
 
  

  

FIȘA DE EVALUARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI M4- 

Sprijin pentru debutanți în activități non-agricole noi   

cu obiective care se încadrează în prevederile art. 19,  alin. (1), lit. a), (ii) din Reg. (UE) nr. 

1305/2013 - corespondență Submăsura 6.2 – ’’Sprijin pentru înființarea de activități 

neagricole în zone rurale’’  

  

   

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:___________________________________________________   

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI   

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?   □  □     

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA SIRET - MOLDOVA   
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1.3.1 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i.            

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 finanțate 
prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 20142020?    

□  □  □  

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?   

□  □  □  

 



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

□  □  □  

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

 □  □    

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

□  □  □  

  
B.1 VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI, specifice Sub-Masurii 19.2, art 
19 

EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili?   
□ □ □ 

 EG2   Solicitantul creează locuri de muncă? (Minim 8 ore/zi)   
□ □ □ 

EG3 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin:   

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

(i) Titlul proiectului, data întocmirii acestuia;   

(ii) Prezentarea situației economice inițiale a solicitantului (de ex. 
datele solicitantului, aria de cuprindere a activității, forma juridică a 
solicitantului, abilități profesionale, istoricul întreprinderii, facilități de 
producție, dotarea);   

(iii) Prezentarea etapelor pentru dezvoltarea noilor activități ale 
solicitantului (planificarea îndeplinirii acestora, riscurile de 
implementare, standarde și norme europene legate de protecția 
muncii și de mediu);   

(iv) Prezentarea obiectivelor – (general, obligatoriu de îndeplinit și  
cele specifice) ‐ care se intenționează a fi atinse prin realizarea 
investițiilor propuse prin planul de afaceri;  

(v) Prezentarea detaliată a acțiunilor și resurselor aferente 
(materiale, umane și financiare) necesare pentru atingerea 
obiectivelor și dezvoltarea activităților beneficiarului, cum ar fi 
investițiile, formarea sau consilierea, care să contribuie la dezvoltarea  

□  □  □  

 



activităților întreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi 
abilități/competențe ale angajaților   

   

EG4 Activitatea propusă în proiect se încadrează în cel puțin unul 
dintre tipurile de activități sprijinit prim Măsura 4?  
  

• Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, 
îmbrăcăminte, articole de marochinărie, articole de hârtie și 
carton; fabricarea produselor chimice, farmaceutice; activități 
de prelucrare a produselor lemnoase (producție de combustibil 
din biomasă – ex : fabricare de peleți); industrie metalurgică, 
fabricare construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; 
fabricare produse electrice, electronice) în vederea 
comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse 
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte 
integrantă a proiectului etc.;   

• Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte 
activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea 
manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii etc.), conform definiției 
din capitolul 4.4   

• Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii 
turistice de agrement și alimentație publică);   

Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, 
obiecte casnice; consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în 
tehnologia informației și servicii informatice; servicii tehnice, 
administrative, alte servicii destinate populației din spațiul rural  etc). 
  

 □  

  
  
  

□  □  

EG5 Sediul social și punctul/punctele de lucru sunt situate pe 
teritoriul GAL Siret-Moldova, iar activitatea propusă prin proiect se 
va desfășura în teritoriul GAL Siret-Moldova?  

 □  
  

□  □  

EG6 Implementarea Planului de afaceri începe în termen de cel mult 
9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului?  

        

EG7 Planul de afaceri trebuie să includă dovada desfășurării activităților 
comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate. 

□ □ □ 



EG8 Localizarea proiectului pentru care se solicită finanțare trebuie 
să fie în teritoriul GAL Siret-Moldova   

□  □  □  

EG9 Investiția trebuie să fie în corelare cu Strategia de dezvoltare locală a 
teritoriului GAL Siret-Moldova  

□  □  □  

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect: 

Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL este de  50.000 euro. 

  
□  

  
□  

  

D. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia 
de plăți (sprijin) și  a obține astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii?   

□  □  □  

  

  

  

           Observaţii................................................................................................................... .........            
.............................................................................................................. ..................... 

   

VERIFICAREA PE TEREN   DA   NU   NU ESTE CAZUL   

   □ □ □ 

   

DECIZIA REFERITOARE LA 
ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

 

Verificare efectuată     

  

DA      NU    

Verificare GAL Siret-Moldova     

   

Observatii: .   

Se detaliaza  pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul 

neeligibilităţii, dacă este cazul;   

- daca proiectul este neeligibil nu se mai continua verificarea.   

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

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

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

 



 

 

 

 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIETULUI ESTE:  

 

    ELIGIBIL 

   NEELIGIBIL 

 

 

Verificat de: 

 

Expert 2 GAL SIRET-MOLDOVA 

Nume/Prenume……………………………………………… 

Semnătura……………………………………………………… 

DATA………………………………………………………………. 

 

Întocmit de: 

 Expert 1 GAL SIRET-MOLDOVA 

Nume/Prenume………………………………………………. 

Semnătura ……………………………………………………… 

DATA ………………………………………………………………. 

 


