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FORMULARUL CE03 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITATII SI ELIGIBILITATII 

           
Denumire solicitant:________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: _______________________________________ 

Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 

Obiectivul proiectului: _____________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 

Statut juridic solicitant: ___________________________________________________________ 

Date personale reprezentant legal 

Nume: _______________________________Prenume:______________________________ 

Funcţie reprezentant legal: _____________________________________________________ 

Sectiunea I – VERIFICAREA CONFORMITATII 
 
Partea I – VERIFICAREA CONFORMITATII CERERII DE FINANTARE 
 
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare, in cadrul aceleiasi 
sesiuni de depunere de proiecte S….…/……………… (se va completa de către expertul verificator 
nr. sesiunii de depunere  in cadrul careia a fost depusa Cererea de finantare)? 
DA      NU 
 
Dacă DA, de câte ori ? 
O dată     De două ori     Nu este cazul  
 
2. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
DA     NU, deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori,  în cadrul aceleiasi sesiune 
de depunere de proiecte baza aceluiași Raport de Selecție, conform fişelor de verificare: 
Nr...... din data ....     / ....    /....           , Nr......       din data ...     / ...    /......   
 
 
3. Solicitantul se afla in Registrul debitorilor?  
DA,  si-a asumat Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului (Anexa 11)     NU 
 
 
4. Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanţare, disponibila pe pe site-ul GAL 
MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE www.galmuntiimacinului.ro? 

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

DA sau NU 
 

 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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6. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de 
Finanţare corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de 
Finanţare? 

DA sau NU 
 
7. Cererea de Finanţare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant ? 
Codul unic de identificare RO existent/ atribuit: __________________ DA sau NU 
 

 

8. Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea 
unei asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri ? 

DA  sau NU 
 

9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  
măsurii ?  

DAsau NU 
 
10. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 

                                                                                                                DA     NU 
 
11. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 
hârtie? 

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

DA     NU 
 

 
13. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului (Anexa 11)? 

DA sau NU 
 

14. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare din Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului privind finantarea similara (Anexa 12)? 

DA sau NU 
 

15. Este atasata la Cererea de Finantare a solicitantul, privind încadrarea întreprinderii în 
categoria microintreprinderilor și întreprinderi mici:  
 
Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind incadrarea Solicitantului 
in categoria  microîntreprindere/ întreprindere mică (Anexa 13)?    

DA sau NU 
 
16. Este atasata la Cererea de Finantare a solicitantul, privind respectarea angajamentului 
de raportare catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche:  
 
Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului prin care isi ia angajamentul de raportare 
catre GAL Muntii Macinului - Dunarea Veche, datata, semnata si stampilata (Anexa 14)?  
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DA sau NU 

 
17. Solicitantul a  datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului 
– Partea F din Cererea de finantare ? 

DA sau NU 
 

18. Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii, prevăzuţi în Cererea de Finanţare sunt 
completaţi de către solicitant ?  

DA sau NU 
 

 
Partea II – VERIFICAREA CONFORMITATII DOCUMENTELOR ANEXATE 
 
Prezenţa documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea  E a Cererii 
de Finanţare. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că 
acestea nu corespund naturii proiectului, expertul  va  bifa căsuţele corespunzătoare „Nu 
este cazul” din partea dreaptă a  tabelului. Verificarea copiilor documentelor anexate la 
cererea de finanţare cu originalele aflate la solicitant se efectuează prin bifarea căsuţei 
corespunzătoare din coloana „Concordanţă copie cu originalul”.  

DOCUMENT  

Existenta 
documentului 

C
o
n
c
o
rd

a
n
ță

 

c
o
p
ie

 /
 

o
ri

g
in

a
l 

DA NU 

N
u
 e

st
e
 

c
a
z
u
l 

1. Planul de afaceri pentru dezvoltarea exploatației (în original)  
 

   

2. Copiile documentelor de proprietate/ folosință pentru 
exploatația agricolă 
a) Pentru terenul agricol: 
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului 
agricol conform prevederilor legislaţiei în vigoare (contract de 
vânzare - cumpărare autentificat de notar, act de donaţie 
autentificat de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi 
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de moştenitor unic 
autentificat de notar, precum şi alte documente care demonstrează 
terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare autentificate la notar), 

   
 

 
 

şi/sau 
• tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe categorii 
de folosinţă şi perioade de arendare, emis de Primărie, semnat de 
persoanele autorizate conform prevederilor legislaţiei în vigoare 
(care să conţină sumarul contractelor de arendare valabile la data 
depunerii Cererii de Finanţare); In cazul exploataţiilor care presupun 
înființarea si/sau reconversia plantațiilor pomicole, documentele 
trebuie sa fie valabile cel putin 15 ani începând cu anul depunerii 
cererii de finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de căpşun, 
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zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada minimă este de 10 ani; 

şi/sau 
• contractul de concesiune valabil la data depunerii Cererii de 
Finanţare însoţit de adresa emisă de concedent care conţine situaţia 
privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de 
realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; In cazul 
exploataţiilor care presupun înființarea si/sau reconversia 
plantațiilor pomicole, documentele trebuie sa fie valabile cel putin 
15 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare, cu excepția 
pepinierelor, culturilor de căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, 
unde perioada minimă este de 10 ani; 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

şi/sau 
• contractul de comodat/ contractul de închiriere/ documentul 
potrivit căruia suprafața de teren a fost dată temporar în 
administrare/ folosinta; 

 
 

 
 

 
 

 
 

şi/sau 
• document notarial care atestă constituirea patrimoniului de 
afectaţiune; 

    

 şi/sau 
• documentele pentru terenul ce constituie vatra stupinei: acte de 
proprietate conform legislaţiei în vigoare, sau contract de 
concesiune/ contract de arendă/ contract de închiriere/ contract de 
comodat valabile la data depunerii Cererii de 
finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este de 
minim 5 mp/ stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion apicol 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor Legii nr. 
50/1991, cu modificările și completările ulterioare: 
• documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 
servitute, concesiune (dobândit prin act autentic notarial de ex.: 
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat de 
moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) 
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c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor Legii 
nr.50/1991, cu modificările şi completările ulterioare: 
● documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcţiei: drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândite prin:contract de vânzare - cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească); 
 
● documentul care atestă dreptul de creanță asupra construcției 
dobândit prin:concesiune, comodat, locaţiune; 
În cazul prezentării contractului de comodat/locaţiune pentru 
construcţiile cu caracter provizoriu, conform prevederilor Legii 
50/1991, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul 
trebuie să ataşeze şi acordul expres al proprietarului de drept. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

d) Pentru animale, păsări şi familii de albine: 
• PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi 
origine 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• documentul emis de forma asociativă apicolă privind înregistrarea 
stupilor şi stupinelor constând în numerele plăcuţelor de identificare 
pentru fiecare stup şi panourile de identificare a stupinelor în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel 
mult 30 de zile înaintea datei depunerii Cererii de finanţare 

    
 

e) Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul agricol emis 
de Primării actualizată în anul depunerii cererii de finanţare care să 
confirme dreptul de folosinţă (proprietate/ arendă/ concesionare) al 
terenului/ fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) 
înregistrate pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea "Conform cu originalul". 
 
Pentru exploatațiile mixte şi zootehnice: copie din Registrul agricol 
emis de Primării actualizată cu cel mult 30 de zile înaintea 
depunerii cererii de finanțare care să confirme dreptul de folosinţă 
(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei 
zootehnice/animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru baza de 
producţie, cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu 
originalul". 
 
În situația în care primăriile nu pot elibera copia Registrului 
agricol cu situația curentă, se va depune copia ultimei înregistrari a 
registrului agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind 
situaţia curentă. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat 
între solicitant și deținătorul platformei/Copia Adeverinței emisă de 
Primăria Comunei pe teritoriul căreia se regăsește platforma 
comunală, din care să rezulte faptul că aceasta are capacitatea de 
preluare a gunoiului de grajd din exploatația solicitantului sau planul 
de amenajare pentru gestionarea gunoiului de grajd 
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4.  Copiile situațiilor financiare pentru anii "n" şi "n-1", unde "n" este 
anul anterior anului în care solicitantul depune Cererea de Finanţare, 
înregistrate la Administraţia Financiară; 
a) Pentru societăți comerciale: 
-Bilanţul (cod 10); 
-Contul de profit şi pierderi (cod 20); 
-Datele informative (cod 30); 
-Situaţia activelor imobilizate (cod 40); 
și/sau 

    
 

 Declarația de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară (cod S1046), în cazul solicitanţilor care de la constituire, 
nu au desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de un an fiscal. 
Societăţile comerciale înfiinţate în anul 2017 nu au obligaţia 
depunerii acestor documente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi 
întreprinderi familiale: 

 Declaraţia privind veniturile realizate (Formularul 200 - cod 
14.13.01,13) 
și/sau 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 Declarația privind veniturile din activități agricole - 
impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), 
în cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1" sunt autorizaţi conform 
OUG. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

- Persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi 
întreprinderile familiale înfiinţate în anul 2017 nu au obligaţia 
depunerii acestor documente. 

    
 

5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de 
proiect (asociat unic / asociat majoritar / administrator) 

    
 

6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului 
Comertului 

    
 

7. Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) persoanei 
juridice, prin care se desemnează ca tânărul fermier (actionar 
majoritar 50%+1) să reprezinte societatea în relaţia cu AFIR și că 
exercită un control efectiv pe termen lung (pentru cel puţin 6 ani 8 
ani în cazul sectorului pomicol) în ceea ce priveşte deciziile 
referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul 
exploataţiei respective. 

    
 

8. Documentele care demonstrează gradul de rudenie între 
asociați / membrii familiei din cadrul microintreprinderii / 
întreprinderii mici (copiile actelor de identitate, alte documente 
relevante) 

   
 

 
 

9. Documentul care atestă absolvirea învățământului minim de 8 
clase se ataşează în cazul în care solicitantul nu are studii superioare 
/ postliceale/ liceale; 

    
 

10. Angajamentul de a dobândi competențele profesionale 
adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la data 
adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar nu mai 
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mult de ultima tranșă de plată (Anexa 10); 

11. Certificat privind inscrierea in Registrul Unic de Identificare 
(Cod RO APIA) 
Sau 
Adeverinta APIA  din care sa reiasa toate datele necesare indeplinirii 
conditiilor de eligibilitate care implica inscrieri la APIA. 

    

11.1 Adeverinta emisa de APIA din care sa reiasa toate datele 
necesare indeplinirii conditiilor de eligibilitate 

    

12. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, sanitar, 
sanitarveterinar, dacă este cazul; 

    

13. Declaratia pe propria raspundere solicitant (Anexa 11)     

14. Declaratia pe proprie raspundere finantare similara (Anexa 
12) 

    

15. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal 
privind incadrarea Solicitantului in categoria  microîntreprindere/ 
întreprindere mică (Anexa 13) 

    

16. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind 

raportarea catre GAL MM-DV (Anexa 14) 

    

17. Declaratie aderare forma asociativa (Anexa 15)        

18. Alte documente justificative (se vor specifica după caz)  
 

 
 

  
 

 
Concluzia verificării conformității Cererii de Finanțare este :  

 CONFORMĂ                                       NECONFORMĂ 
 
Aprobat,  

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE 

Nume si prenume: ______________________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

Verificat,  

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si prenume___________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

Intocmit, 

Expert 1  GAL MUNTII MACINULUI - 

DUNAREA VECHE 

Nume si prenume_________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/_______ 
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Sectiunea a – II – a – VERIFICAREA ELIGIBILITATII  

1. Verificarea eligibilității solicitantului 

 Rezultat verificare 
DA NU Nu este 

cazul 

1.1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelasi proiect in 
cadrul altei masuri din PNDR)?  
Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie raspundere a 
solicitantului – Anexa 11  

   

1.2. Solicitantul este o persoană juridică română?    

1.3. Solicitantul acţionează în nume propriu?    

1.4. Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi la data depunerii Cererii de 
Finanţare? 

   

1.5. Solicitantul are  studii minime de 8 ani (clase) ?    

1.6. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 
Programul SAPARD cât și pentru FEADR, care a achitat integral datoria față 
de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere până la semnarea 
contractelor de finanțare? 
1.6a. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR , atât pentru 
Programul SAPARD cât și pentru FEADR? 
1.6b. Solicitantul  a achitat integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile 
și majorările de întârziere până la semnarea contractelor de finanțare.  
Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie raspundere a 
solicitantului – Anexa 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.  Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul măsurilor 141, 
411-141 „Sprijinirea fermelor agricole de semisubzistenta” si a fost 
finalizată Decizia de finantare din PNDR 2007-2013 (sprijinul a fost incasat 
de beneficiari pe parcusul celor 5 ani de implementare)? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie raspundere a 
solicitantului– Anexa 11 

  
 

 
 

 

1.8  Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul măsurilor 112, 
411-112 „Instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2007-2013? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie raspundere a 
solkicitantului – Anexa 11  

  
 

 
 

 

1.9  - Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 
6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 6.3 „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici, din PNDR 2014-2020? 
 - Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin intermediul submăsurii 6.1 ITI 
„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, sau submăsura 6.3 ITI „Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-2020? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie raspundere a 
reprezentantului legal privind eligibilitatea solicitantului – Anexa 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10 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 
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procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol” din PNDR 2014-
2020? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe proprie raspundere a 
solicitantului – Anexa 11 

1.11 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia 
pe proprie raspundere F? 
Se va verifica Cererea de finantare – Partea F Declartie pe proprie 
raspundere  

 
  
  

1.12 În cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri  
beneficiază de sprijin? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe propria raspundere a 
solicitantului privind finantarea similara – Anexa 12  

   

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate ale proiectului 

EG.1.  Solicitantul are drept de proprietate și/sau drept de folosintă 
pentru o exploatație agricolă care intră în categoria de fermă mică în 
teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche? 
Documente verificate:  
Doc. 11 - Certificat privind inscrierea in Registrul Unic de identificare APIA 
Doc. 2 - Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia 
agricolă 

   

 

 

EG.2. Solicitantul se încadrează într-una din formele de organizare 
eligibile? 

 persoană  fizică  înregistrată  și autorizată în conformitate cu 
prevederile OUG nr.44/2008, cu modificările și completările 
ulterioare: 
- ca persoană fizică autorizată; 
- ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale; 
- ca întreprindere familială; 

 societate cu răspundere limitată  cu asociat unic/majoritar 
(majoritate absolută 50% +1) înființată în baza Legii nr. 31/1990 
republicatî, cu modificările  și completările ulterioare 
reprezentată prin: 
- asociat unic care are și calitatea de administrator al societății; 
- asociat majoritar (majoritate absolută 50%+1) care are și 

calitatea de administrator al societății. În cazul persoanei 
juridice cu acționariat multiplu, asociatul majoritar trebuie 
să exercite controlul efectiv pe întreaga durată de valabilitate a 
Deciziei de Finanțare. 

Documente verificate:  
Doc. 6 - Doc. Certificat de inregistrare (CUI) 

   

EG.3. Solicitantul este încadrat în categoria microîntreprinderilor și 
intreprinderilor mici? 
Documente verificate:  
Doc. 4 - Situatii financiare/ Declaratii 
Doc. 15 - Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal privind 
incadrarea Solicitantului in categoria  microîntreprindere/ întreprindere 
mică (Anexa 13); 
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EG.4. Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea 
economică cuprinsă între 4.000 şi 7.999 € SO? 
Documente verificate:  
Doc. 1 - Cererea de finantare – tabel calcul SO  
Doc. 2 - Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia 
agricolă 
Doc.11 - Certificatul privind inregistrarea in Registrul Unic de Identificare – 
Cod RO APIA. 

   
 

EG.5. Solicitantul are exploatația agricolă înregistrată, conform 
prevederilor legislative naționale, cu cel puțin 24 de luni înainte de 
solicitarea sprijinului? 
Documente verificate:  
Doc. 2 - Copiile documentelor de proprietate/ folosinţă pentru exploataţia 
agricolă 
Doc.11 - Certificatul privind inregistrarea in Registrul Unic de Identificare – 
Cod RO APIA. 

   

EG.6. Solicitantul prezintă un Plan de afaceri? 
Preconditia gestionarii eficiente a planului de afaceri este reprezentata de 
stabilirea domiciliului beneficiarului in UAT in care exploatatia este 
inregistrata (UAT apartinand teritoriului acoperit de GAL Muntii Macinului 
– Dunarea Veche), precum si a locului de munca in acelasi UAT din 
teritoriul GAL sau zona limitrofa. 
Documente verificate:  
Doc. 1 - Planul de afaceri 
Doc. Cerere de finantare - Sectiunea F, Declaratia pe prope raspundere  

 
 

 
 

 

EG.7. Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de cel mult 
9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului? 
Documente verificate:  
Doc.1 - Planul de afaceri 
Doc. Cererea de finantare - Sectiunea F, Declaratia pe proprie raspundere 

 
 

 
 

 

EG.8. Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul 
face dovada creşterii performanțelor economice ale exploatației, prin 
comercializarea producției proprii în procent de minimum 20% din 
valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 
finalizării implementării Planului de afaceri) 
Documente verificate:  
Doc.1 - Planul de afaceri – Obiective obligatorii  

 
 

 
 

 

EG.9. În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, 
Planul de afaceri prevede platforme de gestionare sau un alt sistem/plan 
de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de mediu? 
Documente verificate:  
Doc.1 - Planul de afaceri  

 
 

 
 

 

EG.10. Solicitantul are stabilit domiciliul/sediul social în Unitatea 
Administrativ Teritorială în care este înregistrată exploatația? 
Documente verificate:  
Doc. 5 Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect 
Doc. Cererea de finantare - Sectiunea F, Declaratia pe proprie raspundere 

 
 

 
 

 

EG.11. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate    
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salarizată, locul de muncă trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona 
limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația vizată pentru 
sprijin? 
Documente verificate:  
Doc. Cererea de finantare - Sectiunea F, Declaratia pe proprie raspundere 

  

3.VALOAREA SPRIJINULUI: 
Stabilirea dimensiunii exploatației agricole (calcularea sprijinului pentru 
instalare). 
Dimensiunea exploatației în anul 0 conform Cererii de Finanțare 

4.000 S.O. - 7.999 S.O. - 15.000 de euro 
Documente verificate:  
Doc.1 - Planul de afaceri 
Doc. Cererea de finanţare –Tabel calcul SO 

 
 

 
 

 

VERIFICARE PE TEREN 
Verificare efectuata 

DA NU 

VERIFICARE LA GAL 
 

  

 

4. Verificarea indicatorilor de monitorizare 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE – GAL MUNTII MACINULUI – DUNAREA VECHE  

1. Numar de exploatatii agricole/ 
beneficiari sprijiniti 

   

2. Cheltuiala publica totala  

 
5. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) şi a 

obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?  

Documente verificate:  

Cererea de finantare – Sectiunea F, Declaratia pe proprie raspundere, punctul 16  

 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. 

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

ale  proiectului. 

 

Expertul GAL 1 care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife 

(„√”) în căsuțele/câmpurile respective. Expertul GAL 2 care verifică munca expertului certifică acest 

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

expertului. 
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Observatii: 

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

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

Aprobat,  

Manager GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA VECHE 

Nume si prenume: _________________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

 

Verificat,  

Expert 2 GAL MUNTII MACINULUI - DUNAREA 

VECHE 

Nume si 

prenume____________________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/________ 

 

 

Intocmit, 

Expert 1  GAL MUNTII MACINULUI - 

DUNAREA VECHE 

Nume si 

prenume___________________________ 

Semnătura_________________    

DATA ____/_____/_______ 
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Metodologia de verificare specifică pentru 
Masura M3/2A - “ Sprijin pentru micii fermieri din teritoriul Munții Măcinului - 

Dunărea Veche” 
 
 

Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității 
 

 Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanțare în 
cadrul prezentei sesiuni de depunere? Expertul verifica in Registrul de intrari/iesiri 
cereri de finantare GAL, daca solicitantul a mai depus spre evaluare aceasta cerere. 
Daca Cererea de finantare a fost depusa de mai mult de 2 ori in cadrul aceleiasi 
sesiuni de depunere de proiecte, cererea va fi declarata neconforma si respinsa de la 
evaluare.  
   

 Solicitantul se află în Registrul debitorilor? Expertul verifică Declaratia pe 
proprie raspunedere a solicitantul – Anexa 11. Daca solicitantul declara ca este 
inregistrat ca debitor, Cererea de Finanţare este admisa daca acesta isi asuma 
angajamentul de a lichida debitul pana la data semnarii contractului de finantare.  
 

 Solicitantul a utilizat ultima varianta a Cererii de Finanțare, disponibila pe pe 
site-ul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche www.galmuntiimacinului.ro ? Expertul 
verifica daca varianta de Cerere de finantare utilizata de catre solicitant este cea 
disponibila pe site-ul GAL Muntii Macinului – Dunarea Veche, valabila la data lansarii 
apelului de selectie aferent masurii de finantare M3/2A. Daca solicitantul utilizeaza 
alta varianta, cererea de finantare va fi declarata neconforma.  

 

 Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt 
numerotate şi ştampilate de către solicitant? Se verifică dacă Dosarul Cererii de 
Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi 
ştampilate de către solicitant. Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul 
“COPIE” al Dosarului Cererii de Finanţare corespund cu paginile din exemplarul 
“ORIGINAL”. Dacă nu corespund, se bifează căsuţa NU se specifică la rubrica 
“Observaţii” iar cererea de finantare este declarata neconforma. 

 

 Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referințele din 
Cererea de Finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele 
din Dosarul Cererii de Finanțare?Se verifică existenţa Opisului documentelor, 
paginaţia acestuia, se verifică prin sondaj dacă referinţele din Cererea de Finanţare 
(CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de 
Finanţare. Dacă referinţele din CF nu corespund, se bifează casuţa NU şi se trece la 
rubrica “Observaţii” iar solicitantul este rugat să facă modificarile care se impun 
insuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, expertul bifează căsuţa 
DA. 

 

http://www.galmuntiimacinului.ro/
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 Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, 
apare mențiunea ”conform cu originalul” şi semnătura expertului ? La acest punct 
expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, semnează şi datează documentul 
COPIE, bifează in coloana „Concordanţa copie cu original” după verificarea 
documentelor ataşate cererii de finanţare, când se verifică concordanţa copiei cu 
originalul. Dacă nu corespund, se bifează casuţa NU şi se specifică la rubrica 
„Observaţii”. 
 

 Cererea de Finanțare este completată, semnată şi ştampilată de solicitant. Se 
verifică dacă Cererea de Finanţare este completată de solicitant astfel: 

 
A / PREZENTARE GENERALĂ 
A1. Măsura: se verifică dacă este trecuta măsura M3/2B pentru care se solicită 
finanţare nerambursabilă. 
A2. Denumirea solicitantului: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 
menţionat în documentele anexate.   
A3. Titlul proiectului: titlul proiectului trebuie să fie identic cu cel menţionat în 
documentul 1 – planul de afacere. 
A4. Descrierea proiectului: Expertul  verifica  dacă solicitantul a completat acest 
punct.  
A5. Localizarea proiectului: Expertul verifica  dacă sunt completate căsuţele 
corespunzătoare obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, 
comuna/orasul,  satul şi dacă acestea corespund cu cele mentionate în documentele 
anexate.  
A6 - Detalii despre proiect 
Se verifică dacă este bifat corect: sectorul exploatației agricole, sectorul obiectivului 
prevazut în planul de afaceri, zona în care se afla exploatatia, gradul de dotare al 
exploatatiei si tipul productiei. 
A7. Detalii privind accesarea PNA 
A8. Detalii privind terenul exploatatiei. Se verifica daca sunt completate casutele 
corespunzatoare. 
A9. Expertul verifica daca solicitantul a completat punctajul total in urma auto-
evaluarii si a detaliat criteriile de selectie indeplinite.  
A10. – Expertul verifica daca solicitantul a completat datele de identificare  ale 
consultantului, daca este cazul.  
 
 
B / INFORMAȚII PRIVIND SOLICITANTUL 
B1. Descrierea solicitantului 
B1.1 Informații privind solicitantul:  
Cod de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat 
în lista de documente. 
Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui 
menţionat în  lista de documente. 
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 Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii: 
1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul 

verifică codul RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.  
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică 

completarea cererii de atribuire din Cererea de finanţare 
B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei 
menţionate în documentele justificative corespunzătoare. 
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și 
specimenul de semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele 
anexate şi dacă este completat specimenul de semnătură. 
B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect 
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă  
informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al 
reprezentantului legal. 
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă 
toate informaţiile menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în 
actul de identitate al reprezentantului legal. 
B2.3 Locul de muncă al reprezentantului legal de proiect 
B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR 
B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei 
B3.2 Adresa băncii/trezoreriei  
B3.3 Cod IBAN 
B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund 
solicitantului, a cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate 
informaţiile trebuie să concorde cu cele menţionate în documentele anexate. Contul 
se exprimă în moneda: LEI. 
 

 Solicitantul a bifat /completat partea C din Cererea de Finanțare referitoare la 
obținerea unei asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri? Expertul 
verifica dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de Finanţare 
sau a completat în coloanele corespunzătoare DA toate informatiile solicitate 
(numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului 
financiar nerambursabil în euro). Funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa 
corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, 
Cererea de Finantare este neconformă.   
 

 Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de 
tipul  măsurii ? Expertul verifica dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este trecut numărul 
paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) din Cererea de Finanţare la care se află 
documentul respectiv.  Dacă unul din documentele obligatorii nu este ataşat Cererii 
de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de 
Finanţare este declarată neconformă. 
 

 Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii 
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din listă? Expertul verifica daca documentele cuprinse in dosarul Cererii de finantare 
corespund cu Lista documentelor – Sectiunea E din Cerea de finantare. 
 

 Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe 
suport de hârtie? Expertul verifica copia electronica a dosarului Cererii de finantare. 
 

 Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanțare este prezentată 
alături de forma electronică a Cererii de finanțare? Se verifică dacă pe CD există 
fişierele scanate conform listei documentelor.  
 

 Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declarația pe 
propria răspundere a solicitantului Anexa 11 ? Expertul verifica dacă este completat 
numele solicitantului, al reprezentantului legal, existenţa datei, semnăturii şi a 
ştampilei solicitantului şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzătoare proiectului. 
Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează căsuţa corespunzătoare NU, 
se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar cererea de finantare este declarata 
neconforma.  
 

 Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare exploatatiei din Declarația privind 
finantarea similara Anexa 12 ? Expertul verifica dacă este completat numele 
solicitantului, al reprezentantului legal, existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei 
solicitantului şi dacă au fost bifate căsuţele corespunzătoare exploatatiei. Dacă nu 
sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează căsuţa corespunzătoare NU, se 
specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar cererea de finantare este declarata 
neconforma.  
 

 Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare declaratia pe propria raspundere 
privind incadrarea inintreprinderii in categoria microintreprinderilor si 
intreprinderii mici Anexa 13? Expertul verifica  dacă este completat numele 
solicitantului, al reprezentantului legal şi existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei 
solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea de Finanţare este 
declarată neconformă. 
 

 Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare Declarația pe propria răspundere a 
solicitantului prin care isi ia angajamentul de raportare catre GAL Anexa 14? 
Expertul verifica  dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal 
şi existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt 
precizate, Cererea de Finanţare este declarată neconformă. 
 

 Solicitantul a datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului – Partea F din Cererea de Finantare? Expertul verifica existenţa datei, 
semnăturii şi a ştampilei solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea 
de Finanţare este declarată neconformă. 
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 Indicatorii de monitorizare, specifici măsurii respective, prevăzuți în Cererea de 
Finanțare sunt completați de către solicitant? Expertul verifica dacă indicatorii de 
monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanţare prin programul PNDR sunt 
completaţi de către solicitant.Dacă informaţiile nu sunt precizate, proiectul este 
declarat neconform. 
 

Verificarea documentelor anexate 
 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 
DOCUMENTE 

1. Plan de afaceri pentru dezvoltarea exploatatiei   Expertul verifică dacă solicitantul 
are plan de afaceri si informaţiile 
completate de către solicitant în 
Cererea de finanţare corespund 
cu cele menţionate în planul de 
afaceri. Se verifica daca 
solicitantul a respectat modelul 
cadru prevazut in Anexa 2 la 
Ghidul solicitantului.  

2. Copiile documentelor de proprietate/ folosință 
pentru exploatația agricolă 
a) Pentru terenul agricol: 
• documentul care atestă dreptul de proprietate asupra 
terenului agricol conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare (contract de vânzare - cumpărare autentificat de 
notar, act de donaţie autentificat de notar, hotarâre 
judecatorească definitivă şi irevocabilă cu punere în 
posesie, certificat de moştenitor unic autentificat de 
notar, precum şi alte documente care demonstrează 
terţilor dreptul de proprietate conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare autentificate la notar), 
şi/sau 
• tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă pe 
categorii de folosinţă şi perioade de arendare, emis de 
Primărie, semnat de persoanele autorizate conform 
prevederilor legislaţiei în vigoare (care să conţină sumarul 
contractelor de arendare valabile la data depunerii Cererii 
de Finanţare); In cazul exploataţiilor care presupun 
înființarea si/sau reconversia plantațiilor pomicole, 
documentele trebuie sa fie valabile cel putin 15 ani 
începând cu anul depunerii cererii de 
finanţare, cu excepţia pepinierelor, culturilor de 
căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada 
minimă este de 10 ani; 
şi/sau 
• contractul de concesiune valabil la data depunerii 

De verificat prezenţa obligatorie 
a cel puţin unul  din aceste 
documente, funcţie de tipul 
proiectului.  
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Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de concedent 
care conţine situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract şi alte clauze; In cazul 
exploataţiilor care presupun înființarea si/sau 
reconversia plantațiilor pomicole, documentele trebuie 
sa fie valabile cel putin 15 ani începând cu anul depunerii 
cererii de finanţare, cu excepția pepinierelor, culturilor 
de căpşun, zmeur, mur, coacăz şi agriş, unde perioada 
minimă este de 10 ani; 
şi/sau 
• contractul de comodat/ contractul de închiriere/ 
documentul potrivit căruia suprafața de teren a fost 
dată temporar în administrare/ folosinta; 
şi/sau 
• document notarial care atestă constituirea 
patrimoniului de afectaţiune; 
şi/sau 
• documentele pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei: acte de proprietate conform legislaţiei în 
vigoare, sau contract de concesiune/ contract de arendă/ 
contract de închiriere/ contract de comodat valabile la 
data depunerii Cererii de 
finanţare. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra 
stupinei este de minim 5 mp/ stup şi 50 mp pentru 
fiecare pavilion apicol 
b) Pentru construcții permanente, conform prevederilor 
Legii nr. 50/1991, cu 
modificările și completările ulterioare: 
• documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute, concesiune (dobândit prin act 
autentic notarial de ex.: contract de vânzare-cumpărare, 
de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act 
administrativ de restituire, hotărâre judecătorească) 
c) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor 
Legii nr.50/1991, cu modificările şi completările 
ulterioare: 
● documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobândit prin act autentic notarial 
de ex.: contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donație, certificat de 
moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre 
judecătorească, lege) 
sau 
• documentul care atestă dreptul de creanță asupra 
construcției dobândit prin: concesiune, comodat, 
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locaţiune. În cazul prezentării contractului de comodat/ 
locațiune pentru construcțiile cu caracter provizoriu, 
conform prevederilor Legii nr. 50/1991, cu modificările și 
completările ulterioare, solicitantul trebuie să atașeze și 
acordul expres al proprietarului de drept. 
d) Pentru animale, păsări şi familii de albine: 
• PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele 
(cabalinele) cu rasă şi origine 
• documentul emis de forma asociativă apicolă privind 
înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în numerele 
plăcuţelor de identificare pentru fiecare stup şi panourile 
de identificare a stupinelor în conformitate cu prevederile 
legislaţiei în vigoare, actualizat cu cel mult 30 de zile 
înaintea datei depunerii Cererii de finanţare 
e) Pentru exploatațiile vegetale: copie din Registrul 
agricol emis de Primării actualizată în anul depunerii 
cererii de finanţare care să confirme dreptul de folosinţă 
(proprietate/ arendă/ concesionare) al terenului/ fermei 
zootehnice/ animalelor (doar proprietate) înregistrate 
pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea "Conform cu originalul". 
 
Pentru exploatațiile mixte şi zootehnice: copie din 
Registrul agricol emis de Primării actualizată cu cel mult 
30 de zile înaintea depunerii cererii de finanțare care 
să confirme dreptul de folosinţă 
(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ fermei 
zootehnice/animalelor (doar proprietate) înregistrate 
pentru baza de producţie, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea "Conform cu originalul". 
 
În situația în care primăriile nu pot elibera copia 
Registrului agricol cu situația curentă, se va depune 
copia ultimei înregistrari a registrului agricol însoţită de 
adeverinţă emisă de primărie privind situaţia curentă. 

 

3. Copia Contractului de colectare a gunoiului de grajd 
încheiat între solicitant și deținătorul platformei/Copia 
Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia 
se regăsește platforma comunală, din care să rezulte faptul 
că aceasta are capacitatea de preluare a gunoiului de grajd 
din exploatația solicitantului sau planul de amenajare 
pentru gestionarea gunoiului de grajd. 

Se verifica existenta contractului 
si valabilitatea acestuia.   

4.  Copiile situațiilor financiare pentru anii "n" şi "n-1", 
unde "n" este anul anterior anului în care solicitantul depune 
Cererea de Finanţare, înregistrate la Administraţia 
Financiară; 
a) Pentru societăți comerciale: 
-Bilanţul (cod 10); 

Se va verifica prezenta obligatorie 
a acestor documente.  
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-Contul de profit şi pierderi (cod 20); 
-Datele informative (cod 30); 
-Situaţia activelor imobilizate (cod 40); 
și/sau 

şi/sau 
Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația 
Financiară (cod S1046), în cazulsolicitanţilorcare de 
laconstituire,nuau desfăşuratactivitate peo perioadă mai 
mare de un an fiscal. 

Se va verifica prezenta obligatorie 
a acestui document, daca este in 
termen si daca poarta stampila 
autoritatilor emitente. 

b) Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi 
individuale şi întreprinderi familiale 
- Declarația privind veniturile realizate (Formularul 200 -
cod14.13.01,13) 
şi/sau 

Se va verifica prezenta obligatorie 
a acestui document, daca este in 
termen si daca poarta stampila 
autoritatilor emitente.  

Declarația privind veniturile din activități agricole - 
impunere pe normele de venit (Formularul 221 - cod 
14.13.01.13/9), în cazul solicitanţilor care în anii "n" şi "n-1" 
sunt autorizaţi conform OUG. 44/2008, cu modificărileşi 
completările ulterioare. 

Se va verifica prezenta obligatorie 
a acestui document, daca este in 
termen si daca poarta stampila 
autoritatilor emitente. 

6. Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 
Registrului Comertului conform legislaţiei în vigoare, 

Se verifica prezenţa obligatorie a 
acestui document. Controlul 
conformităţii va consta în 
verificarea faptului că 
documentul este completat, 
semnat, poartă ştampila 
autoritatii emitente si este valabil 
in momentul depunerii Cererii de 
finantare. Se solicita originalul 
documentului si expertul verifica 
concordanta copiei cu originalul, 
bifand casuta corespunzatoare in 
coloana „Concordanta copie cu 
originalul” 

7.Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor (AGA) 
persoanei juridice, prin care se desemnează ca tânărul 
fermier (actionar majoritar 50%+1) să reprezinte societatea 
în relaţia cu AFIR și că exercită un control efectiv pe termen 
lung (pentru cel puţin 6 – 8 ani) în ceea ce priveşte deciziile 
referitoare la gestionare, beneficii, riscuri financiare în 
cadrul exploataţiei respective. 

Se verifica prezenţa obligatorie a 
acestui document. Controlul 
conformităţii va consta în 
verificarea faptului că 
documentul este completat, 
semnat, poartă ştampila 
emitentului.   

8. Documentele care demonstrează gradul de rudenie 
între asociați / membrii familiei din cadrul 
microintreprinderii / întreprinderii mici (copiile actelor de 
identitate, alte documente relevante) 

Se verifica prezenţa obligatorie a 
acestor documente in cazul 
fermelor de familie. 

9. Documentul care atestă absolvirea învățământului 
minim de 8 clase se ataşează în cazul în care solicitantul nu 
are studii superioare / postliceale/ liceale; 

Controlul conformitatii va consta 
in verificarea dacă documentul 
(diploma de studii) este emis pe 
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numele solicitantului. 

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

Se verifica, daca este cazul, 
Angajamentului privind 
dobandirea de competente – 
Anexa 10 la Ghidul solicitantului, 
daca este semnat si datat de 
catre solicitant.  

11.1 Certificat privind inscrierea in Registrul Unic de 
Identificare (Cod RO APIA)  

Se va verifica prezenta obligatorie 
a acestui document si daca poarta 
stampila autoritatilor emitente. 

11.3 Adeverinta emisa de APIA din care sa reiasa toate 
datele necesare indeplinirii conditiilor de eligibilitate 

Se va verifica prezenta acestui 
document, daca proiectul impune 
si daca este in termen si daca 
poarta stampila autoritatilor 
emitente. 

12. Copiile documentelor emise de autoritățile de mediu, 
sanitar, sanitar - veterinar, dacă este cazul; 

Daca proiectul impune, se va 
verifica prezenta acestui 
document, daca acesta poarta 
stampila autoritatilor emitente si 
daca cuprinde date referitoare la 
exploatatia / 
exploatatiile/efectivul de 
animale, care fac obiectul cererii 
de finantare.  

13. Declaratia pe propria raspundere privind eligibilitatea 
solicitantului (Anexa 11); 

Se va verifica prezenta obligatorie 
a acestui document si daca este 
semnat si datat de catre 
solicitant.  

14. Declaratia pe proprie raspundere finantare similara 
(Anexa 12); 

Se va verifica prezenta obligatorie 

a acestui document si daca este 

semnat si datat de catre 

solicitant.  

15. Declaratia pe propria raspundere a reprezentantului 

legal privind incadrarea Solicitantului in categoria  

microîntreprindere/ întreprindere mică (Anexa 13); 

Se va verifica prezenta obligatorie 

a acestui document si daca este 

semnat si datat de catre 

solicitant.  

16. Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului 

privind raportarea catre GAL MM-DV (Anexa 14); 

Se va verifica prezenta obligatorie 

a acestui document si daca este 

semnat si datat de catre 

solicitant.  

17. Declaratie aderare forma asociativa (Anexa 15); Se va verifica, daca este cazul,  
acestu document daca este 
semnat si datat de catre 
solicitant.  

18. Alte documente justificative  ….. 
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Expertul 1 care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei 
bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Expertul 2 care verifică munca expertului 
certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos 
suprapusă peste bifa expertului.  
Dacă nu este de acord cu constatarea expertului care a înscris bifa de exemplu, în casuta 
„Da”, iar verificatorul sau a înscris bifa sa în casuta „Nu”,constatarea finala va fi cea a 
Managerului GAL. 
 
 

Metodologie de aplicat pentru verificarea eligibilitatii  
 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1.1. Proiectul se află în sistem 
(solicitantul a mai depus acelasi proiect in 
cadrul altei masuri din PNDR)? Verificarea 
se face în baza Declaratiei pe proprie 
raspundere a reprezentantului legal privind 
eligibilitatea solicitantului – Anexa 11 la 
Ghidul solicitantului si prin verificarea Bazei 
de date – Date deschise AFIR 

Expertul verifică declaratia pe proprie raspundere a 
solicitantului – Anexa 11 la Ghidul solicitantului. Se va 
bifa „NU” - pentru cererea de finantare noua – 
solicitantul a declarat ca proiectul nu este depus in 
cadrul altei masuri PNDR.  
Daca solicitantul declara ca cererea a mai fost depusa 
in cadrul altei masuri din PNDR, dar are statut de 
cerere retrasa/neconforma sau  are cerere de 
renunțare aprobata, atunci se poate depune la GAL.  

1.2 Solicitantul este o persoană 
juridică/autorizată română? 

Expertul verifică informațiile în Cererea de Finanțare 
astfel: 
-în cazul în care rezultă că solicitantul este o 
persoană juridică română, expertul bifează căsuța 
”DA”  
-în cazul în care nu rezultă că solicitantul este o 
persoană juridică română, expertul bifează căsuța 
”NU” și Cererea de finanțare este neeligibila 

1.3 Solicitantul acţionează în nume propriu Expertul verifică dacă Cererea de finanțare și 
documentele anexate acesteia sunt aferente 
solicitantului care accesează măsura 3/2A, astfel: 
-în cazul în care rezultă că documentele sunt aferente 
solicitantului, expertul bifează căsuța ”DA” și aceasta 
condite este indeplinita, Cererea de finanțare putand 
fi verificata in continuare. 
-în cazul în care rezultă că documentele nu sunt 
aferente solicitantului, expertul bifează căsuța ”NU” 
și Cererea de finanțare este neeligibila 

1.4 Solicitantul are cel puţin 18 ani împliniţi 
la data depunerii Cererii de Finanţare 

Expertul verifică copia actului de identitate al 
reprezentantului legal de proiect (asociat 
unic/administrator), astfel: 
-în cazul în care rezultă că solicitantul/ 
reprezentantul legal are cel puțin 18 ani, expertul 
bifează căsuța ”DA”, aceasta conditie este indeplinita 
și Cererea de finanțare va fi verificata in continuare 
-în cazul în care rezultă că solicitantul/ 
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reprezentantul legal nu are cel puțin 18 ani, expertul 
bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare este 
neeligibila 

1.5 Solicitantul are studii minime de 8 ani 
(clase) 

Expertul verifică copia diplomei de absolvire/ 
certificatului de calificare profesională/ certificatului 
de absolvire/  certificatului de competenţele 
profesionale/ documentului emis în urma absolvirii 
cursurilor de instruire/ documentului care atestă 
absolvirea unor studii minime de 8 ani (clase), astfel: 
-în cazul în care rezultă că solicitantul/ 
reprezentantul legal are minim 8 ani (clase), expertul 
bifează căsuța ”DA” aceasta conditie este indeplinita 
și Cererea de finanțare va fi verificata in continuare. 
-în cazul în care rezultă că solicitantul/ 
reprezentantul legal nu are minim 8 ani (clase), 
expertul bifează căsuța ”NU” și Cererea de finanțare 
este neeligibila 

1.6 Solicitantul este înregistrat în Registrul 
debitorilor AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD cât și pentru FEADR care a achitat 
integral datoria față de AFIR, inclusiv 
dobânzile și majorările de întârziere până la 
semnarea contractelor de finanțare? 
1.6a. Solicitantul este înregistrat în Registrul 
debitorilor AFIR atât pentru Programul 
SAPARD cât și pentru FEADR? 
 
1.6b Solicitantul  a achitat integral datoria 
față de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările 
de întârziere până la semnarea contractelor 
de finanțare? 

Expertul verifică la evaluare daca solicitantul a 
declarat in Anexa 11 faptul ca ca este sau nu înscris 
cu debite  în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi 
FEADR.  
Daca solicitantul a declrata ca nu este inscris, atunci 
acest criteriu de eligibilitate este considerat 
indeplinit.  
1.7a. Dacă solicitantul este înscris cu debite  în 
Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, 
proiectul este declarat neeligibil.  
1.7b Daca solicitantul si-a achitat integral datoria față 
de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere 
până la semnarea contractului de finanțare, fapt 
mentionat in Declaratia pe proprie raspundere privind 
eligibilitatea solicitantului, criteriul se considera 
indeplinit.  
Daca solicitantul nu si-a achitat integral datoria față 
de AFIR, inclusiv dobânzile și majorările de întârziere 
până la semnarea contractului de finanțare, fapt 
mentionat in Declaratia pe proprie raspundere privind 
eligibilitatea solicitantului, criteriul se considera 
neindeplinit. 

1.7.  Solicitantul a mai beneficiat de sprijin 
prin intermediul măsurilor 141, 411-141 
„Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” si a fost finalizată Decizia 
de finantare din PNDR 2007-2013 (sprijinul a 
fost incasat de beneficiari pe parcusul celor 
5 ani de implementare)? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe 
proprie raspundere a solicitantului– Anexa 

Expertul verifica Declaratia pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea solicitantului Anexa 11.  

Daca solicitantul  a mai beneficiat de sprijin prin 
intermediul măsurilor 141, 411-141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semisubzistenta” si a fost 
finalizată Decizia de finantare din PNDR 2007-2013  
cererea de finantare va fi declarata neeligibila si se va 
bifa caseta “da”.  În caz contrar se va bifa “nu”, 
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11 cererea fiind declarată eligibilă. 

1.8  Solicitantul a mai beneficiat de sprijin 
prin intermediul măsurilor 112, 411-112 
„Instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 
2007-2013? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe 
proprie raspundere a solkicitantului – Anexa 
11  

Expertul verifica Declaratia pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea solicitantului Anexa 11.  

Daca solicitantul  a mai de sprijin prin intermediul 

măsurilor 112, 411-112 „Instalarea tinerilor fermieri”, 

din PNDR 2007-2013 cererea de finantare va fi 

declarata neeligibila si se va bifa caseta “da”.  În caz 

contrar se va bifa “nu”, cererea fiind declarată 

eligibilă. 

1.9  - Solicitantul a mai beneficiat de sprijin 
prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, 
din PNDR 2014-2020? 
 - Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 
intermediul submăsurii 6.1 ITI „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri”, sau 
submăsura 6.3 ITI „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 2014-
2020? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe 
proprie raspundere a reprezentantului legal 
privind eligibilitatea solicitantului – Anexa 
11  

Expertul verifica Declaratia pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea solicitantului Anexa 11. 

Daca solicitantul  a mai  beneficiat de sprijin prin 
intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” sau 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici, din PNDR 2014-2020? 
 - Solicitantul a mai beneficiat de sprijin prin 
intermediul submăsurii 6.1 ITI „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri”, sau submăsura 6.3 ITI 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” din PNDR 
2014-2020 cererea de finantare va fi declarata 
neeligibila si se va bifa caseta “da”.  În caz contrar se 
va bifa “nu”, cererea fiind declarată eligibilă. 

1.10 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” din PNDR 2014-2020? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe 
proprie raspundere a solicitantului – Anexa 
11 

Expertul verifica Declaratia pe proprie raspundere 

privind eligibilitatea solicitantului Anexa 11. 

Daca 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” din PNDR 2014-2020 cererea de 

finantare va fi declarata neeligibila si se va bifa 

caseta “da”.  În caz contrar se va bifa “nu”, cererea 

fiind declarată eligibilă. 

1.11 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele luate în Declaraţia pe proprie 
raspundere F? 
Se va verifica Cererea de finantare – 
Partea F Declartie pe proprie raspundere  

Expertul verifica in Cererea de finantare daca 
Declaratia pe proprie raspundere este datata,  
semnata şi stampilată. În caz contrar, solicită acest 
lucru prin formularul IS03 și doar în cazul în care 
solicitantul refuză să îşi asume Declaraţia expertul 
bifează nu, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica „Observatii”, iar această 
condiție se consideră neîndeplinită. 

1.12 În cadrul unei familii (soț și soție) doar Expertul verifică în Anexa 12 dacă solicitantul și-a 
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unul dintre membri  beneficiază de sprijin? 
Verificarea se face în baza Declaratiei pe 
propria raspundere a solicitantului privind 
finantarea similara – Anexa 12  

asumat punctul privind acest criteriu. 

 
 
EG.1.  Solicitantul are drept de proprietate și/sau drept de folosintă pentru o exploatație 
agricolă care intră în categoria de fermă mică în teritoriul Munții Măcinului - Dunărea Veche 
 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Doc. 11 - Certificat privind inscrierea in 
Registrul Unic de identificare APIA 
Doc. 2 - Copiile documentelor de 
proprietate/ folosinţă pentru exploataţia 
agricolă  

 Expertul verifică dacă exploatația agricolă se 
încadrează în categoria ferma mică și dacă 
documentele depuse pentru dovedirea dreptului de 
proprietate/ folosinţă pentru exploataţia agricolă sunt 
emise pe numele solicitantului, valabile la momentul 
depunerii cererii de finanțare , precum șibazele de 
date la care are acces:  
A) Documente pentru terenul agricol: 
-documentul care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului agricol conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare (contract de vânzare - cumpărare 
autentificat de notar, act de donaţie autentificat de 
notar, hotarâre judecatorească definitivă şi 
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de 
moştenitor unic autentificat de notar, precum şi alte 
documente care demonstrează terţilor dreptul de 
proprietate, conform prevederilor legislaţiei în 
vigoare autentificate la notar), 
şi/sau 
-tabelul centralizator cu suprafeţele luate în arendă 
pe categorii de folosinţă şi perioada de arendare, 
emis de Primărie, semnat de persoanele autorizate 
conform prevederilor legislației în vigoare, (care să 
conțină sumarul contractelor de arendare valabile la 
data depunerii Cererii de Finanţare),  
şi/sau 
-contractul de concesionare valabil la data depunerii 
Cererii de Finanţare însoţit de adresa emisă de 
concedent care conţine situaţia privind respectarea 
clauzelor contractuale, dacă este în graficul de 
realizare a investiţiilor prevăzute în contract şi alte 
clauze; 
si/sau 
-contractul de comodat/ contractul de inchiriere/ 
documentul potrivit caruia suprafata de teren a fost 
data temporar in administrare/folosinţă 
- document notarial care atestă constituirea 
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patrimoniului de afectațiune 
 
-documentele pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei: acte de proprietate conform prevederilor 
legislaţiei în vigoare sau contract de concesiune/ 
contract de arendă/ contract de închiriere/ contract 
de comodat valabile la data depunerii Cererii de 
finanţare. 
Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra stupinei este 
de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru fiecare pavilion 
apicol. 
În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea şi/sau 
reconversia plantaţiilor pomicole, expertul verifică 
dacă contractele care conferă dreptul de folosință 
asupra terenurilor sunt valabile cel puțin 15 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare, cu 
excepția pepinierelor, culturilor de căpșun, zmeur, 
mur, coacăz și agriș, unde perioada minimă este de 10 
ani. 
 
Expertul verifică în cazul contractelor care conferă 
dreptul de folosință (arendă, concesiune) asupra 
terenurilor agricole, dacă  acestea  sunt încheiate în 
numele solicitantului şi sunt valabile la momentul 
depunerii cererii de finanţare.  
 
Contractele de conferă dreptul de folosință asupra 
terenurilor agricole (arendă, concesiune) trebuie să 
fie încheiate în numele solicitantului și să fie valabile 
la momentul depunerii cererii de finanțare 
 
În ceea ce privește clădirile asupra cărora se intervine 
cu modernizări/extinderi și a terenurilor pe care se 
vor realiza proiecte de presupun lucrări de contrucții 
montaj, contractele care conferădreptul de folosință 
vor fi încheiate pe o perioadă egală cu perioada de 
implementare și monitorizare a proiectelor.  
În cazul în care solicitantul își propune prin proiect 
construcții noi, expertul verifică dacă solicitantul a 
prezentat documentele: 
 
a) Pentru construcții permanente, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare: 
-documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 
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de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească); 
 
b) Pentru construcții provizorii, conform prevederilor 
Legii nr 50/ 1991, cu modificările și completările 
ulterioare: 
-documentul care atestă dreptul real principal asupra 
construcției: drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobândit prin: contract de 
vânzare-cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească); 
sau 
-documentul care atestă dreptul de creanţă asupra 
construcției dobândit prin: concesiune, comodat, 
locaţiune.  
În cazul prezentării contractului de 
comodat/locaţiune pentru construcțiile cu caracter 
provizoriu, conform prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu 
modificările și completările ulterioare, solicitantul 
trebuie să atașeze și acordul expres al proprietarului 
de drept. 
 
În cazul terenurilor asupra cărora nu se intervine prin 
proiect și a clădirilor deja existente, sunt acceptate 
toate tipurile de documente invocate în secțiunea 
dedicată documentelor acceptate pentru construcții, 
după cum urmează:  
 
- documente care atestă: drept de proprietate, uz, 
uzufruct, superficie, servitute (dobândit prin: 
contract de vânzare-cumpărare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească) sau drept de 
creanţă asupra construcției dobândit prin: 
concesiune, comodat, locaţiune. 
 
De asemenea, precizăm că locațiunea bunurilor 
imobile și aceea a bunurilor mobile se numește 
închiriere, iar locațiunea bunurilor agricole poartă 
denumirea de arendare (conform Codului Civil – Legea 
287/2009, cu modificările şi completările ulterioare). 
 
Solicitanții care prevăd în Planul de afaceri ca 
acțiune pentru îndeplinirea obiectivului, 
cumpărarea terenului pe care se va construi 
platforma de gestionare a gunoiului de grajd, nu 
sunt obligați să atașeze la depunerea cererii de 
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finanțare documente care să ateste 
proprietatea/dreptul de folosință pentru 
amenajarea platformei de gunoi de grajd.  
 
 
Autorizația de Construire se va prezenta la 
solicitarea celei de-a doua tranşe de plată  pentru 
construcțiile cu caracter provizoriu/ definitiv  
propuse  a fi realizate prin planul de afaceri, cât şi 
pentru cele existente asupra cărora se intervine cu 
modificări care necesită autorizarea lucrărilor Legii 
conform 50/1991, cu modificările și completările 
ulterioare 
 
B) Pentru animale, păsări şi familii de albine: 
-Registrul Exploataţiei din care să rezulte efectivul de 
animale (suine, bovine, ovine, caprine) deţinut şi data 
primei înscrieri a solicitantului în acesta, caz in care 
expertul va face Print-screen, va printa şi anexa la 
Formularul E1.2, extrasul din Registrul Exploatației  
-documentul emis de forma asociativă apicolă privind 
înregistrarea stupilor şi stupinelor constând în 
numerele plăcuţelor de identificare pentru fiecare 
stup şi panourile de identificare a stupinelor în 
conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, 
precum, actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea 
datei depunerii Cererii de finanţare; 
 
- paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele cu rasă şi 
origine. 
 
C)  Pentru exploatațiile vegetale: Copia Registrului 
agricol emis de Primărie actualizată în anul 
depunerii cererii de finanțare, dincare să rezulte 
dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/concesiune) 
al terenului, dreptul de proprietate asupra animalelor 
(toate categoriile de animale domestice şi sălbatice 
aflate în captivitate în cadrul exploataţiei), cu 
ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu 
originalul" 
 
D) Pentru exploatațiile mixte şi zootehnice:Copia 
Registrului agricol emis de Primărie actualizat cu cel 
mult 30 de zileînaintea datei depunerii Cererii de 
finanțare, dincare să rezulte dreptul de folosinţă 
(proprietate/arendă/concesiune) al terenului, dreptul 
de proprietate asupra animalelor (toate categoriile de 
animale domestice şi sălbatice aflate în captivitate în 
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cadrul exploataţiei), cu ştampila primăriei şi 
menţiunea  "Conform cu originalul" 
 
În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia 
Registrului agricol cu situaţia curentă, se va depune 
copia ultimei înregistrari a registrului agricol, după 
caz însoţită de adeverinţă emisă de primărie privind 
situaţia curentă. 
 
Astfel: 
-în cazul în care din documente rezultă dreptul de 
proprietate și/sau dreptul de folosinţă pentru o 
exploatație agricolă, expertul bifează căsuța ”DA” și 
Cererea de finanțare se poate verifica in continuare 
fiind indeplinita aceasta conditie. 
-în cazul în care din documente nu rezultă dreptul de 
proprietate și/sau dreptul de folosinţă pentru o 
exploatație agricolă, expertul bifează căsuța ”NU” și 
Cererea de finanțare este neeligibila. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea 
fiind declarată neeligibilă, însă se va continua verificarea acesteia. 

 
EG.2. Solicitantul se încadrează într-una din formele de organizare eligibile? 

-  

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Doc. 6 - Doc. Certificat de inregistrare (CUI) 
 

Expertul verifica in CUI daca solicitantul se incadreaza 
in formele de organizare eligibile si anume: 

 persoană  fizică  înregistrată  și autorizată în 
conformitate cu prevederile OUG nr.44/2008, 
cu modificările și completările ulterioare: 
- ca persoană fizică autorizată; 
- ca întreprinzător titular al unei 

întreprinderi individuale; 
- ca întreprindere familială; 

 societate cu răspundere limitată  cu asociat 
unic/majoritar (majoritate absolută 50% +1) 
înființată în baza Legii nr. 31/1990 republicatî, 
cu modificările  și completările ulterioare 
reprezentată prin: 
- asociat unic care are și calitatea de 

administrator al societății; 
- asociat majoritar (majoritate 

absolută 50%+1) care are și calitatea de 
administrator al societății. În cazul 
persoanei juridice cu acționariat multiplu, 
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asociatul majoritar trebuie să exercite 
controlul efectiv pe întreaga durată de 
valabilitate a Deciziei de Finanțare. 

 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea 
fiind declarată neeligibilă, însă se va continua verificarea acesteia 
 
 
 

EG.3. Solicitantul este încadrat în categoria microîntreprinderilor și intreprinderilor mici 

Doc. 4 Copiile situaţiilor financiare 
Doc. 15 - Declaratia pe propria raspundere a 
reprezentantului legal privind incadrarea 
Solicitantului in categoria  
microîntreprindere/ întreprindere mică 
(Anexa 13); 

Expertul verifica incadrarea in categoria de  
microintreprindere sau intreprindere mica  
analizanddatele cu privire la numărul mediu anual de 
salariaţi, cifra de afaceri anuală/ activele totale 
anuale. 
Pentru persoanele juridice in functiune care au 
incheiat un an fiscal si au depus situatii financiare se 
verifică datele din situatiile financiare referitoare la 
cifra de afaceri (cod 20/ Formularul 200 - cod 
14.13.01.13/ Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9) si 
numarul mediu de salariati (cod 30) 
Întreprinderile care se încadrează în categoria de 
microîntreprinderi sunt întreprinderi care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii, au până la 9 salariaţi 
şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţine 
active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în 
lei.  

Întreprinderile care se încadrează în categoria de 
întreprinderi micisunt întreprinderi care îndeplinesc 
cumulativ următoarele condiţii, au între 10 şi 49 de 
salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă 
sau deţine active totale de până la 10 milioane euro, 
echivalent în lei. 

Pentru verificareacifrei de afaceri din contul de profit 
si pierdere,  conversia se face  la cursul BNR din 31 
decembrie al anului pentru care s-a intocmit situatia 
financiara.  
Sunt eligibili solicitantii care desfăşoară activitate 
agricolă numai prin intermediul formei de organizare 
în numele căreia solicită sprijinul, respectând statutul 
de microîntreprindere/întreprindere mică. 
Expertul verifica daca este completata semnata si 
datata Anexa 13. 

 
 

Dacă în urma verificării efectuate conform specificarilor de la “puncte de verificat” expertul constată că 
prin planul de afaceri se demonstreaza imbunatatirea performantei generale a exploatatiei agricole (se 
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urmareste comercializarea a cel putin 20% din valoarea primei traşe de plată acordata) şi a celorlalte 
obiective asumate în cadrul planului de afaceri, expertul bifeaza caseta corespunzatoare din coloana DA 
din fişa de verificare. În caz contrar, expertul bifează in coloana NU şi motivează poziția sa în liniile 
prevăzute în acest scop (sub tabelul cu criteriile generale de eligibilitate), iar cererea de finantare va fi 
declarata neeligibila, însă verificarea va fi efectuată în continuare. 

 
EG.4. Solicitantul deține o exploatație agricolă cu dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 şi 
7.999 € SO 
 

Doc. 1 - Cererea de finantare – tabel calcul 
SO  
Doc. 2 - Copiile documentelor de 
proprietate/ folosinţă pentru exploataţia 
agricolă 
Doc.11 - Certificatul privind inregistrarea in 
Registrul Unic de Identificare – Cod RO APIA. 

Expertul verifică în documentele prezentate de 
solicitant, precum și în Registrul Unic de Identificare 
al APIA/ IACS/ Registrul Exploatațiilor ANSVSA, dacă: 
-în urma calculului din Tabelul privind stabilirea 
categoriei de ferma – Structura culturilor/ animalelor 
si calculul valorii productiei standard (SO) din Cererea 
de Finanţare, exploataţia se  încadrează între 4.000 si 
7.999 € SO. În cazul în care ferma are o dimensiune 
economică mai mica de 4.000 € SO, sau mai mare de 
7.999 € SO Cererea de Finanţare va fi declarată 
neeligibilă.  
-în dimensiunea economică a exploataţiei agricole 
culturile şi animalele care asigură consumul uman şi 
hrana animalelor trebuie să reprezinte peste 75% din 
total SO în anul ,,0”   
-în dimensiunea economică a exploatației, SO-ul 
format din porumb zaharat și/sau pepeni (cumulativ 
sau separat) nu poate depăși 50% din total SO  
-la stabilirea dimensiunii economice a exploataţiei nu 
au fost luate în calcul ciupercăriile înființate în 
beciurile/ pivnițele/ magaziile/ alte acareturi ale 
clădirilor, respectiv pe terenurile non-agricole și care 
nu sunt înregistrate în IACS  
-la stabilirea dimensiunii economice a exploataţiei nu 
au fost luate în calcul cabalinele destinate consumului 
uman 
-marimea suprafeţelor si structura culturilor 
mentionate in Tabelul privind stabilirea categoriei de 
ferma din Cererea de Finanţare sunt aceleaşi cu cele 
specificate în Planul de afaceri, print screen-ul, forma 
coerentă, din IACS si in copia Registrului agricol din 
anul 0. 
-efectivul de animale/ albine mentionate in Tabelul 
privind stabilirea categoriei de ferma din Cererea de 
Finanţare este acelasi cu cel din Planul de afaceri, 
Registrul exploatatiei ANSVSA, acolo unde este cazul 
si copia Registrului agricol din anul 0.  
-daca din documentul emis de forma asociativa 
apicola privind înregistrarea stupiilor şi stupinelor 
rezulta numerele plăcuţelor de identificare pentru 
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fiecare stup şi panouri de identificare a stupinelor, în 
conformitate cu Ordinul MADR nr.119/ 2011, cu 
modificarile si completarile ulterioare. 
-daca exploatatia a fost inregistrata in Registrul 
agricol al Primariei comunei pe raza careia îşi 
desfasoară activitatea 
Terenul ce constituie vatra stupinei nu contribuie la 
calculul SO si nu este obligatoriu să fie înregistrat la 
APIA. Suprafaţa de teren eligibilă pentru vatra 
stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp pentru 
fiecare pavilion apicol.  
 
In cazul exploatatiilor zootehnice/ mixte expertul 
verifica documentele pentru justificarea adăposturilor 
animalelor (constructii provizorii și/ sau definitive de 
tipul: grajduri, saivane, padocuri, etc).  
 
În cazul în care proiectul vizează și modernizarea 
clădirilor aceastea se vor face în baza prevederilor 
Legii 50/1991, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 
 
In cadrul fermelor care îsi formează calculul SO din 
animale se verifică modalitatea de asigurare a bazei 
furajere pentru hrana animalelor, dacă este cazul. 
 
De asemenea, sunt acceptate și adeverințe APIA 
depuse de solicitant, cu situația înscrierilor în APIA. 
 
Datele din Cererea de finanţare trebuie să corespundă 
cu cele menţionate în Registrul Unic de Identificare 
de la APIA, Registrul Exploatațiilor de la ANSVSA, 
precum şi cu cele menţionate în Registrul Agricol. În 
cazul în care acestea nu corespund, iar în urma 
solicitării de informaţii suplimentare, solicitantul nu 
depune documentele justificative, atunci proiectul va 
fi declarat neeligibil. 
  
Anul „0” din Planul de Afaceri - reprezintă anul in 
care se realizează înregistrarile în nume propriu din 
ultima perioadă de depunere 
(înregistrare/actualizare) a cererii unice de plată pe 
suprafaţă în IACS stabilită conform prevederilor 
legislatiei nationale în vigoare, şi/sau în Registrul 
exploatatiilor la ANSVSA, precum și în Registrul 
agricol, conform situaţiei existente in exploataţie la 
momentul depunerii Cererii de Finantare. 
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Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea 
fiind declarată neeligibilă, însă se va continua verificarea acesteia 

 
EG.5. Solicitantul are exploatația agricolă înregistrată, conform prevederilor legislative 
naționale, cu cel puțin 24 de luni înainte de solicitarea sprijinului 

Doc. 2 - Copiile documentelor de 
proprietate/ folosinţă pentru exploataţia 
agricolă 
Doc.11 - Certificatul privind inregistrarea in 
Registrul Unic de Identificare – Cod RO APIA. 

Expertul verifica în Registrul Unic de Identificare al 
APIA/ Registrul National al Exploatatiilor daca 
exploatatia a fost inregistrata pe numele 
solicitantului/ persoanei fizice aferente solicitantului 
cu cel puţin 24 de luni înainte de solicitarea 
sprijinului. (condiția de a fi înregistrat cu cel puțin 
24 de luni înainte se aplică doar primului cod 
atribuit vreodată exploatației fermierului). 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea 
fiind declarată neeligibilă, însă se va continua verificarea acesteia 
 

EG.6. Solicitantul prezintă un Plan de afaceri 

Doc. 1 - Planul de afaceri 
Doc. Cerere de finantare - Sectiunea F, 
Declaratia pe prope raspundere 

Expertul verifica: 
-daca planul de afaceri respecta structura 
formularului tip 
-concordantele dintre datele din Cererea de finantare 
si cele din Planul de afaceri 
-daca este prezentata situația inițială a exploatației 
agricole (de ex: datele solicitantului, aria de 
cuprindere a activității, forma juridică a 
solicitantului, abilități profesionale, istoricul 
exploatatiei agricole, facilități de producție, dotarea 
exploatației); 
-daca sunt prezentate acţiunile şi obiectivele propuse 
pentru dezvoltarea exploatației agricole prin 
respectarea criteriilor de eligilitate si de selectie şi 
rezonabilitatea  
planului de afaceri raportat la exploataţie şi 
cuantumul sprijinului (de ex: obiectivul general, 
obiectivele operaționale, suplimentare – planificarea 
îndeplinirii acestora, riscurile de implementare, 
standarde și norme europene legate de protecția 
muncii și de mediu și normele sanitare-veterinare, în 
cazul exploatațiilor agricole care vizează creşterea de 
animale, planul de amenajări pentru gestionarea 
gunoiului de grajd, (inclusiv dejecţiile de origine 
animală, conform normelor de mediu precum și 
previziunea bugetului de venituri – cheltuieli)  
- daca sunt prezentate detaliat acțiunile, inclusiv cele 
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legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea 
eficientă a resurselor, necesare pentru dezvoltarea 
exploatației agricole, formarea sau consilierea 
(îmbunătățirea economică propusă a exploatației, 
planul propus pentru formare şi consiliere – pentru a 
îmbunătăți aptitudinile beneficiarilor și eficacitatea 
exploatației, restructurarea și diversificarea 
activităţilor agricole (evaluarea riscurilor de mediu și 
planificarea implementării).  
-dacă  acţiunile propuse 
În vederea modernizării/dezvoltării exploatației nu 
sunt permise acțiuni care să prevadă cheltuieli cu 
echipamente sau utilaje second-hand. 
 
 
A. Expertul verifică în secțiunea C din cererea de 
finanțare, dacă sunt solicitate şi/sau obținute 
finanțări nerambursabile prin PNS;  
Se verifică dacă în Planul de afaceri, solicitantul a 
prevăzut acțiuni eligibile prin PNS aprobat în vigoare,  
NU pot fi propuse ca și cheltuieli în Planul de Afaceri 
cheltuieli eligibile prin PNS. Pentru a demonstra 
viabilitatea planului de afaceri, vor fi incluse alte 
cheltuieli decât cele specifice PNS. 
 
Acţiunile sprijinite prin PNS sunt disponibile pe pagina 
oficială de internet a MADR. 
 
Condiţia se aplică de la momentul solicitării sprijinului 
prin PNDR 2014-2020, iar lista cheltuielilor solicitate 
spre decontare de viticultor prin PNS nu este eligibilă 
prin PNDR 2014-2020, prin urmare nu se poate regăsi 
ca acțiune pentru îndeplinirea obiectivelor din planul 
de afaceri de la momentul depunerii cererii de 
finanţare.     
Restricția de mai sus nu se aplică solicitanților care 
accesează sM 6.3 din PNDR pentru cheltuieli care nu 
sunt eligibile prin PNS. 
În cazul în care cheltuielile propuse de viticultor prin 
planul de afaceri sunt dintre cele eligibile prin PNS 
aprobat în vigoare, expertul va solicita informații 
suplimentare, iar în cazul în care după solicitarea de 
informații suplimentare: 

- solicitantul a prevăzut cel putin o acţiune prin 
PNS, expertul bifeaza casuta DA, caz in care 
proiectul este neeligibil. 

- solicitantul nu a prevazut actiuni eligibile prin 
PNS, expertul bifeaza casuta NU si cererea de 
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finantare este eligibilă. 
 
 
B. Expertul verifică în secțiunea C din cererea de 
finanțare, dacă sunt solicitate şi/sau obținute 
finanțări nerambursabile prin PNA și angajamentele 
solicitantului privind PNA 
 
În ceea ce priveşte demarcarea cu Programul 
Național Apicol (atât PNA 2014-2016, cât şi PNA 
2017-2019), solicitanţii PNDR şi PNA pot accesa 
simultan sprijin prin ambele programe cu condiţia ca 
acţiunile sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre 
finanțare de apicultor prin PNA să nu fie solicitate de 
acesta şi prin PNDR 2014-2020 (acțiunile pentru 
îndeplinirea obiectivelor din Planul de Afaceri) şi 
viceversa.  
 
Expertul verifica în  Anexa 1 la Planul de afaceri  Lista 
acţiunilor prezentate în această secţiune,  alături de 
acţiunile prevăzute în prezentul plan de afaceri vor 
asigura complementaritatea dintre acţiunile finanţate 
din FEGA şi FEADR, aceste elemente asigurând 
verificarea viabilităţii planului de afaceri în cazul 
exploataţiilor apicole.  
 
Aceste verificări vor ţine cont de protocoalele privind 
demarcarea dintre FEADR şi FEGA, respectiv se vor 
consulta bazele de date APIA şi AFIR urmărind CNP-ul 
solicitantului care a accesat/accesează PNA  (PNA 
2014-2016, cât şi PNA 2017-2019). În cazul în care în 
planul de afaceri și din baza de date APIA reiese că 
solicitantul propune același tip de cheltuială din 
ambele programe, i se vor solicita informații 
suplimentare. În cazul în care acesta nu va modifica 
planul de afaceri astfel încât să nu solicite cheltuieli 
decontate/ce urmează a fi decontate prin PNA, acesta 
va fi declarat neeligibil. 
 
Pentru punctele A si B: evaluarea viabilității planului 
de afaceri pentru apicultori și vitcultori va ține cont 
de ansamblul cheltuielilor (inclusiv cele decontate 
prin PNA/PNS) și de aria limitată de cheltuieli pentru 
aceștia din PNDR. 
 
Atenție! 
Solicitanţii acestei submăsuri care deţin exploataţii 
zootehnice/ mixte şi care fac parte dintr-o asociaţie/ 
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cooperativă care are concesionate/ închiriate 
suprafeţe agricole reprezentând pajişti, în 
conformitate cu Ordinul MADR nr. 619/06.04.2015, vor 
ţine cont în elaborarea planului de afaceri de toate 
angajamentele luate ca urmare a aderării la acea 
asociaţie/ cooperativă 
şi vor prezenta în cadrul acestuia, în secţiunea 
dedicată fluxului tehnologic, detaliile privind 
modalitatea de creştere a animalelor atât în 
perimetrul gospodăriei cât şi în afara acesteia având 
în vedere că o perioadă importantă de timp animalele 
nu se regăsesc în exploataţia solicitantului. În cadrul 
planului de afaceri trebuie demonstrată 
sustenabilitatea şi viabilitatea activităţii pentru care 
se solicită sprijin (inclusiv obţinerea producţiei de 
către fermier şi comercializarea acesteia şi în 
perioada de păşunat). Atât în planul de afaceri cât şi 
în cadrul cererii de finanţare trebuie menţionate 
codurile ANSVSA (al solicitantului şi 
asociaţiei/cooperativei) în vederea verificării 
transferului animalelor. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea 
fiind declarată neeligibilă, însă se va continua verificarea acesteia.  

 
EG.7. Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului 

Doc.1 - Planul de afaceri 
Doc. Cererea de finantare - Sectiunea F, 
Declaratia pe proprie raspundere 
 

Expertul verifica daca solicitantul a bifat in Secțiunea 
F - Declaraţie pe proprie raspundere a solicitantului 
din Cererea de finanțare respectarea acestei conditii, 
precum si daca este prevazuta aceasta conditie in 
Planul de afaceri. 
 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, cererea 
fiind declarată neeligibilă.   
 

EG.8. Inaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, beneficiarul face dovada creşterii 
performanțelor economice ale exploatației, prin comercializarea producției proprii în procent 
de minimum 20% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul 
finalizării implementării Planului de afaceri) 

Doc.1 - Planul de afaceri – Obiective 
obligatorii 
 

Atenție! Solicitantul are obligatia de a de a 
menţine cel puţin dimensiunea economică (S.O.) 
pentru care s-a acordat sprijinul (cu respectarea 
marjei de fluctuație de diminuare de maxim 15% 
cu excepția pepinierelor unde marja de fluctuație 
de  maximum 15% a dimensiunii economice poate 
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fi mai mare și fără a scădea, în nicio situație, sub 
pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile 
de eligibilitate), pentru perioada de derulare  a 
proiectului 
Prin excepție, în cazul pepinierelor marja de 
fluctuație de maximum 15% a dimensiunii 
economice poate fi mai mare. Cu toate acestea, 
dimensiunea economică a exploatației agricole 
nu va scădea, în nicio situație, sub pragul minim 
de 4.000 SO stabilit prin condițiile de 
eligibilitate.  
Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a 
proiectului se va păstra sectorul dominant pentru 
care proiectul a fost selectat şi contractat. 
Dimensiunea economică a exploatației agricole 
prevăzută la depunerea cererii de finanțare 
poate crește pe durata de execuție păstrându-se 
sectorul dominant pentru care proiectul a fost 
selectat şi contractat. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, 
cererea fiind declarată neeligibilă.   

 

EG.9. În cazul în care exploatația agricolă vizează creșterea animalelor, Planul de afaceri 
prevede platforme de gestionare sau un alt sistem/plan de gestionare a gunoiului de grajd, 
conform normelor de mediu? 

Doc.1 - Planul de afaceri Expertul verifica daca: 
-in cazul exploatației agricole care vizează creșterea 
animalelor, solicitantul a detaliat in Planul de afaceri 
modul de respectare a condiţiei obligatorii privind 
platformele de gestionare a gunoiului de grajd, 
conform prevederilor Codului de bune practici agricole 
pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din 
surse agricole. Se va verifica daca sunt asumate 
angajamentele din Secţiunea F a Cererii de finanţare.  
-în cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele 
limitrofe există o platformă autorizată de gunoi de 
grajd comunală/ a unui agent economic, există copia 
Contractului de colectare a gunoiului de grajd încheiat 
între solicitant și deținătorul platformei/ copia 
Adeverinței emisă de Primăria Comunei pe teritoriul 
căreia se regăsește platforma comunală, din care să 
rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de grajd din 
exploatația solicitantului. 
-în cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv în 
Planul de afaceri înființarea/ adaptarea platformei de 
gestionare a gunoiului de grajd și are deja terenul pe 
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care se construiește/ există platforma, există pentru 
solicitantul finanțării documentul care să certifice 
dreptul real principal (proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute)/dreptul de creanță asupra 
construcției, conform prevederilor Legii nr. 50/ 1991, 
cu modificările şi completările ulterioare 
 
În cazul nerespectarii primei condiții, și după caz a 
celorlalte două, proiectul devine neeligibil. 
 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, 
cererea fiind declarată neeligibilă.   
 

EG.10. Solicitantul are stabilit domiciliul/sediul social în Unitatea Administrativ Teritorială în 
care este înregistrată exploatația 

Doc. 5 Copia actului de identitate pentru 
reprezentantul legal de proiect 
Doc. Cererea de finantare - Sectiunea F, 
Declaratia pe proprie raspundere 

Expertul verifica daca din documente rezulta ca 
solicitantul are stabilit domiciliul/ sediul social în 
Unitatea Administrativ Teritorială în care este 
înregistrată exploataţia. 
In cazul in care la data depunerii cererii de 
finantare aceste conditii nu sunt indeplinite, se 
verifica daca este bifat angajamentul din 
Secţiunea F a Cererii de finanţare referitor la 
aceste aspecteprivind termenul de maxim 9 luni 
de la data semnarii deciei de finantare. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, 
cererea fiind declarată neeligibilă.   

 
 

EG.11. În cazul în care solicitantul este încadrat într-o activitate salarizată, locul de muncă 
trebuie să fie în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a UAT-ului în care este înregistrată exploatația 
vizată pentru sprijin? 

Doc. Cererea de finantare - Sectiunea F, 
Declaratia pe proprie raspundere 

Expertul verifica daca din documente rezulta ca 
solicitantul este încadrat într-o activitate 
salarizată, iar locul de muncă este în acelaşi UAT 
sau zona limitrofă a UAT-ului în care este 
înregistrată exploataţia vizată pentru sprijin. 
In cazul in care la data depunerii cererii de 
finantare acesata conditie nu este indeplinita, se 
verifica daca este bifat angajamentul din 
Secţiunea  F a cererii de finanţare referitor la 
respectarea acestei conditii privind termenul de 
maxim 9 luni de la data semnarii deciei de 
finantare. 
Nu este obligatoriu ca solicitantul să fie încadrat 
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într-o activitate salarizată, această condiţie se 
aplică doar solicitanților care se află într-o astfel 
de situaţie. locul de muncă poate fi considerat 
sediul social sau punctul de lucru al angajatorului. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuța corespunzatoare 
categoriei reprezentata de solicitant caseta “da” pentru verificare. În caz contrar se va bifa “nu”, 
cererea fiind declarată neeligibilă.   

  

 
3.VALOAREA SPRIJINULUI: 
Stabilirea dimensiunii exploataţiei agricole (calcularea sprijinului pentru instalare). 
Dimensiunea exploataţiei în anul 0 conform Cererii de Finanţare 
4.000 S.O. - 7.999 S.O. - 15.000 de euro 
Volumul sprijinului  se calculează astfel: 
Pentru o exploataţie agricolă cu dimensiunea minimă de 4.000 SO sprijinul pentru instalare 
este de 15.000 Euro .  
 
Valoarea sprijinului nu va fi cu zecimale si nu se va rotunjii. 
Se verifica daca in stabilirea dimensiunii exploatatiei agricole peste 75% din marimea acesteia 
este asigurata din produse agricole vegetale si animale destinate consumului uman si animal, 
atât în anul 0  cât şi la solicitarea acordarii celei de a doua tranşe de plată (pe toată perioada 
de implementare şi monitorizare a proiectului). 
Dacă la verificarea documentelor (Registrul unic de identificare, Registrul Exploataţiei emis 
de ANSVSA/DSVSA, Registrul Agricol, actelor de proprietate sau contracte de 
arendă/concesionare, cererea de finanţare), în planul de afaceri, cererea de finanţare, 
expertul confirmă faptul că solicitantul şi-a calculat volumul sprijinului în conformitate cu 
cele menţionate în aceste documente, acesta bifează da în casuta corespunzatoare. În caz 
contrar,expertul bifează nu şi motivează poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica 
„Observatii”, iar cererea de finantare va fi declarată neeligibilă. 
Calculul SO se realizează pe baza coeficienților din Cererea de Finanțare, conform 

tabelului de SO, anexat la Ghidul Solicitantului 

 
 

  
 
 

 


