
ASOCIAŢIA GRUPUL DE 
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FIȘĂ GENERALĂ DE 

EVALUARE A 
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M4/3A - Scheme de calitate 

pentru produse agricole și 

alimentare 

 

 

 



 
DATE GENERALE 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
 
Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului 
Nume:………………………………………………………………………........ 
Prenume:……………...……………………………………………………...... 
Funcţie:…………………………....................................................... 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: .............. 
Structura responsabilă de verificarea proiectului: .............. 
Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă:.............. 
 
Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 
Amplasarea proiectului* .......................(localitate/localități) 
*se va specifica inclusiv dacă localizarea proiectului vizează arealul de implementare al 
Investiției Teritoriale Integrate Delta Dunării (ITI Delta Dunării)  
 
Numărul de înregistrare a cererii de finanţare** : 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F/N 19 20 _ _ _ _ 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Tip 
cerere 
de 
finanțare 

 

Codificarea 
măsurii   

 

Codificarea 
sub-
măsurii  

 

Codificarea 
în funcție 
de articolul 
din Reg. 
1305/2013 

Tip 
beneficiar  

 

Cod 
Decizie 

Autorizare 
GAL 

Codul 
Regiunii 

 

Codul 
Judeţului 

 

Numărul 
de ordine 

de 
înregistrare 
în registru 

 

 
**Se completează numai la nivelul OJFIR/CRFIR 
 

Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

Partea II -VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI 

Partea III -VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

Partea IV -VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 

 

 



Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași Apel 
de selecție? 

DA      NU 
 
Dacă DA, de câte ori ? 
O dată     De două ori     Nu este cazul   

 
Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 
DA     NU   

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

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

 
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Dosarul Cererii de finanțare? 
DA     NU 

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

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

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

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

DA     NU 
 
8. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a Cererii de finanţare? 
DA     NU 
 

9. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
DA       NU         NU ESTE CAZUL 

 

Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     



 NECONFORMĂ 
 
 

Dacă toate punctele de verificare aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este conform. 
În cazul proiectelor neconforme se va completa rubrica Observații cu toate motivele de neconformitate 
ale proiectului. 

Expertul care întocmește Fișa de Verificare își concretizează verificarea prin înscrierea uunei 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. 

 

Observații:  

Se detaliază pentru fiecare punct de verificare care nu a fost îndeplinit, motivul neconformității, 

dacă este cazul; 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Aprobat, 

Responsabil administrativ manager GAL Valea Someșului 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

 

Verificat: Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      

 

Întocmit: Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea 

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________          

 

 

 

 

 

 



Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI 

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

DA     NU          NU ESTE CAZUL   

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 

DA     NU      

 

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 9.000 euro? 

DA     NU     

4.  Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile specificate în Ghidul de implementare?   
DA  NU     NU ESTE CAZUL  

 

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele proiectului și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în cap. 
8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și legislația 
națională specifică? 

DA     NU 

 

6. Obiectivele și tipul de serviciu/ investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în 
fișa măsurii M4/3A din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute în 
cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și 
legislația națională specifică? 

DA      NU             

  

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

DA      NU 

 

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

DA       NU        DA cu diferențe 

 

 

 

 
Tipul de beneficiar promotor al proiectului 
(obligatoriu de completat pentru toate proiectele) 
 

ONG 
GAL1 
Sector public 
IMM 

□ 
□ 
□ 
□ 

                                                           
1
 Se va bifa „GAL“ doar în situația în care GAL este efectiv solicitantul sprijinului nerambursabil (de ex., pentru 

proiecte care vizează infrastructură socială, broadband, minorități). 



 Alții □ 

Numărul de locuri de muncă create 
(obligatoriu de completat pentru toate 
proiectele, inclusiv atunci când valoarea 
este zero)  
 

bărbați 
 

 ……………..  …………….. 

femei   ……………..  …………….. 

 
Indicatori de monitorizare 
 
 

Domeniul de 
intervenție principal2 

Domeniul/ domeniile 
de intervenție 
secundar/e3 

Total cheltuială publică realizată – 1A 
(se va completa doar când domeniul de intervenție 
principal/ secundar (după caz) al proiectului coincide 
cu 1A)  

 ……………..  …………….. 

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin 
pentru participarea la sistemele de calitate, la 
piețele locale și la circuitele de aprovizionare 
scurte, precum și la grupuri/organizații de 
producători 
3A 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…………….. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
…………….. 
 

Numărul de locuri de muncă create – 6A 
(se va completa doar când domeniul de 
intervenție principal/ secundar (după 
caz) al proiectului coincide cu 6A) 

bărbați  ……………..  …………….. 

femei   ……………..  …………….. 

Concluzia verificării: 
Proiectul este încadrat corect:  

 DA                                      

 NU 
Observații: 
___________________________________________________________________________ 
 
 

Aprobat, 

Responsabil administrativ manager GAL Valea Someșului 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

 

Verificat: Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      

                                                           
2
 Se va bifa obligatoriu un singur DI principal 

3
 Pot fi unul/ mai multe sau niciunul, în funcție de prevederile fișei măsurii din SDL 



 

 

Întocmit: Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea 

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________           

 

Am luat la cunoştinţă, 

Reprezentant legal al solicitantului: 

Nume/Prenume ________________________ 

Semnătura ________________________ 

 

PARTEA A III -VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

1. Verificarea eligibilității solicitantului 
Verificare efectuată 

DA NU NU ESTE CAZUL 

1.1. Solicitantul sprijinului a participat în 

cadrul aceleiași sesiuni sau în sesiuni 

diferite la aceeași schemă de calitate 

(același produs agricol sau alimentar)? 

  

 

 

1.2. Solicitantul sprijinului a aplicat pe 

Măsura 11 prevăzută în PNDR 2014-2020, 

inclusiv perioada de conversie, pentru 

costurile prevăzute la art. 29 ”Agricultura 

ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013? 

  

 

1.3. Solicitantul sprijinului este înregistrat 

în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? 

   

1.4. Solicitantul, prin reprezentantul său 

legal, a semnat și și-a însușit în totalitate 

Declarația F? 

   

1.5. Solicitantul sprijinului și-a dat acordul 

pentru prelucrarea, de către AFIR, a 

datelor cu caracter personal? 

   

 

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor :……………………………………………. 



Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea: ……………………… 

2. Verificarea condițiilor de eligibilitate 
Verificare efectuată 

DA NU Nu este cazul 

EG1 – Solicitantul sprijinului trebuie să se 
încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili. 

   

Documente de verificat: 
Cererea de finanțare 
Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC 
Doc. 3 Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) eliberat de ONRC conform legislației naționale, cu 
modificările și completările ulterioare 
              Statut pentru Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și completările 
ulterioare), din care să reiasă că acestea se încadrează în categoria cooperativă agricolă 
 

EG2 – Solicitantul sprijinului trebuie să 
îndeplinească condiţia de fermier activ, 
conform articolului 9 din Regulamentul 
(UE) nr. 1307/2013. 

   

Documente de verificat: 
Cererea de finanțare 
Bazele de date IACS – APIA și/sau ANSVSA/DSVSA 

EG3 – Schema pe care aplică solicitantul 
trebuie să fie certificată în conformitate cu 
legislația specifică UE în vigoare. 

   

Documente de verificat: 
Registrul Sistemelor din domeniul Calităţii Protejate Naţional (RSCPN): http://www.madr.ro/industrie-
alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html 
Baza de date DOOR a Comisiei Europene: 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html?locale=ro&recordStart=0&filter.dossierNumber=&filte
r.comboName=&filterMin.milestone__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&filterMax.
milestone=&filter.country=RO&filter.category=&filter.type=&filter.status=REGISTERED 
Baza de date E-Spirit-Drinks a Comisiei Europene: 
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication 
Dosare Tehnice Indicatii Geografice (IG) 2017: http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-
europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html 
Registrul Naţional al Produselor Montane (RNPM): http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-
calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html 
Baza de date a MADR cu operatorii înregistrați în agricultură ecologică: http://www.madr.ro/agricultura-
ecologica.html 
Doc. 6. Fișa de înregistrare a producătorilor în agricultură ecologică, eliberată de DAJ/DAM București 

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html


EG4 – Solicitantul trebuie să prezinte un 
plan de acțiuni care să cuprindă: 

 descrierea produsului cu care 
solicitantul aderă la schema de calitate 

 detalierea modului în care 
aderarea la schema de calitate 
contribuie la adăugarea de plus valoare 
produsului agricol respectiv și la o mai 
bună integrare a solicitantului în lanţul 
agroalimentar 

 descrierea etapelor pe care 
solicitantul trebuie să le parcurgă în 
scopul aderării la schema de calitate, 
repartizate pe cei trei ani pentru care 
se acordă stimulentul financiar 

 detalierea modului în care 
solicitantul îndeplinește principiile și 
criteriile de selecție pentru care și-a 
acordat punctaj 

   

Documente de verificat: 
Cererea de finanțare 
Doc. 1. Plan de acțiuni 

EG5 – Solicitantul sprijinului trebuie să se 
angajeze ca, la comercializare, etichetele 
sau ambalajele produselor obţinute 
conform schemelor de calitate să fie 
inscripţionate cu logo-ul aferent schemei 

  

 

Documente de verificat: 
Doc. 4. Declarație pe proprie răspundere a solicitantului prin care se angajează ca, la comercializare, 
etichetele sau ambalajele produselor obținute conform schemelor de calitate, să fie inscripționate cu logo-ul 
aferent schemei 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

EG6 -  Solicitantul trebuie să se 

încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili; 

Documente de verificat: 
Cererea de finanțare 
Baza de date a serviciul online RECOM a 
ONRC 
Doc. 3  Certificat de înregistrare (inclusiv 
anexele) eliberat de ONRC conform 
legislației naționale, cu modificările și 
completările ulterioare 
Statut pentru Cooperativa agricolă 
(înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004, cu 
modificările și completările ulterioare), din 
care să reiasă că acestea se încadrează în 
categoria cooperativă agricolă 
 

  

 



EG7 - Investiția trebuie să se încadreze 

în acțiunile eligibile prevăzute prin 

măsură;  

Se va verifica in Planul de actiuni daca 

investitia se incadreaza in urmatoarele 

tipuri de acțiuni eligibile:  

-participarea pentru prima dată la 

schemele de calitate instituite în 

cadrul regulamentelor și dispozițiilor   

( UE ); 

- participarea pentru prima data la 

schemele de calitate, inclusiv schemele 

de certificarea exploatațiilor agricole, 

pentru produse agricole și alimentare 

sau pentru bumbac, recunoscute de 

statele membre.  

  

 

EG8 - Proiectul se realizează pe 

teritoriul GAL Valea Someșului. 

Se va verifica in cererea de finanțare 

dacă  proiectul se realizează in 

teritoriul GAL Valea Someșului. 

 

  

 

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor :……………………………………………. 

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea: ……………………… 

3. Verificarea cheltuielilor eligibile 
Verificare efectuată 

DA NU Nu este cazul 

3.1. Sunt respectate cheltuielile eligibile din ghidul 

solicitantului și fișa submăsurii? 
   

Documente de verificat: 

Cererea de finanțare 

Doc. 1. Plan de acțiuni 

Doc. 5. Precontract/Contract încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare acreditat de RENAR și 

recunoscut de MADR 

Pagina de internet: http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html 

3.2. Sprijinul este calculat de solicitant pentru o perioadă 

care nu depășește trei ani  consecutivi de la data aderării 

acestuia, pentru prima dată, la o schema de calitate? 

   

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html


Documente de verificat: 

Cererea de finanțare 

Doc. 1. Plan de acțiuni 

3.3. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Data şi rata 

de schimb din cererea de finanţare şi din planul de acțiuni 

corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe 

Internet la adresa:  

http://www.ecb.int/index.html? 

   

Documente de verificat: 

Cererea de finanțare 

Doc. 1. Plan de acțiuni 

Pagina de internet: http://www.ecb.int/index.html 

 

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor :……………………………………………. 

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea: ……………………… 

4. Verificarea încadrării proiectului conform 

Domeniilor de Intervenţie 

Verificare efectuată 

DA NU Nu este cazul 

3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor 

primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, 

al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al 

promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor 

scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor 

de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

   

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor :……………………………………………. 

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea: ……………………… 

 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE 

 

Măsura M4/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

 

1. Cod RO    

http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html


2. Cod CAEN   

3. Numărul de exploataţii sprijinite   

4. Tipul de sprijin 

Sprijin pentru noii participanți la schemele de calitate ale UE   

Sprijin pentru noii participanți la schemele de calitate naționale 

  

  

5. Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum 

și la grupuri / organizații de producători 

 

6.Cheltuielile publice totale  

7.Locuri de muncă create   

Indicatorul nr. 1 – reprezintă codul de înregistrare al solicitantului în Registrul Fermierului la APIA 

Indicatorul nr. 2 – reprezintă codul CAEN pentru investiţia vizată prin proiect 

Indicatorul nr. 3 – se completează numărul exploataţiilor pentru care se primește sprijinul 

Indicatorul nr. 4 – se va bifa doar o singură categorie, în funcție de tipul schemei pentru care se acordă sprijinul 

Indicatorul nr. 5 – se completează numărul exploataţiilor agricole care  primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate 

Indicatorul nr.6 – se completează cu valoarea cheltuilii publice totale 

Indicatorul nr. 7 – se completeaza cu nr. de locuri de muncă create in cadrul domeniului de interventie  6A 

 

 

5. Verificarea indicatorilor de monitorizare 
Verificare efectuată 

DA NU 

Tabelul indicatorilor de monitorizare este completat corect 

de către solicitant? 
  

 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 

 

Verificare efectuată 

DA NU 

Planul de acțiuni respectă condițiile prevăzute în cadrul 

Ghidului Solicitantului și documentele anexă? 

 

 

 

 



Proiectul este eligibil?   

 

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor :……………………………………………. 

Observații Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea: ……………………… 

- se detaliază pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit: motivul neeligibilităţii, 

motivul reducerii valorii sprijinului public, dacă este cazul; 

- se prezintă în detaliu motivele neeligibilității în cazul în care Planul de acțiuni nu respectă condițiile 

prevăzute în cadrul Ghidului Solicitantului și documentele anexă; 

- se detaliază atât aspectele legate de eligibilitatea solicitantului cât si toate aspectele legate de 

condițiile de eligibilitate pentru a putea informa solicitantul cu privire la toate aspectele care conduc la 

neeligibilitatea cererii de finanțare; 

- dacă proiectul este neeligibil nu se mai continuă verificarea. 

 Aprobat, 

Responsabil administrativ manager GAL Valea Someșului 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

 

Verificat: Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      

 

 

Întocmit: Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea 

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/______



PARTEA IV -VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE A PROIECTULUI 

Nr.crt Criterii de selectie Punctaj 

1. Solicitantul se încadrează în categoria ferme mici  

 
5 puncte 

2. Solicitantul a aplicat pentru sprijin în cadrul măsurii “ferme 
mici” 

 
30 puncte 

3. Solicitantul deține o formă de autorizare constituită în anul 
depunerii cererii de finanțare  

 
10  puncte 

4. Solicitantul este membru într-o formă asociativă din teritoriu  

 
5 puncte 

5. 
Solicitantul activează în unul din sectoarele prioritare 
identificate la nivelul teritoriului  

-  legume, fructe 

- produse apicole 

- lapte și produse din lapte 

- carne și produse din carne 
 
 

 

Maxim 50 puncte 

- 50 puncte 
- 40 puncte 
- 30 puncte 
- 20 puncte 

 

 

 

 
TOTAL 100 puncte 

 

Pentru această măsură punctajul minim este de 5  puncte si reprezintă punctajul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte. 

Va atragem atenția asupra faptului ca beneficiarii trebuie să respecte criteriile de selectie pe 

durata de implementare si monitorizare a proiectului. În caz contrar beneficiarul va fi obligat sa 

restituie sprijinul. 

Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului 

 

Documentele în baza cărora se va acorda punctajul sunt următoarele: 

 

CS1. Solicitantul se încadrează în categoria ferme mici 

Ferma mică - reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica între 4.000 – 7.999 

S.O. (valoarea producției standard). Se va verifica calculul  coeficientilor de producție standard 



(SO –urilor) atasat proiectului pentru a vedea dacă dimensiunea economică a fermei se 

încadrează între 4.000 – 7.999 S.O, verificandu-se si documentele justificative depuse pentru a 

dovedi acest calcul (cerere unica pe suprafață, adeverință cu numarul de animale vizata DSVSA). 

In cazul în care solicitantul dovedeste incadrarea in ,,ferme mici,, va fi punctat cu 5 puncte. 

CS2. Solicitantul a aplicat pentru sprijin în cadrul măsurii “ferme mici” 
Se verifică dacă solicitantul a aplicat pentru sprijin  in cadrul măsurii “ferme mici” (M2/2A -– 
Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici), măsură cuprinsă in SDL Gal Valea Someșului. Această 
verificare se va face in Raportul de Selecție aferent măsurii M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea 
fermelor mici. Dacă solicitantul se regăsește în Raportul de Selecție la proiecte eligibile si 
selectate  atunci va primi punctajul de 30 puncte. 
 
CS3. Solicitantul deține o formă de autorizare constituită în anul depunerii cererii de finanțare . 
Se va verifica in certificatul de înregistrare fiscală anul constituirii formei de autorizare. Dacă 
aceasta s-a constituit in anul depunerii cererii de finanțare se va acorda punctajul de 10 puncte. 
 
 
 
CS4. Solicitantul este membru într-o formă asociativă din teritoriu. 
Se va verifica dacă solicitantul a prezentat ca anexă a Cererii de finanțare o adeverință din care 
să reiasă că este membru într-o formă asociativă din teritoriul GAL Valea Someșului. 
În acest caz el va primi  5 puncte. 
 
 
CS5. Solicitantul activează în unul din sectoarele prioritare identificate la nivelul teritoriului. 

La nivelul teritoriului s-au identificat următoarele sectoare prioritare (referindu ne la categoria 

de produs obtinut prin schema de calitate) 

- legume, fructe 

- produse apicole 
- lapte și produse din lapte 

- carne și produse din carne 
Pentru acordarea punctajului, se va lua în considerare descrierea produsului cu care solicitantul 

aderă la schema de calitate din planul de acțiuni.  

Dacă produsul apartine sectorului legume- fructe se vor acorda 50 de puncte, dacă produsul 

apartine sectorului produse apicole se vor acorda 40 puncte, dacă produsul apartine sectorului 

lapte si produse din lapte se vor acorda 30 puncte, dacă produsul apartine sectorului carne si 

produse din carne se vor acorda 20 puncte. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 
cadrul alocării disponibile. 



Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de tipul de tipul de 
schemă la care aplică, prioritizandu-se schemele europene. 
Al doilea criteriu de departajare va fi sectorul prioritar. Pentru proiectele cu acelasi puntaj, si 
care aplica si pe o schema europeana departajarea se va face in functie de sectorul prioritar 
in ordinea prioritizarii sectoarelor conform tabelului anterior. 
 
 

Observatii: 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
 
 

 Aprobat, 

Responsabil administrativ manager GAL Valea Someșului 

Nume/Prenume _______________________ 

Semnătura __________ 

Data_____/_____/_______ 

 

 

Verificat: Responsabil cu verificarea, evaluarea și selecția proiectelor  

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________      

 

 

Întocmit: Responsabil cu verificarea, evaluarea, selecția proiectelor și monitorizarea 

Nume/Prenume ______________________          

Semnătura __________ 

Data_____/_____/________            

 

 

 

 



 

METODOLOGIE 

Denumire solicitant: Se preia denumirea din Cererea de finanțare  

Statutul juridic: Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 

Date personale ale reprezentantului legal al solicitantului (Nume, Prenume, Funcţie): Se 
preiau informațiile din Cererea de finanțare 

Titlul proiectului: Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 

Data lansării apelului de selecție de către GAL: Se completează cu data lansării apelului de 
selecție de către GAL.  

Data înregistrării proiectului la GAL: Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL, 
conform documentației depuse de GAL la OJFIR/ CRFIR.  

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: Se completează cu data înregistrării 
proiectului la SLIN-OJFIR de către GAL. 

Structura responsabilă de verificarea proiectului: Se va completa doar în cazul în care structura 
responsabilă este alta în afară de SLIN-OJFIR. 

Data transmiterii proiectului de către SLIN-OJFIR la structura responsabilă: Dacă este cazul, Se 
va completa cu data înregistrării Notei de înaintare transmisă către Serviciul de specialitate 
responsabil din cadrul OJFIR/CRFIR.  

Obiectivul și tipul proiectului: Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în 
Cererea de finanțare.  

Se stabilește tipul proiectului:  

 de servicii; 

 de investiții: - investiție nouă 

                        - modernizare  

 cu sprijin forfetar 

 mixt. 
Notă! Proiectele mixte (investiții și servicii) vor fi gestionate ca proiecte de investiții, întrucât 
existența unei componente de investiții conduce la obligația menținerii obiectivelor investiției 
pentru o perioadă minimă, stabilită în cadrul de implementare național. 
Amplasarea proiectului 

Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. 

 

 

 



 

Metodologie de aplicat pentru Partea I – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII 
DOCUMENTELOR 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în baza aceluiași 
Apel de Selecție?  

Expertul verifică în Registrul cererilor de finanțare dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă  
în baza aceluiași apel și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a mai fost depusă de două ori în 
baza aceluiași Apel de selecție, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi 
declarată neconformă. De asemenea, se verifică dacă cererea de finanțare este aferentă unui 
proiect pentru care concluzia a fost că nu este încadrat corect de două ori conform 
Formularului E1.2.1L – Partea a II-a sau dacă cererea de finanțare a fost declarată ca fiind 
încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori. Dacă Cererea de finanțare a mai fost 
depusă de două ori în baza aceluiași Apel de selecție/ concluzia a fost că proiectul nu este 
încadrat corect de două ori conform Formularului E1.2.1L – Partea a II-a/ Cererea de finanțare a 
fost declarată ca fiind încadrată corect și retrasă de către solicitant de două ori, aceasta nu va fi 
acceptată pentru verificare. 

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

Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate de către solicitant. 

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

Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de 
finanțare. 

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

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel: 

A - PREZENTARE GENERALĂ 
A1. Măsura: se verifică dacă este precizată măsura M4/3A pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă. 
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 
menţionat în documentele anexate, după caz.   
A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului. 
A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct. 
Pentru proiectele de servicii: 

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare 
obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna,  satul şi dacă acestea 
corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare. 



A6. Prescorare – expertul verifica dacă s-a trecut punctajul aferent proiectului calculat de 
consultant. 

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 

B1. Descrierea solicitantului 
B1.1 Informații privind solicitantul:  
Expertul verifică dacă data de înființare corespunde celei menţionate în documentele de 
înființare, anexate la Cererea de finanțare. 
Cod de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în 
documentele anexate la cererea de finanțare. 
Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în  
documentele anexate la cererea de finanțare. 
Pentru societăți comerciale se verifică numărul de înregistrare în Registrul Comerțului, pe baza 
documentelor anexate la cererea de finanțare. 
Pentru ONG-uri se verifică numărul de înregistrare în Registrul asociațiilor și fundațiilor, pe baza 
documentelor anexate la cererea de finanțare. 
Pentru proiectele de investiții, se verifică codul CAEN al activității/ activităților finanțate prin 
proiect pe baza documentelor de înregistrare anexate cererii de finanțare, cu excepţia 
proiectelor depuse de comune, ADI-uri, ONG-uri, unități de cult şi proprietarii obiectivelor de 
patrimoniu. 
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 şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat 
un număr de înregistrare (cod RO).  

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 
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal: 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: expertul verifică dacă toate informaţiile 
menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al 
reprezentantului legal. 

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

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele din cererea de finanțare. 

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



Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul 
listei documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat de GAL.  

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

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin 
sondaj.  

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

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și 
exemplarul editabil al cererii de finanțare.  

9. Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ ? 

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ din cererea de finanțare. 

 

 

Metodologie de aplicat pentru Partea a II a - VERIFICAREA ÎNCADRĂRII 

PROIECTULUI 

 

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

Se verifică dacă versiunea cererii de finanţare de pe site-ul AFIR, în vigoare la momentul lansării 
Apelului de selecție de către GAL, corespunde cu modelul de cerere de finanţare utilizat de 
solicitant. Având în vedere faptul că GAL are dreptul de a adapta modelele puse la dispoziție de 
către AFIR în conformitate cu precizările fișei măsurii din SDL, se verifică dacă există cel puțin 
capitolele/ secțiunile existente în modelul de pe site-ul AFIR. 

2. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 



Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în cerințele prevăzute în Apelul de selecție, 
în ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte 
elemente specificate de GAL. 

3. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 9.000 euro? 

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 9.000 
euro. 

4. Localizarea proiectului de servicii respectă condițiile stabilite prin Ghidul de 
implementare?   

Din secțiunea A5 a Cererii de finanțare, se verifică dacă locațiile descrise corespund cerințelor 
din Apelul de selecție al GAL pentru acțiunile de acest tip și dacă solicitantul a menționat 
localitățile în care se vor desfășura aceste acțiuni.   Localizarea proiectului trebuie sa fie in 
teritoriul GAL Valea Somesului. 

 

5. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se 
regăsesc obiectivele proiectului și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate 
prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 
1303/2013, precum și legislația națională specifică? 

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa 
măsurii din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se 
regăsesc în fișa măsurii din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate prevăzute 
în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, precum și 
legislația națională specifică. Dacă informațiile nu se regăsesc și/sau nu respectă cel puțin 
condițiile generale de eligibilitate, cererea de finanțare este respinsă. 

6. Obiectivele și tipul de serviciu/ investiție prezentate în Cererea de finanțare se 
încadrează în fișa măsurii M4/3A din SDL și respectă cel puțin condițiile generale de 
eligibilitate prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. 
(UE) nr. 1303/2013, precum și legislația națională specifică? 

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/ investiție menționate în 
Cererea de finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare 
Locală a GAL ce a selectat proiectul și respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate 
prevăzute în cap. 8.1 din PNDR 2014-2020, Reg. (UE) nr. 1305/2013, Reg. (UE) nr. 1303/2013, 
precum și legislația națională specifică. Dacă informațiile respective nu se regăsesc și/sau nu 
respectă cel puțin condițiile generale de eligibilitate, Cererea de finanțare este respinsă. 

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

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei 
măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală, respectiv documentului „Corelarea măsurilor 



Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 cu obiectivele, prioritățile și domeniile de Intervenție 
stabilite prin regulament“ de pe site-ul MADR, care a stat la baza elaborării SDL. 

Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul 
măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu 
informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform 
Fișei măsurii din SDL, respectiv documentului antemenționat proiectul este respins. 

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

Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători 
domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este 
încadrat proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei 
măsurii din SDL. Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează 
tabelul cu informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat 
secțiunea corespunzătoare indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de 
finanțare este respinsă. În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost 
completați corect/ au fost completați parțial de către solicitant, expertul bifează "DA cu 
diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 

 

Metodologie de aplicat pentru Partea a III a – VERIFICAREA CRITERIILOR DE 

ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

 

1.VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1.1. Solicitantul sprijinului a participat în cadrul 

aceleiași sesiuni sau în sesiuni diferite la aceeași 

schemă de calitate (același produs agricol sau 

alimentar)? 

Se va verifica in Registrul cererilor de finanțare al GAL 

Valea Somesului daca solicitantul sprijinului a participat 

în cadrul aceleiași sesiuni sau în sesiuni diferite la 

aceeași schemă de calitate (același produs agricol sau 

alimentar). 

1.1. Verificarea se face în Registrul electronic al cererilor 

de finanţare (RegistrulElectronicCF), selectând, pentru 

sM 3.1, toate sesiunile de depunere. 

Se verifică dacă solicitantul a mai depus cererea de 

finanțare în cadrul aceleiași sesiuni sau în sesiuni 

diferite. 

http://spcdrdba/?%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render


Beneficiarii sM 3.1 nu pot depune o altă cerere de 

finanțare în cadrul M4/3A pentru același produs agricol 

sau alimentar. 

Expertul verifică în Registrul electronic, pe câmpul CUI, 

dacă solicitantul este deja beneficiar al submăsurii 3.1. 

Se va bifa NU, pentru cerere de finanţare care nu 

figurează în registru cu statusul completat. 

Dacă în Registrul electronic statusul este: 

‒ Rt (retrasă), se bifează NU dacă solicitantul a 
redepus o singură dată după retragere. În caz 
contrar, se bifează DA; 

‒ Neconformă, se bifează NU dacă solicitantul a 
redepus o singură dată după declararea ca 
neconformă. În caz contrar, se bifează DA. 

Dacă DA, expertul va lista print screen-ul și-l va anexa la 

fișa de evaluare iar cererea de finanțare va fi declarată 

neeligibilă. Expertul va motiva detaliat decizia la rubrica 

Observații și va continua evaluarea tuturor criteriilor de 

eligibilitate pentru ca, la final, solicitantul să fie înştiinţat 

de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este cazul). 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. 

Daca expertul GAL nu va putea verifica acest aspect se 

va face o solicitare catre OJFIR/ CRFIR pentru a verifica 

acest aspect. 

1.2. Solicitantul sprijinului a aplicat pe Măsura 11 

prevăzută în PNDR 2014-2020, inclusiv perioada de 

conversie, pentru costurile prevăzute la art. 29 

”Agricultura ecologică” din Regulamentul (UE) nr. 

1305/2013? 

1.2. Verificarea se face în Registrul electronic al cererilor 

de finanţare (RegistrulElectronicCF) pe câmpul CUI. Se 

verifică dacă solicitantul a aplicat pe Măsura 11 

prevăzută în PNDR 2014-2020. 

Dacă solicitantul nu se regăsește în această situație, 

expertul bifează NU și continuă verificarea eligibilității 

solicitantului. 

Dacă este identificată această situație, expertul va lista 

print screen-ul și-l va anexa la fișa de evaluare, va bifa 

DA iar cererea de Finanțare este neeligibilă. Expertul va 

motiva detaliat decizia la rubrica Observații și va 

http://spcdrdba/?%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render


continua verificarea tuturor celorlalte criterii de 

eligibilitate. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. Daca 

expertul GAL nu va putea verifica acest aspect se va 

face o solicitare catre OJFIR/ CRFIR pentru a verifica 

acest aspect. 

1.3. Solicitantul sprijinului este înregistrat în 

Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul 

SAPARD, cât și pentru FEADR? 

1.3. Expertul verifică dacă solicitantul este înregistrat cu 

debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR, 

aflat pe link-ul: \\FS\alpaca$\REGISTRE SRD\REGISTRUL 

DEBITORILOR. 

Dacă DA, expertul va bifa caseta corespunzătoare din 

fișă, va printa şi anexa pagina privind debitul, inclusiv 

dobânzile şi majorările de întarziere ale solicitantului și 

va consemna acest lucru la rubrica Observații. Expertul 

verifică în Declarația F daca solicitantul și-a asumat că le 

va achita integral pâna la contractare. În această situație, 

înainte de semnarea contractului de finanțare, expertul 

va verifica din nou pe link-ul \\FS\alpaca$\REGISTRE 

SRD\REGISTRUL DEBITORILOR, la momentul respectiv, 

dacă solicitantul a achitat integral datoria față de AFIR, 

inclusiv dobânzile și majorările de întârziere. În cazul în 

care expertul nu poate verifica această informație pe 

link-ul menționat, va solicita documente doveditoare de 

la Serviciul Debite. 

În caz contrar, se va bifa NU iar această condiţie de 

eligibilitate este îndeplinită. Expertul va continua 

evaluarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. Daca 

expertul GAL nu va putea verifica acest aspect se va 

face o solicitare catre OJFIR/ CRFIR pentru a verifica 

acest aspect. 



1.4. Solicitantul, prin reprezentantul său legal, a 

semnat și și-a însușit în totalitate Declarația F? 

1.4. Expertul verifică concordanța informațiilor 

referitoare la reprezentantul legal de proiect din cererea 

de finanțare – secțiunile B1.3. și B2 – cu cele din doc. 2. 

Copia actului de identitate a reprezentantului legal. De 

asemenea, expertul verifică în cererea de finanțare dacă 

sunt bifate căsuțele aferente punctelor specifice, după 

caz, din Declarația F, și dacă aceasta este datată, 

semnată de reprezentantul legal de proiect și ștampilată. 

Dacă, pe parcursul verificării proiectului, expertul 

constată că sunt respectate punctele însușite prin 

Declarație, va bifa DA în căsuța corespunzătoare. 

În caz contrar, expertul solicită prin formularul E3.4 ca 

reprezentantul legal al solicitantului să-și asume 

punctele nebifate din Declarația F și, numai în cazul în 

care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 

corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, 

motivează poziţia sa la rubrica Observații iar cererea de 

finanțare va fi declarată neeligibilă. Expertul va continua 

evaluarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate. 

1.5. Solicitantul sprijinului și-a dat acordul pentru 

prelucrarea, de către AFIR, a datelor cu caracter 

personal? 

1.5. Expertul verifică dacă solicitantul a anexat la cererea 

de finanțare doc. 11. Declarație privind acceptul pentru 

utilizarea datelor cu caracter personal și dacă acesta 

este semnat și datat de către reprezentatul legal. 

Dacă da, expertul bifează căsuţa DA. În această situație, 

cererea de finanţare se consideră eligibilă din acest 

punct de vedere şi se continuă verificarea eligibilităţii. 

În caz contrar, expertul solicită informații suplimentare 

prin formularul E3.4 și, numai în cazul în care solicitantul 

refuză să depună acest document, expertul bifează NU, 

motivează poziţia sa la rubrica Observații iar cererea de 

finanțare va fi declarată neeligibilă. Expertul va continua 

evaluarea tuturor celorlalte criterii de eligibilitate. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. 

 

 



2. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE 

 

EG1 – Solicitantul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de finanțare 

 

Baza de date a serviciului online RECOM al ONRC 

 

Doc. 3 Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) 

eliberat de ONRC conform legislației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare 

Statut pentru Cooperativa agricolă (înfiinţată în 

baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare), din care să reiasă că 

aceasta se încadrează în categoria cooperativă 

agricolă 

 

 

  

Expertul accesează baza de date a serviciului 

online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului, printează Certificatul constatator al 

solicitantului și verifică: 

- starea solicitantului, respectiv dacă acesta este în 

funcţiune sau se află în proces de lichidare, 

fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 

reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform 

Legii nr. 85/2014 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- dacă solicitantul este persoană juridică română şi 

altă entitate constituită conform legislaţiei 

specifice în vigoare; 

- dacă Certificatul constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului precizează codul/codurile 

CAEN conform activităţii pentru care solicită 

finanţare. 

 

Pentru Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii 

nr. 566/2004, cu modificările și completările 

ulterioare), se verifică dacă solicitantul are 

prevăzut în doc. 3. Statut gradul și tipul/forma de 

cooperativă agricolă. 

Se verifică concordanţa informaţiilor din paragraful 

B1 din cererea de finanţare cu cele din RECOM și 

de pe site-ul MADR (dacă este cazul) și cu cele 

menţionate în documentele: 3 Certificat de 

înregistrare (inclusiv anexele) Statut. 

În cazul în care se constată necorelări, expertul 

solicită informații suplimentare prin formularul 



E3.4. În cazul în care solicitantul nu răspunde la 

solicitare, cererea de finanțare va fi declarată 

neeligibilă. Expertul va motiva detaliat decizia la 

rubrica Observații și va continua evaluarea 

celorlalte criterii de eligibilitate. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. 

Dacă, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru măsura M4/3A, 

va bifa căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta DA pentru verificare. În caz 

contrar, se va bifa NU, condiția fiind declarată neîndeplinită. Expertul continuă verificarea. 

 

EG2 – Solicitantul sprijinului trebuie să îndeplinească condiţia de fermier activ, conform articolului 9 

din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de finanțare 

 

Bazele de date IACS – APIA și/sau ANSVSA/DSVSA 

Expertul verifică solicitantul în bazele de date IACS – 

APIA și/sau ANSVSA/DSVSA și confruntă informațiile cu 

cele din paragraful B1 din cererea de finanțare. 

 

În cazul în care expertul nu regăsește solicitantul în 

aceste baze de date, va solicita informații suplimentare 

prin formularul E3.4 pentru clarificarea acestui aspect. 

 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, 

cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. Expertul 

va motiva detaliat decizia la rubrica Observații și va 

continua evaluarea celorlalte criterii de eligibilitate. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. 

Dacă, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul constată că solicitantul îndeplineşte condiţia de fermier activ, conform articolului 9 din 

Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, va bifa caseta DA pentru verificare. În caz contrar, va bifa NU, 

condiția fiind declarată neîndeplinită. Expertul continuă verificarea. 

EG3 – Schema pe care aplică solicitantul trebuie să fie certificată în conformitate cu legislația specifică 

UE în vigoare 



DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de finanțare 

 

Doc. 1. Plan de acțiuni 

 

Registrul Sistemelor din domeniul Calităţii 

Protejate Naţional (RSCPN):  

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-

de-calitate-europene-si-indicatii-

geografice/produse-agricole-si-alimentare.html 

 

Baza de date DOOR a Comisiei Europene: 

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.ht

ml?locale=ro&recordStart=0&filter.dossierNumber=

&filter.comboName=&filterMin.milestone__mask=&

filterMin.milestone=&filterMax.milestone__mask=&

filterMax.milestone=&filter.country=RO&filter.categ

ory=&filter.type=&filter.status=REGISTERED 

 

Baza de date E-Spirit-Drinks a Comisiei Europene: 

http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?e

vent=searchIndication 

 

Dosare Tehnice Indicatii Geografice (IG) 2017: 

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-

de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-

tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html 

 

Registrul Naţional al Produselor Montane (RNPM): 

Expertul verifică existența schemei de calitate pe care 
aplică solicitantul în următoarele registre și baze de 
date, astfel: 
- în cazul produselor obținute sub scheme europene 
DOP, IGT, STG, DOC, IG: 

 Registrul Sistemelor din domeniul Calității 
Protejate Național (RSCPN): 
http://www.madr.ro/industrie-
alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-
indicatii-geografice/produse-agricole-si-
alimentare.html 

 Baza de date DOOR a Comisiei Europene: 
http://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/li
st.html?locale=ro&recordStart=0&filter.dossier
Number=&filter.comboName=&filterMin.milest
one__mask=&filterMin.milestone=&filterMax.
milestone__mask=&filterMax.milestone=&filter
.country=RO&filter.category=&filter.type=&filte
r.status=REGISTERED 

 Baza de date E-Spirit-Drinks a Comisiei 
Europene: 
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cf
m?event=searchIndication 

 Dosare Tehnice Indicatii Geografice (IG) 2017: 
http://www.madr.ro/industrie-
alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-
indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-
geografice-ig-2017.html 

- în cazul produselor montane: 

 Registrul Național al Produselor Montane 
(RNPM): http://www.madr.ro/industrie-
alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-
indicatii-geografice/produse-agricole-si-
alimentare/produs-montan.html 

- în cazul produselor ecologice: 

 Baza de date a MADR cu operatorii înregistrați 
în agricultură ecologică: 
http://www.madr.ro/agricultura-
ecologica.html 

Expertul printează extrasele relevante din aceste 

registre și baze de date și le anexează la dosarul 

administrativ. 

În cazul produselor ecologice, expertul verifică, de 

asemenea, dacă solicitantul a anexat la cererea de 

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare.html
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication
http://ec.europa.eu/agriculture/spirits/index.cfm?event=searchIndication
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/dosare-tehnice-indicatii-geografice-ig-2017.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html


http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-

de-calitate-europene-si-indicatii-

geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-

montan.html 

 

Baza de date a MADR cu operatorii înregistrați în 

agricultură ecologică: 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html 

 

Doc. 6. Fișa de înregistrare a producătorilor în 

agricultură ecologică, eliberată de DAJ/DAM 

București 

finanțare doc. 6. Fișa de înregistrare a producătorilor în 

agricultură ecologică, eliberată de DAJ/DAM București. 

Documentul trebuie să fie semnat și ștampilat de 

instituția emitentă, să fie valabil la data depunerii 

cererii de finanțare și să fie emis în numele 

solicitantului, pentru produsul/produsele cu care acesta 

aderă pentru prima oară la schema de calitate. 

Expertul corelează informațiile din registre, baze 
de date și documente cu cele din planul de acțiuni 
și cu cele din cererea de finanțare.  
 

În cazul în care expertul identifică necorelări, va solicita 

informații suplimentare prin formularul E3.4 pentru 

clarificarea acestora. 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare sau 

expertul nu regăsește schema de calitate pe care aplică 

solicitantul în registrele și bazele de date enumerate 

anterior, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

Expertul va motiva detaliat decizia la rubrica Observații 

și va continua evaluarea celorlalte criterii de 

eligibilitate. 

Dacă, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul constată că schema pe care aplică solicitantul este certificată în conformitate cu legislația 

specifică UE în vigoare, va bifa caseta DA pentru verificare. În caz contrar, va bifa NU, condiția fiind 

declarată neîndeplinită. Expertul continuă verificarea. 

 

EG4 – Solicitantul trebuie să prezinte un plan de acțiuni care să cuprindă: 

 descrierea produsului cu care solicitantul aderă la schema de calitate 
 detalierea modului în care aderarea la schema de calitate contribuie la adăugarea de 

plus valoare produsului agricol respectiv și la o mai bună integrare a solicitantului în lanţul 
agroalimentar 

 descrierea etapelor pe care solicitantul trebuie să le parcurgă în scopul aderării la 
schema de calitate, repartizate pe cei  trei ani pentru care se acordă stimulentul financiar 

 detalierea modului în care solicitantul îndeplinește principiile și criteriile de selecție 
pentru care și-a acordat punctaj 

http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/industrie-alimentara/sisteme-de-calitate-europene-si-indicatii-geografice/produse-agricole-si-alimentare/produs-montan.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica.html


DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de finanțare 

 

Doc. 1. Plan de acțiuni 

Expertul verifică dacă planul de acțiuni întocmit de 

solicitant respectă modelul – cadru de pe site-ul AFIR și 

versiunea corespunzătoare la momentul depunerii 

cererii de finanțare. 

Expertul corelează informațiile referitoare la datele 

generale ale solicitantului și ale reprezentantului legal 

al acestuia din planul de acțiuni cu cele din cererea de 

finanțare. 

Expertul verifică dacă obiectivele planificate de 

solicitant în planulul de acțiuni cuprind toate aspectele 

enumerate mai sus. 

În lipsa unor informații clare, expertul solicită informații 

suplimentare prin formularul E3.4. În cazul în care 

solicitantul nu răspunde la solicitare, cererea de 

finanțare va fi declarată neeligibilă. Expertul va motiva 

detaliat decizia la rubrica Observații și va continua 

evaluarea celorlalte criterii de eligibilitate. 

Dacă, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul consideră că solicitantul a prezentat un plan de acţiuni cuprinzător, va bifa caseta DA pentru 

verificare. În caz contrar, va bifa NU, condiția fiind declarată neîndeplinită. Expertul continuă verificarea. 

EG5 – Solicitantul sprijinului trebuie să se angajeze ca, la comercializare, etichetele sau ambalajele 

produselor obţinute conform schemelor de calitate să fie inscripţionate cu logo-ul aferent schemei 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Doc. 4. Declarație pe proprie răspundere a 

solicitantului prin care se angajează ca la 

comercializare, etichetele sau ambalajele produselor 

obținute conform schemelor de calitate, să fie 

inscripționate cu logo-ul aferent schemei 

Expertul verifică dacă solicitantul a anexat la cererea de 

finanțare doc. 4. Declarație pe proprie răspundere a 

solicitantului prin care se angajează ca la 

comercializare, etichetele sau ambalajele produselor 

obținute conform schemelor de calitate, să fie 

inscripționate cu logo-ul aferent schemei și dacă aceasta 

este datată, semnată și ștampilată. 

În cazul în care solicitantul nu a anexat doc. 4, cererea 

de finanțare va fi declarată neeligibilă iar expertul va 

motiva decizia la rubrica Observații. 

 

În cazul în care expertul constată că doc. 4 nu este 

datat, semnat și/sau ștampilat sau nu evidențiază 

angajamentul solicitantului că, la comercializare, 



etichetele sau ambalajele produselor obţinute conform 

schemelor de calitate vor fi inscripţionate cu logo-ul 

aferent schemei, va solicita informații suplimentare prin 

formularul E3.4. 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, 

cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă iar 

expertul va motiva decizia la rubrica Observații și va 

continua verificarea. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea doc. 4 se 

face pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. 

Dacă, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul consideră că solicitantul și-a luat angajamentul că, la comercializare, etichetele sau ambalajele 

produselor obţinute conform schemelor de calitate să fie inscripţionate cu logo-ul aferent schemei, va 

bifa caseta DA pentru verificare. În caz contrar, va bifa NU, condiția fiind declarată neîndeplinită. 

Expertul continuă verificarea. 

 

EG6 – Solicitantul sprijinului trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de finanțare 

 

Baza de date a serviciului online RECOM al ONRC 

 

Doc. 3 Certificat de înregistrare (inclusiv anexele) 

eliberat de ONRC conform legislației naționale, cu 

modificările și completările ulterioare 

Statut pentru Cooperativa agricolă (înfiinţată în 

baza Legii nr. 566/2004, cu modificările și 

completările ulterioare), din care să reiasă că 

aceasta se încadrează în categoria cooperativă 

agricolă 

Expertul accesează baza de date a serviciului 

online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului 

Comerţului, printează Certificatul constatator al 

solicitantului și verifică: 

- starea solicitantului, respectiv dacă acesta este în 

funcţiune sau se află în proces de lichidare, 

fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicată), 

reorganizare judiciară sau insolvenţă, conform 

Legii nr. 85/2014 cu modificările și completările 

ulterioare; 

- dacă solicitantul este persoană juridică română şi 

altă entitate constituită conform legislaţiei 

specifice în vigoare; 

- dacă Certificatul constatator emis de Oficiul 

Registrului Comerţului precizează codul/codurile 

CAEN conform activităţii pentru care solicită 

finanţare. 



 

 

  

 

Pentru Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii 

nr. 566/2004, cu modificările și completările 

ulterioare), se verifică dacă solicitantul are 

prevăzut în doc. 3. Statut gradul și tipul/forma de 

cooperativă agricolă. 

Se verifică concordanţa informaţiilor din paragraful 

B1 din cererea de finanţare cu cele din RECOM și 

de pe site-ul MADR (dacă este cazul) și cu cele 

menţionate în documentele: 3 Certificat de 

înregistrare (inclusiv anexele) Statut. 

În cazul în care se constată necorelări, expertul 

solicită informații suplimentare prin formularul 

E3.4. În cazul în care solicitantul nu răspunde la 

solicitare, cererea de finanțare va fi declarată 

neeligibilă. Expertul va motiva detaliat decizia la 

rubrica Observații și va continua evaluarea 

celorlalte criterii de eligibilitate. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. 

Dacă, în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 

expertul constată că solicitantul se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili pentru măsura M4/3A, 

va bifa căsuţa corespunzatoare categoriei reprezentată de solicitant şi caseta DA pentru verificare. În caz 

contrar, se va bifa NU, condiția fiind declarată neîndeplinită. Expertul continuă verificarea. 

EG7 - Investiția trebuie să se încadreze în acțiunile eligibile prevăzute prin măsură;  

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

Planul de actiuni 

 

Se va verifica in Planul de actiuni daca investitia se 

incadreaza in urmatoarele tipuri de acțiuni 

eligibile:  

-participarea pentru prima dată la schemele de 

calitate instituite în cadrul regulamentelor și 

dispozițiilor   ( UE ); 

- participarea pentru prima data la schemele de 

calitate, inclusiv schemele de certificarea 

exploatațiilor agricole, pentru produse agricole și 



alimentare sau pentru bumbac, recunoscute de 

statele membre. 

 

EG8 - Proiectul se realizează pe teritoriul GAL Valea Someșului. 

 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

Cererea de finanțare 

 

Se va verifica in cererea de finanțare, 

sectiunea A5 Amplasarea proiectului dacă  

proiectul se realizează in teritoriul GAL Valea 

Someșului. 

 

În cazul în care, după verificarea eligibilității solicitantului și a condițiilor de eligibilitate EG1 – EG8, 

expertul constată că cel puțin una din condițiile din secțiunea Verificarea eligibilității solicitantului sau 

din condițiile de eligibilitate EG1 – EG8 nu este îndeplinită și dacă solicitantul nu furnizează informațiile 

solicitate prin formularul de informații suplimentare, cererea de finanțare va fi declarată neeligibilă. 

3. VERIFICAREA CHELTUIELILOR ELIGIBILE 

 

Verificarea constă în asigurarea că sprijinul public nerambursabil solicitat în planul de acțiuni și în 

cererea de finanțare nu depășește suma maximă de 3 000 de euro/exploatație/an și că nu este solicitat 

pentru o perioadă mai mare de 5 ani de la data aderării pentru prima dată la o schema de calitate. 

 

3.1. Sunt respectate cheltuielile eligibile din ghidul solicitantului și fișa submăsurii? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de finanțare 

 

Doc. 1. Plan de acțiuni 

 

Doc. 5. Precontract/Contract încheiat cu un 

Beneficiarii nu pot solicita decât rambursarea 

cheltuielilor eligibile efectuate de la data semnării 

contractului de finanțare cu AFIR. 

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile 

fixe suportate de fermieri/grupurile de fermieri ca 

urmare a participării acestora într-o schemă de 

calitate și cuprind: 

 costurile aferente aderării la o schemă de 
calitate eligibilă, conform verificării 
documentației de autoritatea competentă 



Organism de Inspecție și Certificare acreditat de 

RENAR și recunoscut de MADR 

 

Pagina de internet: 

http://www.madr.ro/agricultura-

ecologica/organisme-de-control-aprobate.html 

și organismul de certificare, respectiv: 
tarifele percepute de organismele de 
certificare în cadrul procesului de 
certificare pentru inițierea certificării, 
controlul solicitantului, cheltuielile 
aferente testării în urma căreia se certifică 
conformitatea cu specificațiile de calitate, 
evaluarea dosarului solicitantului; 

 contributia anuală de participare la 
schema de calitate către Organismul de 
control/certificare 

 cheltuielile aferente controalelor necesare 
pentru verificarea specificațiilor de 
îndeplinire a conformității anuale. 

 

TVA nu este considerată eligibilă, cu excepția 

cazului în care nu poate fi recuperată în 

conformitate cu legislația națională privind TVA. 

În cazul în care solicitantul a bifat în caseta 

corespunzătoare din Declaraţia pe propria 

răspundere F că este plătitor de TVA, TVA-ul este 

neeligibil. 

În cazul în care solicitantul bifează în caseta 

corespunzătoare din Declaraţia pe propria 

răspundere F că nu este platitor de TVA, atunci 

TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. 

În cazul în care solicitantul nu bifează niciuna din 

căsuţe, se consideră TVA-ul neeligibil. 

Următoarele cheltuieli NU sunt eligibile pentru 

sprijin în cadrul măsurii M4/3A privind schemele 

de calitate: 

 cheltuielile suplimentare de testare a 
rezultatelor ca urmare a încercărilor 
nereușite sau a retestării în urma 
constatării neregulilor de către organismul 
de control;  

 costurile și analizele efectuate pentru 
activitățile de autocontrol; 

 costurile controalelor suplimentare 
efectuate de organismele de control 
autorizate pentru a certifica conformitatea 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
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cu caietul de sarcini și costul redactării 
planului de control, costurile solicitate de 
fermierii/grupurile de fermieri care au 
aplicat pe Măsura 11 conform art. 29 
„Agricultura ecologică” din Regulamentul 
(UE) nr. 1305/2013, costurile din perioada 
de conversie întrucât produsele obținute 
în această etapă nu sunt considerate 
ecologice, ci obținute din agricultura 
convențională; 

 costurile inspecțiilor și/sau analizelor 
efectuate în urma constatării neregulilor 
de către organismul de control; 

 cheltuielile aferente produselor pescărești 
și de acvacultură prevăzute în Anexa I la 
Tratatul privind funcționarea Uniunii 
Europene. 

Sprijinul pentru activitățile din cadrul acestei 

măsuri, care nu intră în domeniul de aplicare al 

articolului 42 din TFUE (pentru scheme de calitate 

aferente produselor alimentare care nu se 

încadrează în anexa I la TFUE), va fi acordat în 

conformitate cu art. 48 din Regulamentul (CE) nr. 

702/2014 din 25 iunie 2014 de declarare a 

anumitor categorii de ajutoare în sectorul agricol și 

forestier și în zonele rurale pentru a fi compatibile 

cu piața comună în aplicarea articolelor 107 și 108 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. 

Pregătirea documentației și a altor costuri 

administrative necesare managementului 

depunerii cererii de recunoaștere la COM pentru 

un produs nou (ex: caiet de sarcini) sub o schemă 

de calitate europeană nu este eligibilă. 

 

Expertul verifică în cererea de finanțare, în planul 

de acțiuni și în doc. 5. Precontract/Contract 

încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare 

acreditat de RENAR și recunoscut de MADR dacă 

solicitantul a respectat prevederile detaliate 

anterior și bifează corespunzător în fișa de 

verificare. 

În cazul produselor ecologice, pe pagina de 



internet http://www.madr.ro/agricultura-

ecologica/organisme-de-control-aprobate.html, 

expertul verifică dacă Organismul de Inspecție și 

Certificare cu care solicitantul a încheiat 

precontractul/contractul este recunoscut de 

MADR. 

Expertul corelează valorile previzionate de 

solicitant în planul de acțiuni în tabelul de la 

secțiunea „Etapele de realizare a obiectivelor” cu 

cele din tabelul similar din cererea de finanțare și 

cu cele prevăzute în doc. 5. Precontract/Contract 

încheiat cu un Organism de Inspecție și Certificare 

acreditat de RENAR și recunoscut de MADR. 

În cazul constatării unor neconcordanțe, expertul 

cere solicitantului să le corecteze prin formularul 

E3.4. de solicitare a informațiilor suplimentare. 

În cazul în care solicitantul nu răspunde la 

solicitare, expertul va corecta neconcordanțele, va 

specifica aceasta la rubrica Observații și va 

continua verificarea. 

În cazul grupurilor de fermieri, verificarea se face 

pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin. 

 

3.2. Sprijinul este calculat de solicitant pentru o perioadă care nu depășește trei ani 

consecutivi de la data aderării acestuia, pentru prima dată, la o schema de calitate? 

 

http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html
http://www.madr.ro/agricultura-ecologica/organisme-de-control-aprobate.html


DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de finanțare 

 

Doc. 1. Plan de acțiuni 

Sprijinul public reprezintă ajutor financiar nerambursabil și se acordă 

sub forma unui stimulent anual, pe o perioadă de maxim 3 ani 

consecutivi de la aderarea pentru prima dată la o schemă de 

calitate.În caz de participare iniţială înainte de depunerea cererii de 

finanțare, durata maximă de trei ani se reduce cu numărul de ani care 

au trecut între participarea iniţială la o schemă de calitate şi 

momentul depunerii cererii de sprijin. 

Sprijinul public este de max. 3 000 de euro/exploataţie/an și se 

acordă ca rambursare a costurilor eligibile suportate și plătite efectiv 

de fermieri/grupuri de fermieri. 

Expertul verifică în cererea de finanțare și în planul de acțiuni dacă 

solicitantul a respectat prevederile detaliate anterior și bifează 

corespunzător în fișa de verificare.În cazul grupurilor de fermieri, 

verificarea se face pentru fiecare fermier activ care solicită sprijin.În 

cazul constatării unor neconcordanțe, expertul cere solicitantului să le 

corecteze prin formularul E3.4. de solicitare a informațiilor 

suplimentare.În cazul în care solicitantul nu răspunde la solicitare, 

expertul va corecta neconcordanțele și va specifica aceasta la rubrica 

Observații și va continua verificarea. 

 

3.3. Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Data şi rata de schimb din cererea de finanţare şi din 

planul de acțiuni corespund cu cea publicată de Banca Central Europeana pe Internet la adresa: 

http://www.ecb.int/index.html? 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente de verificat: 

 

Cererea de finanțare 

 

Doc. 1. Plan de acțiuni 

Pagina de internet: 

http://www.ecb.int/index.html 

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.Expertul verifică dacă data şi rata de 

schimb din cererea de finanţare şi din planul de acțiuni corespund cu 

cea publicată de Banca Central Europeană și bifează corespunzător în 

fișa de verificare. Se va anexa pagina conţinând cursul BCE din data 

întocmirii planului de acțiuni.În cazul constatării unor neconcordanțe, 

expertul cere solicitantului să le corecteze prin formularul E3.4. de 

solicitare a informațiilor suplimentare.În cazul în care solicitantul nu 

răspunde la solicitare, expertul va corecta neconcordanțele și va 

specifica aceasta la rubrica Observații și va continua verificarea. 

http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html
http://www.ecb.int/index.html


4. VERIFICAREA INCADRĂRII PROIECTULUI CONFORM DOMENIILOR DE INTERVENȚIE 

 

3A: Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul 

agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, 

al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și 

organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale. 

 

Participarea la schemele de calitate va contribui la introducerea pe piaţă a unor produse agricole și 

alimentare care depăşesc semnificativ standardele comerciale ale produselor de larg consum, precum și 

la o mai mare recunoaştere a calității produselor locale. 

 

5. VERIFICAREA INDICATORILOR DE MONITORIZARE 

Se verifică dacă indicatorii din cererea de finanţare sunt corect completați, în caz contrar se completează 

tabelul cu informaţia corectă. 

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE 

 

Măsura M4/3A - Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare 

 

1. Cod RO    

2. Cod CAEN   

3. Numărul de exploataţii sprijinite   

4. Tipul de sprijin 

Sprijin pentru noii participanți la schemele de calitate ale UE   

Sprijin pentru noii participanți la schemele de calitate naționale 

  

  

5. Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum 

și la grupuri / organizații de producători 

 

6.Cheltuielile publice totale  



7.Locuri de muncă create   

Indicatorul nr. 1 – reprezintă codul de înregistrare al solicitantului în Registrul Fermierului la APIA 

Indicatorul nr. 2 – reprezintă codul CAEN pentru investiţia vizată prin proiect 

Indicatorul nr. 3 – se completează numărul exploataţiilor pentru care se primește sprijinul 

Indicatorul nr. 4 – se va bifa doar o singură categorie, în funcție de tipul schemei pentru care se acordă sprijinul 

Indicatorul nr. 5 – se completează numărul exploataţiilor agricole care  primesc sprijin pentru participarea la 

sistemele de calitate 

Indicatorul nr.6 – se completează cu valoarea cheltuilii publice totale 

Indicatorul nr. 7 – se completeaza cu nr. de locuri de muncă create in cadrul domeniului de interventie  6A 

 

PARTEA IV - METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU EVALUAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

  

Nr.crt Criterii de selectie Punctaj 

1. Solicitantul se încadrează în categoria ferme mici  

 
5 puncte 

2. Solicitantul a aplicat pentru sprijin în cadrul măsurii “ferme 
mici” 

 
30 puncte 

3. Solicitantul deține o formă de autorizare constituită în anul 
depunerii cererii de finanțare  

 
10  puncte 

4. Solicitantul este membru într-o formă asociativă din teritoriu  

 
5 puncte 

5. 
Solicitantul activează în unul din sectoarele prioritare 
identificate la nivelul teritoriului  

-  legume, fructe 

- produse apicole 

- lapte și produse din lapte 

- carne și produse din carne 
 
 

 

Maxim 50 puncte 

- 50 puncte 
- 40 puncte 
- 30 puncte 
- 20 puncte 

 

 

 

 
TOTAL 100 puncte 

 



Pentru această măsură punctajul minim este de 5  puncte si reprezintă punctajul sub care niciun 

proiect nu poate intra la finanţare. 

Suma maximă acordată criteriilor de selecţie nu poate să depăşească 100 de puncte. 

Va atragem atenția asupra faptului ca beneficiarii trebuie să respecte criteriile de selectie pe 

durata de implementare si monitorizare a proiectului. În caz contrar beneficiarul va fi obligat sa 

restituie sprijinul. 

Metodologie de punctare, modalitate de acordare a punctajului 

 

Documentele în baza cărora se va acorda punctajul sunt următoarele: 

 

CS1. Solicitantul se încadrează în categoria ferme mici 

Ferma mică - reprezintă exploataţia agricolă cu o dimensiune economica între 4.000 – 7.999 

S.O. (valoarea producției standard). Se va verifica calculul  coeficientilor de producție standard 

(SO –urilor) atasat proiectului pentru a vedea dacă dimensiunea economică a fermei se 

încadrează între 4.000 – 7.999 S.O, verificandu-se si documentele justificative depuse pentru a 

dovedi acest calcul (cerere unica pe suprafață, adeverință cu numarul de animale vizata DSVSA). 

In cazul în care solicitantul dovedeste incadrarea in ,,ferme mici,, va fi punctat cu 5 puncte. 

CS2. Solicitantul a aplicat pentru sprijin în cadrul măsurii “ferme mici” 
Se verifică dacă solicitantul a aplicat pentru sprijin  in cadrul măsurii “ferme mici” (M2/2A -– 
Sprijinirea și dezvoltarea fermelor mici), măsură cuprinsă in SDL Gal Valea Someșului. Această 
verificare se va face in Raportul de Selecție aferent măsurii M2/2A – Sprijinirea și dezvoltarea 
fermelor mici. Dacă solicitantul se regăsește în Raportul de Selecție la proiecte eligibile si 
selectate  atunci va primi punctajul de 30 puncte. 
 
CS3. Solicitantul deține o formă de autorizare constituită în anul depunerii cererii de finanțare . 
Se va verifica in certificatul de înregistrare fiscală anul constituirii formei de autorizare. Dacă 
aceasta s-a constituit in anul depunerii cererii de finanțare se va acorda punctajul de 10 puncte. 
 
 
 
CS4. Solicitantul este membru într-o formă asociativă din teritoriu. 
Se va verifica dacă solicitantul a prezentat ca anexă a Cererii de finanțare o adeverință din care 
să reiasă că este membru într-o formă asociativă din teritoriul GAL Valea Someșului. 
În acest caz el va primi  5 puncte. 
 
 
CS5. Solicitantul activează în unul din sectoarele prioritare identificate la nivelul teritoriului. 



La nivelul teritoriului s-au identificat următoarele sectoare prioritare (referindu ne la categoria 

de produs obtinut prin schema de calitate) 

- legume, fructe 

- produse apicole 
- lapte și produse din lapte 

- carne și produse din carne 
Pentru acordarea punctajului, se va lua în considerare descrierea produsului cu care solicitantul 

aderă la schema de calitate din planul de acțiuni.  

Dacă produsul apartine sectorului legume- fructe se vor acorda 50 de puncte, dacă produsul 

apartine sectorului produse apicole se vor acorda 40 puncte, dacă produsul apartine sectorului 

lapte si produse din lapte se vor acorda 30 puncte, dacă produsul apartine sectorului carne si 

produse din carne se vor acorda 20 puncte. 

Selecția proiectelor eligibile se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în 
cadrul alocării disponibile. 
Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face în funcție de tipul de tipul de 
schemă la care aplică, prioritizandu-se schemele europene. 
Al doilea criteriu de departajare va fi sectorul prioritar. Pentru proiectele cu acelasi puntaj, si 
care aplica si pe o schema europeana departajarea se va face in functie de sectorul prioritar 
in ordinea prioritizarii sectoarelor conform tabelului anterior. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


