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E 1.2L  FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII  PROIECTULUI 

 
MĂSURA M1/2A – ” SPRIJIN PENTRU MODERNIZAREA FERMELOR AGRICOLE” 

 
             Număr înregistrare proiect ______ din data ___________________ 

Sesiunea nr. ____ /2020 , Perioada sesiunii de depunere a proiectelor: __________________ 
 
Denumire solicitant:____________________________________________________________ 
 
Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 
 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________________ 
 
Data înregistrării proiectului la GAL: ________________________________________________ 
 
Obiectivul și tipul proiectului: _____________________________________________________ 
 
Amplasare proiect (localitate/localități):_____________________________________________ 
 
Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 
  
Date personale reprezentant legal al solicitantului 
 

Nume: ____________________________Prenume:____________________________________ 
 
Funcție reprezentant legal:_______________________________________________________ 
 

A.VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 
 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

1.Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus același proiect în cadrul altei măsuri din 
PNDR)? 

(verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanţare, pe câmpul CUI; dacă în registru acelaşi 
proiect este înregistrat în cadrul    altei    măsuri    din    PNDR,    dar    statutul este 
retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la GAL) 

   

2.Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, în cadrul Programelor SAPARD/FEADR ? 
2.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR , atât pentru Programul SAPARD cât şi 

pentru FEADR până la achitarea datoriei față de AFIR, inclusiv a dobânzilor și a majorărilor de 
întârziere; 

2.2. Solicitantul a achitat integral datoria faţă de AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de întârziere 

până la semnarea contractelor de finanţare. 
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3. Solicitantul este înregistrat în Registrul Evidenţe Procese şi se află în situații litigioase cu AFIR ? 

   

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

   

5. Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare dar nu a încheiat contractul cu AFIR, 

deoarece nu a prezentat în termen documentele solicitate prin Notificarea privind finanţarea, şi 

nu a trecut mai mult de un an de zile de la data Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii 

de Finanțare și depunerea prezentei cereri de finanţare? 

 

 

 

  

6. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia pe proprie raspundere F? 
   

2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului 
 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

EG1   Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili?    
Persoana fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările 
ulterioare; 

   

 Intreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările 
ulterioare; 

   

Intreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/ 16 aprilie 2008) cu modificările și completările 
ulterioare; 

   

Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările și completările 
ulterioare); 

   

Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

   

Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu Modificările şi completările ulterioare);    
Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi 
completările ulterioare); 

   

Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificările şi completările 
ulterioare); 

   

Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu modificarile şi completările 
ulterioare); 

   

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi completările ulterioare;    
Institute de cercetare – dezvoltare, precum și centre, staţiuni şi unități de cercetare-dezvoltare și didactice, 
inclusiv universităţi având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare și didactice (definite potrivit 
legislaţiei naţionale în vigoare privind organizarea şi funcţionarea acestora) din domeniul agricol cu 
personalitate juridică, de drept public sau privat, (înfiinţate în baza Hotărârii de Guvern de înființare și 
funcționare specifice, în cazul celor de drept public, şi în baza statutului de funcționare, în cazul celor de 
drept privat) – doar pentru unitățile de producție agricolă înregistrate la APIA. În cazul stațiunilor de 
cercetare-dezvoltare și didactice aflate în subordinea Universităților cu profil agricol, se va avea în vedere 
ca în cadrul proiectului să se detalieze și să se ia in calcul doar activele unității vizate de investiție și nu 
activele Universității (ex. – calculul dimensiunii economice). 

  

 

Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991 cu modificările şi completările ulterioare);    
Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, iar 
investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri care au calitatea de fermieri; 

   

Composesorate, obști și alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea nr.    
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1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, cu 
modificările și completările ulterioare); 

Grup de producători (Ordonanța nr. 37/2005 privind recunoasterea si funcționarea grupurilor și 
organizatiilor de producatori, pentru comercializarea produselor agricole, cu completarile și modificarile 
ulterioare) care deservesc intereselor membrilor care au calitatea de fermieri; 

  
 

Documente Verificate 
Fișa măsurii din SDL  

Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC. 

Doc. Situatii financiare/ Declaratiia 200/ Declaratia 221 

Doc. Certificat de inregistrare (CUI) 

Cererea de Finanțare – Secțiunea B1 

 a) Hotarare judecatoreasca/b) Statut/ c)Documente de înființare a Institutelor de Cercetare, – dezvoltare, 

precum și a centrelor, staţiunilor şi unităților de cercetare-dezvoltare şi didactice din domeniul agricol 

EG2    Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea economică de minimum 
8.000 SO la momentul depunerii cererii de finantare? 

  
 

Documente Verificate 
Fișa măsurii din SDL; 

Cererea de finanţare - tabel calcul SO; 

Documente verificate si listate de expertul OJFIR din baza de date IACS de la APIA sau Extras din Registrul 

Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA. 

EG3    Solicitantul trebuie să demonstreze asigurarea cofinanțării investiției  
 

 
 

 

Documente Verificate: 
Angajament privind utilizarea cofinanţării. 

EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată  în baza 
documentatiei tehnico-economice 

 
 

 
 

 

Documente Verificate: 
CF ; 

Situațiile financiare în funcție de tipul solicitantului 

EG5    Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin 
Măsură? 
 
înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor vegetale, inclusiv capacități de stocare, 

condiționare, sortare, ambalare a producției vegetale pentru creșterea valorii adăugate a 
produselor; 

înființarea, extinderea şi/sau modernizarea fermelor zootehnice, inclusiv tehnologii eficiente de 
reducerea emisiilor poluării și respectarea standardelor UE; 

procesarea produselor agricole la nivel de fermă, precum și investiții în vederea comercializării 
(ex: magazinele la poarta fermei sau rulotele alimentare); investițiile de procesare la nivelul 
fermei vor fi realizate doar împreună cu investițiile în înființarea/modernizarea/ dezvoltarea 
fermei (considerate ca fiind proiecte ce vizează un lanț alimentar integrat și adăugarea de plus 
valoare la nivel de fermă); 

înființarea şi/sau modernizarea instalaţiilor pentru irigaţii în cadrul fermei, inclusiv facilități de 
stocare a apei la nivel de fermă, cu condiția ca acestea să reprezinte o componentă secundară 
înt-un proiect de investiții la nivel de fermă; 

producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile, cu excepția biomasei, în cadrul fermei, 
ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de investiţii, iar energia obținută va fi 

  

 



M2/2B   - E 1.2L - FIȘĂ EVALUARE A ELIGIBILITĂȚII PROIECTULUI     ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PODGORIA PANCIU 4 

 

destinată exclusiv consumului propriu; 
acţiuni de promovare a produselor locale (privind calitatea, securitatea, sănătatea şi protecţia 

mediului în procesul de producţie a acestora); 
instalații pentru producerea de energie electrică și/sau termică, prin utilizarea biomasei (din 

deșeuri/produse secundare rezultate din activitatea agricolă și/ sau forestieră atât din ferma 
proprie cât și din afara fermei), ca şi componentă secundară în cadrul unui proiect de 
investiţii, iar energia obținută va fi destinată exclusiv consumului propriu; 

înființarea şi/sau modernizarea căii de acces în cadrul fermei, inclusiv utilităţi şi racordări; 
investiții necorporale (conf. art.45 (2) (d) din R (UE) nr. 1305/2013). 
Documente Verificate: 
Studiu de fezabilitate  
Documente solicitate pentru: a) Terenul agricol, b)Imobil, c) Copia din Registru Agricol emis de Primării, d) 

Documente pentru efectivul de animale 
Certificat de urbanism 
 Autorizație sanitara/notificare 
Acord  de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindina in Sistemul National de 

Antigrindina si de Crestere a Precipitatiilor, emis de AASNACP 
Cererea de Finanțare – Declarația F 
Codul bunelor practici agricole 

EG6 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: sănătății publice, sanitar-
veterinar și de siguranță alimentară; 

 
 

 
 

 

Documente Verificate: 
Cererea de Finanțare; 

Autorizație sanitara/notificare 

EG7 Investițiile în instalații al căror scop principal este producerea de energie electrică, 
prin utilizarea biomasei, trebuie să respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, 
prin demonstrarea utilizării unui procent minim de energie termică de 10%, 

   

Documente Verificate: 
Studiu de fezabilitate /MJ; 

 

EG8 În cazul procesării la nivel de fermă, materia primă procesată va fi produs agricol 
(conform Anexei I la Tratat) şi produsul rezultat va fi doar produs inclus în Anexa I la 
Tratat 

   

Documente Verificate: 
Cererea de finanțare; 
Studiu de fezabilitate /MJ  

EG9 Investiţiile aferente implementării proiectelor trebuie efectuate pe teritoriul 
Asociaţiei GAL Podgoria Panciu  

   

Documente Verificate: 
Studiu de fezabilitate/DALI/MJ; 
cererea de finanțare 
Documente solicitate pentru: a) Terenul agricol, b)Imobil, c) Copia din Registru Agricol emis de Primării, d) 

Documente pentru efectivul de animale 
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3. Verificarea  bugetului indicativ  

  
 
    Buget indicativ (Euro) indicativ  
 
 

    Intensitatea sprijinului.........%  conform HG 907/2016 pentru activitatea de      producție 

 
 
                                                                                                     S-a utilizat cursul de transformare :   
 
                                                                                                      1 Euro = …………………..LEI 

 
                                                                                                      din data de:____/_____/__________ 
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  Buget Indicativ al Proiectului (valori 
fără TVA)  

S-a utilizat cursul de schimb                    1 € = ________Lei, 
                                                    la data de:____/_____/__________ 

Cheltuieli conform 
Cererii de finanţare 

Verificare GAL Podgoria Panciu 

Denumirea caitolelor de cheltuieli 

Cheltuieli conform 
SF/DALI 

Diferenţe faţă de 
Cererea de finanţare 

Eligibile Neeligibile Eligibile Neelgibile Elgibile Neeligibile 

1 
2 3 4 5 6 7 

euro euro euro euro euro euro 
Capitolul 1 Cheltuieli pentru obţinerea si 
amenajarea terenului - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

1.1 Cheltuieli pentru obţinerea terenului (N)   0   0   0 

1.2 Cheltuieli pentru amenjarea terenului  0 0 0 0 0 0 

1.3 Cheltuieli pentru amenajări pentru protecţia 
mediului şi aducerea la starea iniţială 

0 0 0  0 0 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

0 0 0 0 0 0 

Capitolul 2 Cheltuieli pentru asigurarea 
utilităţilor necesare obiectivului de investiții 

0 0 0 0 0 0 

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare şi 
asistenţă tehnică - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

3.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 

 3.1.1 Studii de teren 0 0 0 0 0 0 

 3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0 0 0 0 0 0 

 3.1.3. Alte studii specifice 0 0 0 0 0 0 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

0 0 0 0 0 0 

3.3 Expertizare tehnică 0 0 0 0 0 0 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

0 0 0 0 0 0 

3.5 Proiectare  0  0 0 0 0 

3.5.1. Temă de proiectare 0 0 0 0 0 0 

3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0 0 0 0 0 0 

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz 
general 

0 0 0 0 0 0 

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în 
vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor. 

0 0 0 0 0 0 

3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a 
proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie 

0 0 0 0 0 0 

3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0 0 0 0 0 0 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie (N)   0 
 

0 
 

0 

3.7 Consultanţă 0 0 0 0 0 0 

   3.7.1. Managementul de proiect pentru 
obiectivul de investiţii 

0 0 0 0 0 0 

   3.7.2. Auditul financiar (N)  0  0  0 
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3.8 Asistenţă tehnică 0 0 0 0 0 0 

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea 
proiectantului 

0 0 0 0 0 0 

   3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 0 0 0 0 0 0 

   3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la 
fazele incluse în programul de control al 
lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii 

0 0 0 0 0 0 

3.8.2. Dirigenţie de şantier 0 0 0 0 0 0 

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investiţia de 
bază - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

A -  Construcții și lucrări de intervenții – total, 
din care  

0 0 0 0 0 0 

4.1 Construcţii şi instalaţii  0 0 0 0 0 0 

4.2 Montaj utilaje, echipamnete tehnologice și 
funcționale    

0 0 0 0 0 

4.3 Utilaje, echipamente tenologice şi 
funcţionale care necesită montaj  

0 0 0 0 0 0 

4.4 Utilaje, echipamente tenologice şi 
funcţionale care nu necesită montaj și 
echipamente 

0 0 0 0 0 0 

4.5 Dotări   0 0 0 0 0 0 

4.6 Activenecorporale 0 0 0 0 0 0 
B – Cheltuieli pentru investiții în 
culturi/plantații  

0 0 0 0 0 0 

Subcapitol 1  - Lucrări de pregătire a terenului 0 0 0 0 0 0 

Subcapitol 2  - Înființarea plantației 0 0 0 0 0 0 

Subcapitol 3  - Întreținere plantații anul I    0   0   0 

Subcapitol 4  - Întreținere plantații anul II   0   0   0 
Subcapitol 5  - Instalat sistem susținere și 
împrejmuire 

0 0 0 0 0 0 

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care:  0 0 0 0 0 0 

5.1 Organizare de şantier   0 0 0 0 0 0 

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii  
aferente organizării de şantier  

0 0 0 0 0 0 

5.1.2 cheltuieli conexe organizării şantierului(E) 0 0 0 0 0 0 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 0 0 0 0 0 0 

 5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente 
creditului băncii finanţatoare (N) 

 0  0  0 

 5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul 
calităţii lucrărilor de construcţii 

0 0 0 0 0 0 

  5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 
pentru autorizarea lucrărilor de construcţi 

0 0 0 0 0 0 

  5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor – CSC (N) 

 0  0  0 

  5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 

0 0 0 0 0 0 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute (N)  0  0  0 

5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0 0 0 0 0 0 
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Capitolul 6 Cheltuieli pentru darea în 
exploatare - total, din care:  

0 0 0 0 0 0 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare (N)   0   0   0 

6.2 Probe tehnologice, încercări, rodaje, 
expertize la recepţie  

0 0 0 
 

0 0 

TOTAL  GENERAL   0 0 0 0 0 0 

ACTUALIZARE   Cheltuieli Eligibile (max 5%)  0   0   0   

TOTAL GENERAL FĂRĂ TVA  0 0 0 0 0 0 

Valoare TVA   0 0 0 0 0 0 

 TOTAL GENERAL inclusv TVA  0 0 0 

 
Toate costurile vor fi exprimate în Euro, şi se vor baza pe devizul general din Studiul de fezabilitate (întocmit în Euro) 

1 Euro = ………..LEI (Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea publicată de Banca 

Central Europeană pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>la data întocmirii Studiului de fezabilitate)  

 

Formule de calcul:                                               Restricţii 

       Col.3 = col.1 + col.2                 R.1, col.1= Procent contribuţie publică x R. 4, col.1 

       R.4  = R.1 + R.2 + R.3                                                

       R.2 = R.2.1 + R.2.2                   Procent avans = Avans solicitat / Ajutor public nerambursabil *100 

 

 

 

 

Plan Financiar Sub-Măsura M1/2A                                                                                                       Euro 
  Cheltuieli eligibile Chetuieli neeligiile Total proiect 

0 1 2 3 

  euro euro euro 

1. Ajutor public nerambursabil 0   0 

2. Cofinanţare privată, din care: 0 0 0 

 2.1  - autofinanţare 0 0 0 

2.2  - împrumuturi 0 0 0 

2.3 – contribuția în natură 0 0 0 

3. TOTALPROIECT 0 0 0 

Procent contribuţie publică ____%     

Avans solicitat 0   
 Procent avans ____%     
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3. Verificarea bugetului indicativ 
 

DA NU Nu 
este 
cazul 

3.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte şi 
sunt în conformitate cu devizul general şi devizele pe obiect precizate în Studiul de Fezabilitate 
/ Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenții? 
 
Da cu diferenţe* 
 * Se completează în cazul în care expertul constată diferenţe faţă de bugetul prezentat de  
solicitant în cererea de finanţare față de bugetele anexate proiectelor.  

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Verificarea corectitudinii ratei de schimb. 
Rata de conversie între Euro şi moneda naţională pentru România este cea 
publicată de Banca Central Europeană pe Internet la adresa: 
http://www.ecb.int/index.html 

(se anexează pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii  Studiului de 
fezabilitate) 

  

 

3.3 Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu specificațiile măsurii M1/2A?    

3.4 Costurile generale ale proiectului  (acele costuri necesare pentru pregătirea şi 
implementarea proiectului, constând în cheltuieli pentru consultanţă, proiectare, 
monitorizare şi management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economică şi de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, 
precum şi cele privind obţinerea avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării 
proiectelor, prevăzute în legislaţia naţională),direct legate de submăsură, nu 
depăşesc 10% din costul total eligibil al proiectului pentru proiectele care prevăd  
construcții - montaj, respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcţii? 
Da cu diferente  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
   

 
 

 

 

3.5 Cheltuielile diverse şi neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadrează 
în procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 
1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5,  3.8  şi 4A din devizul general, conform legislaţiei în vigoare? 
Da cu diferente 

 
 
 

      
 
 

 
 
 

 

3.6. TVA-ul este corect încadrat în coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? 
Da cu diferente 

 
 
 

 

 
 

 

3.7 Actualizarea respectă procentul de max. 5% din valoarea total eligibilă?    

4. Verificarea rezonabilităţii preţurilor  
 

4.1 Categoria de bunuri se regăseşte în Baza de Date? 
 

   

4.2 Dacă la pct.  4.1 răspunsul este ”DA”, sunt ataşate extrasele tipărite din baza de 
date? 
 

   

4.3 Dacă la pct. 4.1. răspunsul este ”DA”, preţurile utilizate pentru bunuri se 
încadrează în maximul prevăzut în  Baza de Date? 
 

   

http://www.ecb.int/index.html
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4.4 Dacă la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat două oferte pentru bunuri a căror 
valoare este mai mare de 15 000 Euro şi o ofertă pentru bunuri a caror valoare  este mai 
mica  sau egală cu  15 000 Euro? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

4.5 Pentru lucrări, există în studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnată şi 
ştampilată privind sursa de preţuri? 

   

4.6 Solicitantul a utilizat costul standard/contribuția în natură  pentru operaţiunile detaliate 
în Anexa A5 din cererea de finanţare? 
 

   

*operațiunile prezente în cererea de finanțare  și în fișa măsurii în secțiunea ,,Sume aplicabile și rate de sprijin” pentru 
care sprijinul se va acorda sub forma costurilor standard și contribuției în natură nu se supun verificării rezonabilității 

prețurilor cu exceptia situațiilor în care aceasta este obligatorie pentru beneficiar, conform legii. 

5. Verificarea Planului Financiar  
 

5.1 Planul financiar este corect completat şi respectă gradul de intervenţie publică? 
  
Rata maximă a intensității sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din 
totalul cheltuielilor eligibile și nu va depăși 19.655 euro/proiect. Intensitatea 
sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20% pentru fiecare criteriu 
îndeplinit, dar rata maximă a sprijinului combinat nu poate depăși 90%, în cazul: 
 

a. Investițiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii 
de finanțare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au 
stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, conform anexa II a R(UE) 1305); 
 

b. Investițiilor colective și al proiectelor integrate; 
 

c. Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI (Parteneriatul European pentru Inovare privind 
productivitatea şi durabilitatea agriculturii); 
 

d. Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agro-mediu)  și art. 29 ( 
Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013; 

 
Rata maximă a sprijinului nerambursabil combinat nu poate depăși 70% în cazul 
exploatațiilor cu dimensiunea economică mai mare de 500.000 SO. Se vor aplica 
regulile de ajutor de stat, dacă va fi cazul 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 Proiectul se încadrează în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil şi 
respectă valoarea maximă eligibilă aşa cum sunt prezentate la punctul 5.1? 

   

5.3 Avansul solicitat se încadrează într-un cuantum de până la 50% din valoarea 
totală a ajutorului  public nerambursabil? 
 
Da cu diferente 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

6.Verificarea indicatorilor  de monitorizare   
 

 

6.1  Număr de locuri de muncă create  

6.2  Număr de exploataţii agricole/ beneficiari sprijiniți 
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7.Verificarea domeniilor de intervenție    
 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

Domeniul principal 2A 
” Îmbunătățirea performanței economice a tuturor exploatațiilor agricole și facilitarea 
restructurării și modernizării exploatațiilor, în special în vederea creșterii participării pe 
piață și a orientării spre piață, precum și a diversificării activităților agricole”; 
 
Domeniul secundar de Interventie 5C 

”Facilitarea furnizării şi a utilizării surselor regenerabile de energie, a sub-produselor, a 

deşeurilor şi reziduurilor şi a altor materii prime nealimentare, in scopul bio-economiei”. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Documente Verificate: 
Studiu de fezabilitate /MJ; 
cererea de finanțare 

 

8.Verificarea condițiilor artificiale     
 

Rezultat 
verificare 

DA NU 
NU 

ESTE 
CAZUL 

8.1 Reprezentanții legali/ asociații/ actionarii administratorii/ solicitantului sunt 

asociați/ administratori/ acționari ai altor societăți care au același tip de activitate* cu 

cel al proiectului analizat ? 

 

8.2 Există utilități, spații de producție/ procesare/ depozitare, aferente proiectului 

analizat, folosite în comun cu alte entităţi juridice? 

 

8.3 Există legături între vânzătorul/ arendatorul/ locatorul clădirii/terenului destinat 

realizării proiectului sau al terenurilor/efectivelor de animale/infrastructurii de 

producție luate în considerare pentru calcularea SO-ului și  solicitant? 

 

8.4 Activitatea propusă prin proiect este dependentă de activitatea unui terț( persoana 

juridică) și/sau crează avantaje unui terț (persoană juridică) ? 

 

*„acelasi tip de activitate” reprezintă acea situație în care două sau mai multe entități economice 

desfășoară activități autorizate identificate prin aceeași clasă CAEN (nivel 4 cifre) și realizează 

produse/servicii/lucrari similare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente Verificate: 
cererea de finanțare 
Studiu de Fezabilitate /MJ 
documentele care atestă dreptul de proprietate/folosință : clădiri/ terenuri/ infrastructură de producție 
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7. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI, INCLUSIV LA 

VERIFICAREA PE TEREN  

Verificare efectuată 

DA NU  

 
Verificare la GAL Podgoria Panciu  

 
 

 
 
 

 
 

Observatii: . 
Se detaliază: 
-   pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este 
cazul:,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul, 
(motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren ); 
- dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea. 
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil. 
 
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu motivele de neeligibilitate ale  
proiectului. 
 
 
 
Aprobat de Președinte Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu  
 

Nume și prenume:  ______________________________________ Ștampila  
Semnătura:  ____________________  
Data : ________/_____/2020  
Verificat : Expert 2  Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  ______________________________________   
Semnătura : ____________________   
Data : _________/_____/2020   
Întocmit : Expert 1 Asociația Grupul de Acțiune Locală Podgoria Panciu    
Nume și prenume:  ______________________________________   
Semnătura : ____________________   
Data : ________/_____/2020   


