
 FIȘA DE ELIGIBILITATE pentru Masura M19/2B/1- Sprijinirea tinerilor fermieri 
si a fermelor mici 

Fișa de evaluare  a proiectului  

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

         

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

 

A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

1. Verificarea eligibilităţii solicitantului Documente verificate 

 DA NU NU ESTE 
CAZUL 

1.1  Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi 
proiect în cadrul altei măsuri din PNDR)? 

□ □  

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

□ □  

1.3 Solicitantul se afla în Bazele de date AFIR? □ □  

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

a) Solicitantul are contract de finanțare aflat în implementare și 
finanțat pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 
“Instalarea tinerilor fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 
şi/sau pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?  
 

□ □ □ 

b) Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin a mai  
beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea 
tinerilor fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din 
LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau prin intermediul submăsurii 
6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” sau proiecte 

□ □ □ 



similare finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” 
din PNDR 2014-2020? 
 

c) Solicitantul are decizie de finanțare pentru proiect  aflat în 
implementare  și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, 
și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 
19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 
 

□ □ □ 

d) Exploatația/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin 
aparține unui proiect  aflat în implementare și finanțat prin 
intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin 
intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 _ 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 
 

□ □ □ 

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

□ □ □ 

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

□ □  

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

□ □ □ 

B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili? 

 

□ □ □ 

EG2 Dimensiunea exploatației agricole se încadrează în 
dimensiunile admise? 

Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.i:  

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea 
economică de minimum 8.000 SO integral pe teritoriul  GAL Tara 

□ □ □ 



Oltului la momentul depunerii cererii de finantare,  

Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.iii:  

Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu dimensiunea 
economică cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO la momentul depunerii 
cererii de finantare 

EG3 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin: 

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

(i) situația inițială a exploatației agricole; 

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

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

(Alte angajamente - În cazul în care exploataţia agricolă vizează 

creşterea animalelor, planul de afaceri va prevede obligatoriu 

platforme de gestionare a gunoiului de grajd, conform normelor de 

mediu.)  

□ □ □ 

EG4 Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează 
îmbunătățirea performanței generale a exploatației agricole? 

Implementarea corectă a planului de afaceri este  conditionată 
realizarea obiectivelor propuse  cu privire la: 

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

- stabilirea domiciliului și sediului social în Unitatea 

Administrativ Teritorială (reprezentând localitatea 

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

înregistrată exploataţia, până la momentul demarării 

implementării planului de afaceri,  

- locul de muncă, în cazul în care este încadrat într-o 

activitate salarizată, în aceeaşi UAT sau zona limitrofă a 

UAT în care este înregistrată exploataţia vizată pentru 

sprijin, până la momentul demarării implementării 

planului de afaceri; 

- vor fi propuse de către solicitant obiective suplimentare 

□ □ □ 



care vor viza dezvoltarea exploataţiei agricole şi care să 

conducă (împreună cu celelalte obiective) la viabilitatea 

planului de afaceri. De asemenea, fiecare obiectiv se va 

detalia prin acţiunile întreprinse pentru îndeplinirea 

obiectivului prevăzut prin Planul de Afaceri. 

-  trebuie să se demonstreze modul în care exploatația 

agricolă se va dezvolta/moderniza, va asigura creșterea 

productivității și toate aspectele legate de realizarea 

obiectivelor obligatorii și suplimentare propuse prin 

proiect – aceste elemente vor fi stabilite în funcţie de tipul 

şi necesităţile exploataţiei vizate pentru sprijin; 

- demararea implementării Planului de Afaceri trebuie să 

înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de 

acordare a sprijinului; se angajează (atât prin declarație pe 

proprie răspundere, cât și prin planul de afaceri) că în 

termen de maximum 18 luni de la data încheierii instalării 

devină fermier activ (conform art. 9  din Regulamentul 

(UE) nr. 1307/ 2013); 

 

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

prin PNS?  

În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi finanţate prin PNDR 
acţiunile eligibile prin PNS aprobat, în vigoare. 
În cazul proiectelor care vizează exploataţii vitivinicole, pentru a 
demonstra viabilitatea planului de afaceri, vor fi introduse alte 
cheltuieli decât cele specifice PNS. În acest caz, evaluatorii vor ţine 
cont de aria limitată de cheltuieli a solicitanţilor aflaţi în această 
situaţie pentru evaluarea viabilităţii planului de afaceri.  
C Solicitantul şi-a prevăzut prin planul de afaceri acţiuni eligibile 

prin PNA?  

În vederea evitării dublei finanţări, nu este permisă achiziţionarea 
aceloraşi produse din PNA 2014-2016/2017-2019 şi din PNDR 
2014-2020 de către apicultorul care solicită sprijin prin PNDR. 
Aşadar, NU pot fi propuse în Planul de Afaceri acele cheltuieli 
decontate/care urmează a fi decontate prin PNA2014-2016/2017-
2019, în conformitate cu legislaţia în vigoare care aplică cele două 
programe, respectiv stipulează lista de cheltuieli eligibile.  

Nu pot fi finanțate atât din PNDR cât şi din PNS în vigoare, 
respectiv PNA 2014-2016/2017-2019 aceleaşi acţiuni, însă este 
permisă accesarea simultană a proiectelor finanţate din PNDR 
2014-2020 cu cele două programe.   

 (Alte angajamente - Planul de afaceri va cuprinde Investiții privind 

marketing produse agro-alimentare în on-line și cele privind 



comercializarea direct de la fermă și on-line respectând legislația 

sanitar-veterinară în vigoare). 

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

□ □ □ 

EG 6 Solicitantul detine competente şi aptitudini profesionale sau 
se angajeaza sa dobandeasca competente în domeniul agricol, în 
acord cu domeniul proiectului?  

Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.i: 

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

sau 

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

sau 

3.Competențe  în domeniul agricol/veterinar/economie agrară 

dobândite prin participarea la programe de 

iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document 

eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un 

număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I de calificare 

profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de ore de curs 

pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de 

ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 ianuarie 2016), 

inclusiv certificat de calificare ANCA.  .  

sau 

- recunoaşterea de către un centru de evaluare si certificare a 

competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale 

autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei 

profesionale. 

sau 

4.Angajamentul de a dobândi competențele profesionale 
adecvate într-o perioadă de grație de maximum 33 de luni de la 
data adoptării deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar 
nu mai mult de ultima tranşă de plată. Doc. Diplomă de absolvire 
studii superioare în domeniul agricol/ veterinar/economie agrară; 

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

Doc. Certificat/diplomă/atestat de absolvire a cursului/ document 
echivalent acestora/ adeverință (sub condiția prezentării în original 
a unuia din documente menționate la depunerea tranșei a doua de 

   



plată)  prin care se atestă competenţele profesionale în domeniul 
agricol/  veterinar/economie agrară, în acord cu domeniul 
proiectului, dobândite prin participarea la programe de 
iniţiere/instruire/specializare care nu necesită un document 
eliberat de formatorii recunoscuţi de către  ca urmare a experienţei 
(ANC), este eligibil inclusiv certificat de calificare ANCA, şi 
presupune un număr de ore sub numărul de ore aferent Nivelului I 
de calificare profesională (Nivelul I de calificare presupune 360 de 
ore de curs pentru cei care au urmat cursuri până la 1 ianuarie 
2016, şi 80 de ore de curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 
ianuarie 2016.); Doc. Diplomă/document justificativ absolvire 
minimum 8 clase; 

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

EG7 Solicitantul are exploataţia agricolă înregistrată, conform 
prevederilor legislative naționale, cu cel puţin 24 de luni înainte 
de solicitarea sprijinului?  

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

   

EG8 Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin prin intermediul 
submasurii 6.3 “ Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, din 
PNDR 2014-2020?  

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

 

 

 

 

 

EG9 Exploataţia agricolă primeşte sprijin o singură dată în cadrul 
acestei sub-măsuri prin PNDR 2014-2020, în sensul că exploatația 
nu a fost transferată între doi sau mai mulți fermieri, beneficiari 
ai sprijinului prin această sub-măsură? 

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

 

 

 

 

 

EG10 În cazul investiţiilor în exploataţii viticole pentru soiurile de 
struguri de vin, sunt eligibile doar exploataţiile de viţă de vie 
pentru vin din arealele viticole nominalizate prin Ordinul nr 
397/2003, cu modificările şi completările ulterioare?  

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

   

EG11 În cazul înfiinţării/ reconversiei plantaţiilor pomicole, sunt 
eligibile pentru sprijin doar speciile eligibile și suprafeţele incluse 
în Anexa aferentă Subprogramului Tematic Pomicol, exceptând 
culturile din sectorul pomicol în sere si solarii şi pepinierele, care 
pot fi realizate pe întreg teritoriul naţional? 

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

   

EG12 Implementarea Planului de afaceri va începe în termen de 
cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului? 

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

   



C. VALOAREA SPRIJINULUI FINANCIAR ESTE STABILITĂ CORECT: 

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

• Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult 
de 50.000 de euro. 

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

• Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult 
de 15.000 euro. 

□ □  

D. SOLICITANTUL A CREAT CONDIȚII ARTIFICIALE necesare pentru 
a beneficia de plăți (sprijin) și  a obține astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii? 

□ □ □ 

 

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

 

 

VERIFICAREA PE TEREN DA NU NU ESTE CAZUL 

 □ □ □ 

 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

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

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

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

Observatii:  

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

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

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



 

 

Aprobat de: Presedinte/Manager GAL 

Nume/Prenume …………………….................. 

Semnătura şi ştampila................................ 

DATA………................................................... 

 

Verificat: Expert 2 GAL 

Nume/Prenume ……………………................... 

Semnătura................................................... 

DATA……….................................................... 

 

Întocmit de: Expert 1 GAL 

Nume/Prenume ……………………...................... 

Semnătura..................................................... 

DATA………...................................................... 

 


