânţă 
de legume si cultivarea 
pepenilor. 
*indeplineste punctajul cel care 
combina cultivarea legumelor+ 
pepenilor cu cereale, 
oleaginoase sau plante din alte 
categorii. 

 
 
 

30 puncte 

 

1.2.Se prioritizeaza proiectele 
care fac parte din sectorul 
Legumicultură (se referă atât la 
legumele în câmp cât şi la cele 
în spaţii protejate, inclusiv 
ciupercăriile din spaţiile 
climatizate), inclusiv producere 
de material săditor/sămânţă de 
legume 
*indeplineste punctajul cel 
combina cultivarea: 
-legumelor cu 
cereale,oleaginoase sau plante 

 
 

20 puncte 

 



din alte categorii; 
-pepenilor cu 
cereale,oleaginoase sau plante 
din alte categorii. 
 

2. Principiul nivelului de 
calificare în domeniul agricol 

30 puncte  

 2.1.Solicitantul a absolvit cu 
diplomă de studii superioare 
în domeniul agricol  

 

 
30 puncte 

 

 

2.2.Solicitantul a absolvit studii 
postliceale sau liceale în 
domeniul agricol 

 
25 puncte  

 

2.3.Formare profesională care 
conferă un nivel de calificare 
superior nivelului minim 
obligatoriu solicitat prin 
eligibilitate şi anume, prin 
studii/ curs de calificare în 
domeniul agricol, agro-
alimentar, veterinar sau 
economie agrară de cel puţin 
Nivel 1 de calificare 
profesională, conform 
legislaţiei aplicabile la 
momentul acordării 
certificatului de calificare 
profesională. 

20 puncte  

3. Principiul asocierii 40 puncte  

3.1.Sunt prioritizate  proiectele  
care, la finalizarea PA, se  
constituie intr-o  forma                           
asociativa  cu personalitate 
juridica. 
*indeplineste punctajul cel care 
care prin planul de afaceri isi 
propune sa se constituie intr - o 
forma asociativa cu 
personalitate juridica inainte de 
solicitarea celei de a doua 
transe de plata. 
Beneficiarul se obliga sa solicite 

40 puncte  



finantare pe Masura 4/3A - 
“Sprijinirea pentru infiintarea si 
dezvoltarea de structuri 
asociative” din SDL-ul GAL ECB. 

 3.2.Sunt prioritizate  proiectele  
care, la finalizarea PA, fac 
parte dintr-o  forma                           
asociativa  cu personalitate 
juridica. 
*indeplineste punctajul cel care 
care prin planul de afaceri isi 
propune sa faca parte dintr-o 
forma asociativa cu 
personalitate juridica inainte de 
solicitarea celei de a doua 
transe de plata. 

30 puncte  

PUNCTAJ TOTAL 100 puncte  
 
Pentru această măsură pragul minim este de 40 puncte si reprezintă punctajul 
minim sub care niciun proiect eligibil nu poate intra la finanţare. 
 
CRITERII PENTRU DEPARTAJAREA PROIECTELOR CU PUNCTAJ EGAL 
 În cazul în care vor exista mai multe proiecte cu acelaşi punctaj, vor fi 
aplicate următoarele criterii pentru departajare :  

NR. 
CRT 

PRINCIPII SI CRITERII DE 
SELECTIE 

PUNCTAJ GAL PUNCTAJ 
OBTINUT 

1. Se prioritizeaza proiectele care 
prevad infiintarea unui loc de 
munca 

50 puncte  

2. Planul de afaceri trebuie să 
prevadă cel puţin 1 obiectiv 
suplimentar (investitie de tipul 
hard), propus de solicitant în 
vederea dezvoltării exploataţiei 
vizate pentru sprijin ( ex:foraj 
pompa apa,sistem irigatie etc.), 
fata de cele 3 obligatorii impuse 
+ cele 3 suplimentare alese de 
catre beneficiar 

20 puncte  

3. Va obtine punctaj mai mare, 
proiectul al carui solicitant 
detine o exploatatie mai mica 
(valoarea productiei standard), 
exprimata prin productia 

30 puncte  



standard (SO) – 30 p. 

TOTAL PUNCTAJ 100 puncte  

 
DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 
PROIECTUL ESTE: 

� ELIGIBIL ȘI SELECTAT 
� ELIGIBIL ȘI NESELECTAT 
� NEELIGIBIL 

 
 
 
 
Aprobat, 
Reprezentant legal GAL Ecoul Campiei Buzaului 
Nume/Prenume:Bisoceanu Georgeta 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/_______ 
 
Verificat: Expert 2  GAL 
Nume/Prenume: Raileanu Cornel 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
 
Întocmit: Expert 1 GAL  
Nume/Prenume: Stanescu Monica 
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 

 

 

Ştampila 
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