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APEL DE SELECȚIE PROIECTE DETALIAT M8/6A 

GAL VI-M 

 

 
  

APEL DE SELECȚIE PROIECTE 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei anunță lansarea în perioada 12.10.2017   12.11.2017 

a primei sesiuni de cereri de proiecte pentru  

Măsura 8/6A – „SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULAȚIEI DIN MEDIUL RURAL LA INFORMAȚIE PRIN  

                         REALIZAREA UNUI CENTRU PENTRU SERVICII SUPORT ADRESATE POPULAȚIEI  

                        DIN MEDIUL RURAL”. 

 

DATA PUBLICĂRII 12.10.2017 

NUMĂRUL DE REFERINŢĂ AL SESIUNII CERERII DE PROIECTE Măsura M8/6A – 1/ 12.10.2017 

DATA LANSĂRII APELULUI DE SELECȚIE 12.10.2017  

DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A PROIECTELOR 12.11.2017 

LOCUL ȘI INTERVALUL ORAR ÎN CARE SE POT DEPUNE PROIECTELE 

Biroul GAL Valea Izei-Moisei în Comuna Moisei, nr. 1300, (în incinta primăriei, et. 2) județul Maramureș, în 

intervalul orar 09:00    14:00 de Luni până Joi, iar Vineri între orele 09:00    12:00. 

FONDUL DISPONIBIL PENTRU ACEASTĂ SESIUNE 150.000,00 € 

INTENSITATEA SPRIJINULUI 

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect sunt maxim 90% pentru proiectele  generatoare 

de venit și 100% pentru proiectele negeneratoare de venit. 

 

VALOAREA SPRIJINULUI 
Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5.000,00 € şi 40.000,00 €. 
 
MODEL CERERE DE FINANȚARE  
Versiunea editabilă a Cererii de Finanțare se regăsește în Anexa 1 la prezentul Apel de Selecție. 
 
DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE PE CARE TREBUIE SĂ LE DEPUNĂ SOLICITANTUL ODATĂ CU 
DEPUNEREA PROIECTULUI ÎN CONFORMITATE CU CERINȚELE FIȘEI MĂSURII SDL ȘI ALE 
GHIDULUI SOLICITANTULUI 

1. Studiu de fezabilitate.  

2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, formularele 30 

și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care 

rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie 

pozitiv (inclusiv 0). În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de 

anul depunerii cererii de finanțare se vor depune ultimile două situaţii financiare). Excepţie fac 

întreprinderile înfiinţate în anul depunerii cererii de finanţare.  

2.2. Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului,   

       înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200), însoţită de Anexele la formular, în  

       care rezultatul brut obţinut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0).  

mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.com
mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
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2.3. Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care nu 

au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 

Pot apărea următoarele situații: 

A) În cazul solicitanților înfiinţaţi în anul depunerii proiectului, aceştia nu vor depune situaţiile  

     financiare. 

B) În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se  

     analizează rezultatul operaţional din contul de profit şi pierdere sau rezultatul brut din cadrul  

     formularului 200, care poate fi şi negativ. 

C) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus  

     declaraţia de inactivitate (conform legii) la Administraţia Financiară în anul anterior depunerii  

     proiectului, atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va depune  

     declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară. 

 

Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale şi persoane fizice autorizate: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 
Administrația Financiară.  
 

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizarii investiției: 

             3.1. Se va prezenta, după caz: 

a) Dreptul de proprietate privată - actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, 
reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu 
efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: - Actele juridice translative de 
proprietate, precum contractele de vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc; - Actele juridice 
declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; - Actele jurisdicționale 
declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de partaj, de constatare a 
uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare; 

b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare, 
care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, 
corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa 
lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie.  

În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care 
să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. 
În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent 
care să specifice: - suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări 
privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces; - situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a investiţiilor 
prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte clauze.  

b) Dreptul de superficie contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând 
cu anul depunerii cererii de finanțare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care 
oferă dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie; 

Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui 
act juridic civil, jurisdicțional sau 
administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, precum: 

 Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzarecumpărare, 
donație, schimb, etc; 

 Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; 
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 Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, 
de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 

 Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. 
Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa 
lucrările 
de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care 
să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. În cazul contractului de 
concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice: 

suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă 
acestui proces; 

 situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 
redevenţei şi alte clauze. 

Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul titularului de a executa 
lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 
Documentele de mai sus vor fi însoțite de: 
Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară 
(extras de carte funciară pentru informare din care să rezulte inscrierea imobilului în cartea funciară, 
precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu 
maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). 
                   3.2. Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/ sau utilaje fără montaj 

sau al  căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/ sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor  

existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o 

perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare care să certifice, după caz: 

a) dreptul de proprietate privată; 
a) dreptul de concesiune; 
b) dreptul de superficie; 
c) dreptul de uzufruct; 
d) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  
e) împrumutul de folosință (comodat); 
f) dreptul de închiriere/locațiune; 

4. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ 
administrator/ PFA, titular II, membru IF). 
5. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 
             5.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole, cooperative, ONG-uri; 
             5.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă, cooperativa, ONG. 
6. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii; 
7. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de 
minimis; 
8. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria "firma în 
dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii ". Declaraţia va fi 
dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale şi a 
societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. 
9. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02  
10. Alte documente (după caz). 
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DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

 Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică 

 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică 

 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere 

 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal; 

Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi de primăriile de pe raza cărora 

îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este proprietar asupra 

imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul consolidat 

 Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIRANPM-GNM. 

 Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare a investiţiei emise de o instituţie 

financiară în original (extras de cont şi/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de zile de la 

primirea notificării privind selectarea cererii de finanţare; 

 Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii şi ale 

contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se 

derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea 

proiectului. 

 Certificat de cazier fiscal al solicitantului; 

 Alte documente (după caz) 

 

CERINȚELE DE CONFORMITATE ȘI ELIGIBILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LA ÎNDEPLINEASCĂ 
SOLICITANTUL 
 

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI 
Măsursa M8/6A – „SPRIJIN PENTRU ACCESUL POPULAȚIEI DIN MEDIUL RURAL LA INFORMAȚIE   
                              PRIN REALIZAREA UNUI CENTRU PENTRU SERVICII SUPORT ADRESATE  
                             POPULAȚIEI DIN MEDIUL RURAL” 
 

Denumire solicitant: ................................................................................ 

Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 

Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 

Nume:………………………………………………………………………..... 

Prenume:……………...…………………………………………………….... 

Funcţie:…………………………................................................................ 

TITLUL PROIECTULUI   
……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Data lansării apelului de selecție: ...................................... 

Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 

Data depunerii proiectului de către GAL la SLIN-OJFIR: ........................................................................... 

Obiectivul și tipul proiectului: ...................................................................................................................... 

Amplasarea proiectului; ...............................................................................................(localitate/l ocalități) 



APEL DE SELECȚIE PROIECTE DETALIAT M8/6A 

GAL VI-M 

 

PARTEA 1 – VERIFICAREA CONFORMITĂȚII CERERII DE FINANȚARE 

1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare în cadrul prezentei cereri de 
proiecte? 
 

DA       NU 

Dacă DA, de câte ori ? 

O data      De două ori      Nu este cazul   

 

2. Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare? 

                                                                      DA         NU deoarece aceasta a mai fost depusă de două   

                                                                                             ori,  în baza aceluiași Raport de Selecție,    

                                                                         conform fişelor de verificare: 

 

             Nr........din data......./……./................                            Nr........din data......./……./................ 

   

3. Solicitantul a utilizat ultima variantă de pe site-ul GAL Valea Izei-Moisei a Cererii de Finanţare 
aferentă măsurii M8/6A? 
 

DA     NU 

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

DA     NU 

5. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag.0, iar referinţele din Cererea de Finanţare 
corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare? 

 

DA     NU 

6. Pe fiecare copie a unui document original care rămâne in posesia solicitantului apare menţiunea 
”conform cu originalul” şi  semnătura reprezentantului legal ? 

 

DA     NU 

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

DA     NU 

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

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

DA     NU 

10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului ? 

 

DA     NU 

11. Solicitantul a  datat, semnat şi ştampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului? 
 

DA       NU 

12. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
 

DA     NU 

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

 

DA     NU 

14. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
 

 DA       NU         

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

  

 DA        NU 
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VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE 

DOCUMENT  

Existenţa documentului 

C
o

n
co

rd
an

ă 

co
p

ie
/ 

o
ri

g
in

al
 

DA NU N
u

 

es
te

 

ca
zu

l 

1. Studiul de fezabilitate  

 

 

 

  

2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi 
pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară în care 
rezultatul operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 
pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0).  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari 
înainte de anul depunerii cererii de finanţare, se vor depune ultimele 
două situaţii financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul 
depunerii cererii de finanțare.  
sau  
2.1 Declaraţie privind veniturile realizate în Romania anul precedent 
depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 
200) însoţită de Anexele la formular 
 
şi/sau  
 
2.2 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, 
în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii 
proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Documente pentru terenurile și clădirile aferente obiectivelor 
prevăzute în Planul de Afaceri  
 
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de 
construcție sau achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se va 
prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  
a) Dreptul de proprietate privată  
b) Dreptul de concesiune 
c) Dreptul de superficie; 
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de 
înscrisurile constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau 
administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de proprietate, 
precum:  
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de 
vânzare-cumpărare, donație, schimb, etc;  
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară 
sau tranzacția;  
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu 
putere de rejudecată, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, 
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etc.  
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;  
În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi 
însoţit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă pentru 
clădirea concesionată există solicitări privind retrocedarea. 
 
În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi 
însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice:  
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată 
există solicitări privind retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în 
graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în contract, dacă 
concesionarul şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte 
clauze.  
 
Documentele de la pct 3.1( a, b si c ) de mai sus vor fi însoțite de: 
documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în 
evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru 
informare din care să rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, 
precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de 
valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului).  
 
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini 
și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de 
construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor existente 
(electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta 
înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu 
anul depunerii cererii de finanţare care să certifice, după caz:  
a) dreptul de proprietate privată,  
b) dreptul de concesiune,  
c) dreptul de superficie,  
d) dreptul de uzufruct;  
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  
f) împrumutul de folosință (comodat)  
g) dreptul de închiriere/locațiune.  
 
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de 
locațiune/ închiriere, contract de comodat.  
În cazul în care documentele de la pct. 3.2(a,b,c,d,e,f şi g) nu sunt 
depuse în formă autentică sau nu sunt emise de o autoritate 
publică sau nu sunt hotărâri judecătoreşti acestea vor fi însoţite 
de: 
   Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în 
evidențele de cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru 
informare din care să rezulte înscrierea dreptului în cartea funciară, 
precum și încheierea de carte funciară emisă de OCPI), în termen de 
valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului).  
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În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber 
de sarcini ( ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune 
acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare 
a creditului. 

4. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect 
(asociat unic/ asociat majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru 
IF).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Documente care atestă forma de organizare a solicitantulu 
 
5.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de 
constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită 
de Statutul Societății agricole; 
  
5.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană 
fizică 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere  

 

 

 

 

 

 

 

7.1 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal  

 

 

 

 

 

 

 

8. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul 
AFIRANPM-GNM 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ 
întreprinderilor mici 
Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte 
întreprinderea.  
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10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 
respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Documente care dovedesc capacitatea şi sursa de co-finanţare 
a investiţiei emise de o instituţie financiară în original (extras de cont şi/ 
sau contract de credit) în termen de maxim 90 de zile de la primirea 
notificării privind selectarea cererii de finanţare; 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu 
datele de identificare ale băncii şi ale contului aferent proiectului 
FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se 
derulează operaţiunile cu AFIR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 
neîncadrarea în categoria ’’firme în dificultate’’, semnată de persoana 
autorizată să reprezinte intreprinderea, conform legii.  
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, 
întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu 
activitate de mai puţin de 2 ani fiscali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a 
beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02 (Anexa5.4 la Ghidul 
solicitantului).  

    

15. Certificat de cazier fiscal al solicitantului     

16. Alte documente     

 

METODOLOGIE- VERIFICAREA CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR ANEXATE 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1. Studiul de fezabilitate 

 

Se verifică dacă în cadrul SF este descrisă 

conformitatea proiectului cu cel putin una din 

acţiunile eligibile prevăzute în fișa măsurii din 

SDL şi dacă investiţiile respectă condiţiile 

prevăzute în cadrul măsurii.   

Expertul va verifica daca SF este prezentat şi 

completat in conformitate cu prevederile legale 

în vigoare:  

- în cazul proiectelor fără construcții-montaj, 

se poate depune Studiu de Fezabilitate în 

care vor fi completate doar punctele care 

vizează acest tip de investiție. 

Se va verifica: 

 - dacă devizul general şi devizele pe obiect 

sunt semnate de persoană care le-a întocmit şi 

poartă ştampila elaboratorului documentaţiei. 
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2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, 
contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară în care rezultatul operațional 
(rezultatul de exploatare din contul de profit și 
pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0).  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel 
puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii 
cererii de finanţare, se vor depune ultimele două 
situaţii financiare. Excepție fac întreprinderile 
înființate în anul depunerii cererii de finanțare.  
sau  
2.1 Declaraţie privind veniturile realizate în 
Romania anul precedent depunerii proiectului, 
înregistrată la Administraţia Financiară 
(formularul 200) însoţită de Anexele la formular 
şi/sau  
2.2 Declaraţia privind veniturile din activităţi 
agricole impuse pe norme de venit (formularul 
221), document obligatoriu de prezentat la 
depunerea cererii de finanţare;  
sau  
2.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată la 

Administraţia Financiară, în cazul solicitantilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior 

depunerii proiectului. 

2.1 Controlul conformităţii va consta în 
verificarea pe de o parte că aceste documente 
contabile (situații financiare anuale, formularele 
10, 20, 30, 40) sunt completate şi semnate şi 
poartă dovada înregistrãrii la Administraţia 
Financiarã, iar pe de altă parte că aceste 
documente acoperă perioada menţionatã.  
Dacă aceste documente exista, se bifează 

căsuța corespunzătoare din coloana DA.  

 

în cazul unui solicitant înființat in anul depunerii 
proiectului, care nu a întocmit Bilanțul aferent 
anului anterior depunerii proiectului înregistrat la 
Administrația Financiară, solicitantul nu va 
depune nici un document în acest sens. În acest 
caz, expertul bifează căsuţa corespunzătoare din 
coloana „Nu este cazul”.  
 

3. Documente pentru terenurile și clădirile 
aferente obiectivelor prevăzute în Planul de 
Afaceri  
3.1 Pentru proiectele care presupun 
realizarea de lucrări de construcție sau 
achiziția de utilaje/echipamente cu montaj, se 
va prezenta înscrisul care să certifice, după caz:  
a) Dreptul de proprietate privată  
b) Dreptul de concesiune 
c) Dreptul de superficie; 
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate 
privată, reprezentate de înscrisurile 
constatatoare ale unui act juridic civil, 
jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv 
translativ sau declarativ de proprietate, precum:  
- Actele juridice translative de proprietate, 
precum contractele de vânzare-cumpărare, 
donație, schimb, etc;  
- Actele juridice declarative de proprietate, 
precum împărțeala judiciară sau tranzacția;  
- Actele jurisdicționale declarative, precum 
hotărârile judecătorești cu putere de resjudicata, 

3.1. 3.2. se verifică prezenţa obligatorie a cel 
puţin unuia din documente.  
 

Controlul conformităţii va consta în verificarea pe 
de o parte că aceste documente sunt 
completate, semnate şi poartă ştampila 
administraţiei care le-a eliberat (dacă este 
cazul), iar pe de altă parte că acestea din urmă 
au fost emise pe numele solicitantului.  
Se solicitã originalul documentului şi expertul 
verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând 
căsuţa corespunzătoare in coloana 
„Concordanţă copie cu originalul”.  
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de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, 
etc.  
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de 
adjudecare;  
În cazul contractului de concesiune pentru 
clădiri, acesta va fi însoţit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice dacă pentru clădirea 
concesionată există solicitări privind 
retrocedarea. 
În cazul contractului de concesiune pentru 
terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă 
de concedent care să specifice:  
- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru 
suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se 
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces;  
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract, dacă 
concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 
redevenţei şi alte clauze.  
Documentele de la pct 3.1( a, b si c ) de mai 
sus vor fi însoțite de: documente cadastrale şi 
documente privind înscrierea imobilelor în 
evidențele de cadastru și carte funciară (extras 
de carte funciară pentru informare din care să 
rezulte inscrierea dreptului în cartea funciară, 
precum și încheierea de carte funciară emisă de 
OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii 
(emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii 
proiectului).  
3.2 Pentru proiectele care propun doar 
dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără 
montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de 
construcții și/sau lucrări de intervenții asupra 
instalațiilor existente (electricitate, apă, 
canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta 
înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel puțin 
10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanţare care să certifice, după caz:  
a) dreptul de proprietate privată,  
b) dreptul de concesiune,  
c) dreptul de superficie,  
d) dreptul de uzufruct;  
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  
f) împrumutul de folosință (comodat)  
g) dreptul de închiriere/locațiune.  
De ex.: contract de cesiune, contract de 
concesiune, contract de locațiune/închiriere, 
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contract de comodat.  
În cazul în care documentele de la pct. 
3.2(a,b,c,d,e,f şi g) nu sunt depuse în formă 
autentică sau nu sunt emise de o autoritate 
publică sau nu sunt hotărâri judecătoreşti 
acestea vor fi însoţite de: 
   Documente cadastrale şi documente privind 
înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și 
carte funciară (extras de carte funciară pentru 
informare din care să rezulte înscrierea dreptului 
în cartea funciară, precum și încheierea de carte 
funciară emisă de OCPI), în termen de 
valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 
de zile înaintea depunerii proiectului).  
În situaţia în care imobilul pe care se execută 

investiţia nu este liber de sarcini ( ipotecat în 

vederea constituirii unui credit) se va depune 

acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi 

graficul de rambursare a creditului. 

5. Copia actului de identitate pentru 

reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ 

asociat majoritar/administrator/ PFA, titular II, 

membru IF). 

5. Se verifică prezenţa obligatorie a acestui 
document, dacă acesta se referă efectiv la cel 
menţionat în proiect. Se verifică dacă 
documentul este valabil la data depunerii cererii 
de finanţare. Se solicită originalul documentului 
şi expertul verifică concordanţa copiei cu 
originalul, bifând căsuţa corespunzătoare în 
coloana’’ Concordantă copie cu originalul’’  

6.Documente care atesta forma de organizare 
a solicitantului.  
7.1 Hotărâre judecătorească definitivă 
pronunţată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, 
însoțită de Statutul Societății agricole; 
7.2 Act constitutiv pentru Societatea 

cooperativă agricolă. 

7. Se verifică prezenţa acestor documente, după 
caz. Documentele trebuie să fie eliberate în 
numele solicitantului, semnate, ştampilate de 
către autoritatea emitentă şi să fie valabile la 
momentul depunerii Cererii de finanţare.  
Se solicită originalul documentului şi expertul 

verifică concordanţa copiei cu originalul, bifând 

căsuţa corespunzătoare în coloana 

«Concordanţă copie cu originalul»  

8. Declaraţie privind încadrarea în categoria 
micro-întreprinderilor / întreprinderilor mici(anexa 
5.1 din Ghidul solicitantului). 
Aceasta trebuie să fie semnată de persoana 

autorizată să reprezinte întreprinderea. 

8. Se verifică prezenţa acestui document, după 
caz. Se verifică dacă este semnată de persoana 
autorizată să reprezinte întreprinderea, datată şi 
ştampilată.  
 

9. Declaraţie pe propria răspundere a 

solicitantului privind respectarea regulii de 

cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa5.2 la 

Ghidul solicitantului). 

9. Se verifică prezenţa acestui document, dacă 
este semnată de persoana autorizată să 
reprezinte întreprinderea, datată şi ştampilată.  
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10. Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului privind neîncadrarea în categoria 
’’firme în dificultate’’, semnată de persoana 
autorizată să reprezinte intreprinderea, conform 
legii.  
Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia 

PFA-urilor, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu 

activitate de mai puţin de 2 ani fiscali. 

10. Se verifică prezenţa obligatorie a acestui 

document pentru categoriile de solicitanţi 

menţionaţi. Controlul conformităţii va consta în 

verificarea faptului că aceasta este completată, 

datată şi semnată de persoana autorizată să 

reprezinte întreprinderea.  

 

11. Declaraţie pe propria răspundere a 

solicitantului că nu a beneficiat de servicii de 

consiliere prin Măsura 02 (Anexa5.4 la Ghidul 

solicitantului). 

11. Se verifică prezenţa obligatorie a acestui 

document, dacă este completată, datată şi 

semnată de solicitant. 

12. Alte documente  

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 
 

1. Verificarea eligibilității solicitantului Verificare efectuată 

 DA NU 

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

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

  

2 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru 

Programul SAPARD/FEADR ?   

3. Solicitantul are un proiect selectat pentru finanţare în aceeaşi 

sesiune continuă, dar nu a încheiat contractul cu AFIR, deoarece 

nu a prezentat în termen dovada cofinanțării solicitată prin 

Notificarea privind selectarea cererii de finanţare şi semnarea 

contractului de finanţare? 

  

4.Solicitantul a bifat toate punctele obligatorii şi cele specifice, dupa 
caz, din Declaraţia pe propria răspundere F şi a semnat această 
Declaratie? 

  

5. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în conformitate cu 
legislația în vigoare 
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2.Verificarea condițiilor  de eligibilitate. 

Verificare efectuată 

DA NU 

Solicitare 

informații 

suplimentare 

EG1 – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili: 
  

 

 

 Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008) 
  

 Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)  
  

 Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)  
  

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

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

 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu 
modificarile şi completările ulterioare) 

  

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

  

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

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

 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu 
modificările şi completările ulterioare    

 Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005 
privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, respectiv 
societăți cooperative meșteșugărești și societăți cooperative de 
consum care au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea de 
activităţi neagricole; 

  

 Cooperativă agricolă de grad 1 înfiinţată în baza Legii 
cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările 
ulterioare 

  

Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC 

Doc.2.1 Situații financiare/ Doc. 2.2. Declarație privind veniturile 

realizate din România - Formularul 200/ Doc 2.3. Declarația de 

inactivitate 
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Doc. 7.   Documente care atestă forma de organizare a solicitantului. 

Doc. 7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului 

de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită 

de Statutul Societății agricole; 

Doc. 7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

Doc.1 Studiu de fezabilitate/ general  

Doc.11 Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria 

intreprinderilormici și mijlocii  

Doc. 12 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 

respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis. 

Doc. 13 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind 

neincadrarea in categoria firmelor in dificultate 

Declarații Secțiunea F a Cererii de Finanțare 

Doc. 19. Alte documente (Procură notarială) – dacă este cazul 

Fișa măsurii din SDL 

 

EG2 – Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura 

cofinanțarea investiției; 

  

 

 

 

Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca în urma primirii 

Notificării beneficiarului privind selectarea Cererii de Finanțare va 

prezenta dovada  cofinanţării, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare   

   

EG3 – Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată 

pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice; 

 
  

 

 

 

Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie privind veniturile 

realizate din România - Formularul 200/ Doc 2.3. Declaratia de 

inactivitate 

   

EG4 –  Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate 

cu liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi 

restructurarea întreprinderilor în dificultate; 
  

 

 

 

Doc.2.1 Situații financiare/ Doc. 2.2. Declarație privind veniturile 

realizate din România - Formularul 200/ Doc 2.3. Declarația de 

inactivitate 
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EG5 – Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului 

preconizat asupra mediului și dacă aceasta poate avea efecte 

negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

   

Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare.    

3. Verificarea valorii sprijinului financiar 

Cuprinsa intre: 

5.000-40.000 euro                                                                          

 

 

Verificare efectuată 

 

DA 

 

NU  

 

Valoarea sprijinului este stabilită corect 

 

 

 

 

 

4. Verificarea condiţiilor artificiale 

 

Verificare efectuată 

DA NU 

Au fost identificate în proiect următoarele elemente comune care pot 

conduce la verificări suplimentare vizând crearea unor condiţii 

artificiale 

1.  
2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte? 
3. Acelaşi amplasament (sat/ comună) al proiectului se regăseşte la două  sau 

mai multe proiecte? 
4. Acelaşi administrator/ reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două  

sau mai multe proiecte? 
5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două  sau mai multe 

proiecte? 
6. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/ amplasamentul investitiei 

propuse sunt invecinate cu cel/ cele ale unui alt proiect finantat FEADR?  
7. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana 

fizică/ juridică de la care a fost închiriat/cumpărat terenul/ clădirea? 
8. Altele*     
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Baza de date a serviciului online RECOM  a ONRC 

Baza de date proiecte FEADR 

Declarații partea F a Cererii de Finanțare  

Registrul Cererilor de Finanțare 

Planul de afaceri și documentele depuse la Cererea de Finanțare 

  

 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDIŢIILOR DE ELIGIBILITATE 

1. Verificarea eligibilităţii  solicitantului 

DOCUMENTE   DE   VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

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

(verificarea se face în Registrul electronic al 

cererilor de finanțare, pe câmpul CUI; dacă în 

registru același proiect este înregistrat în cadrul altei 

măsuri din PNDR, dar statutul este 

retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la 

GAL) 

Verificarea se face prin solicitarea acestei informaţii 

către OJFIR Maramureş, prin adresă scrisă.  

Dacă același proiect este înregistrat în cadrul altei 
măsuri din PNDR, dar statutul este 
retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la 
GAL.  
 

2. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor 
AFIR pentru Programul SAPARD/FEADR ? 

2 Expertul verifică dacă solicitantul este înscris cu 

debite în Registrul debitorilor pentru SAPARD şi 

FEADR prin solicitarea acestei informații către OJFIR 

Maramureș, prin adresă scrisă. Dacă solicitantul este 

înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa caseta 

“DA”, caz în care  cererea de finanţare este eligibilă in 

această etapă, urmand a se efectua verificarea 

achitării integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv a 

dobânzilor si majorărilor de întârziere, la semnarea 

contractului de finanţare. 
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3. Solicitantul a bifat toate punctele obligatorii şi cele 
specifice, dupa caz, din Declaraţia pe propria 
răspundere F şi a semnat această Declaraţie ? 

3 Expertul verifică în Cererea de finanţare dacă sunt 

bifate căsuţele aferente punctelor existente, după caz, 

în Angajamente/Declaraţii pe proprie răspundere, dacă 

aceastea sunt datate şi semnate 

Atenţie!Eligibilitatea proiectului nu este afectată în 

cazul în care solicitantul bifează toate casetele, iar 

expertul constată că bifarea uneia sau mai multor 

casete nu era necesară. 

În cazul în care nu este bifată cel puţin una dintre 

căsuţele corespunzătoare sau nu se respectă 

angajamentele asumate prin declaraţia pe propria 

răspundere, cererea de finanţare devine neeligibilă. 

5. Solicitantul nu trebuie să fie în dificultate, în 
conformitate cu legislația în vigoare 

Expertul verifică Situaţiile financiare (bilant –

formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 

20, formularele 30 și 40) și Declaraţia cu privire la 

neîncadrarea în categoria firme în dificultate 

Declaratia referitoare la neîncadrarea in intreprindere 

in dificultate va fi data de toti solicitantii cu exceptia 

PFA, intreprinderilor individuale, intreprinderilor 

familiale si societatilor IMM cu o vechime mai mica de 

3 ani fiscali**,  

**Daca intreprinderea are o vechime mai mică de 3 ani 

dar aceasta face obiectul unei proceduri colective de 

insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de 

legislația națională pentru inițierea unei proceduri 

colective de insolvență la cererea creditorilor săi ea 

este intreprindere in dificultate si se verifică bifarea 

Declaratiei F . Verificarea este identica cu  

metodologia de la pct c) si d) din formularul firma in 

dificultate, expertul mentioneaza si la observatii 

constatarile verificate pe site si anexeaza pagina 

printata in urma verificarii daca sunt mentiuni. 

Pentru toate tipurile de întreprinderi se verifică 

Certificatul constatator din ONRC pentru a se identifica 

eventuale decizii de insolvență și se verifică Buletinul 

procedurilor de insolvență pe site-ul Ministerului 

justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.por

tal 

Expertul verifică Declarația referitoare la firma în 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
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dificultate, daca este semnată  datată, stampilată  de 

persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. (se 

verifica datele de identificare ale solicitantului si ale 

intreprinderii cu informatiile din Certificatul Constatator 

de la ORC si informatiile din CF) 

 

 

2. VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 

EG1- Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili. 

 

DOCUMENTE   NECESARE  VERIFICĂRII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Doc. 1 Studiul de fezabilitate/ justificativ 

Cererea de finanţare 

Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie 

privind veniturile realizate din România - 

Formularul 200/ Doc 2.3. Declaratie privind 

veniturile din activitati agricole - Formularul 

221/ Doc 2.4. Declaratia de inactivitate 

 

7. Documente care atestă forma de organizare a 

solicitantului. 

7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată 

pe baza actului de constituire și a statutului propriu 

în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul 

Societății agricole; 

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă 

agricolă. 

Anexa 4 Lista  codurilor CAEN eligibile pentru 

finantare in cadrul M5/6A 

Doc.10 Declaratie privind incadrarea întreprinderii 

în categoria intreprinderilor mici și mijlocii. 

Doc. 12 Declaraţie pe propria răspundere a 

solicitantului privind neîncadrarea în 

categoria "firme in dificultate". 

 

 

Doc. 19 Alte documente (procură notarială),  

 

 

 

Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în 

paragraful B1 cu cele menţionate în document: numele 

întreprinderii, adresa, cod unic de înregistrare/nr. de 

înmatriculare, valabilitatea documentului. 

Se verifica daca sediul social /punctele de lucru unde 

se realizeaza investitia pentru care se solicită finanțarea 

este amplasat in spatiul GAL 

Declaratia F 

În situația în care punctul de lucru aferent investiției 

vizate de proiect nu este constituit la momentul depunerii 

Cererii de Finanțare, se verifică pct 11 din Declaratia pe 

propria raspundere- F din Cererea de Finantare. 

Se verifică dacă solicitantul se incadrează in categoria 

solicitantilor eligibili: 

1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG 

nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica conform 

Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii 

nr.1/2005; Legii nr. 566/2004. 

Pentru Societatea cooperativă agricolă  se va verifica 

daca din conținutul Actului constitutiv / Hotararii 

judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele societății 

cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse 

prin proiect 

2. Capitalul social sa fie 100% privat; 

3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului 

Comerţului precizează la Domenii de activitate codul 

CAEN conform activităţii pentru care solicită finanţare. 

4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, 

fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau faliment, 



APEL DE SELECȚIE PROIECTE DETALIAT M8/6A 

GAL VI-M 

 

 conform Legii 31/1990, republicată și Legii 85/2006, 

republicată. 

5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de 

Insolventa. 

6.Incadrarea solicitantului in statutul de 

microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 

346/2004. Situatiile financiare: 

1. Rezultatul din exploatare din situatiile financiare 
(bilanţul  - formularul 10, contul de profit și pierdere - 
formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să 
fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale 
cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor familiale, din 
Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 200 
insotit de Anexele la Formular). 
 

Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care rezultatul 

poate fi negativ, situatie in care conditia pentru 

verificarea rezultatului financiar se va considera 

indeplinita. 

 

In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind 

o activitate impozitata, se considera ca aceasta este 

generatoare de venit. Nu este cazul sa se verifice 

pierderile. 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 

Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 

activitate anterior depunerii proiectului. 

Declaratie incadrare IMM  

Expertul verifica doc. 10 Declaratie incadrare in  

categoria microintreprindere-intreprindere mica cf. Legii 

nr. 346/2004, daca: 

a)  Declarația este semnata de persoana autorizata sa 

reprezinte intreprinderea conform actului constitutiv / de 

persoana din cadrul întreprinderii împuternicită prin 

procură notarială de către persoana autorizată legal 

conform actului constitutiv. 

În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii 

este altă persoană decât cea stabilită prin Actul 

Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul va 

verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a 

persoanei mandatate. În procură va fi specificată 

funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul 

întreprinderii  

b) solicitantul se incadreaza in categoria 



APEL DE SELECȚIE PROIECTE DETALIAT M8/6A 

GAL VI-M 

 

microintreprinderilor/intreprinderilor mici (până la 9 

salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale 

de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere si 

între 10 şi 49 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă 

sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent 

în lei, pentru intreprindere mică).  

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și 

pierdere conversia se face la cursul BNR din data de 31 

decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul. 

Pentru întreprinderile autonome: 

- se verifică în aplicația RECOM online structura 

acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea tipului 

de întreprindere autonomă conform informațiilor 

prezentate în Doc. 10 

- se verifică dacă datele din Doc. 10 corespund cu datele 

din Doc. 2.1 Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si 

formularul 30 informatii referitoare la numarul mediu de 

salariati, cifra de afaceri și active totale. 

Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale 

din contul de profit si pierdere, conversia se face la 

cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a 

intocmit bilantul.  

Pentru întreprinderile autonome nou înființate 

verificarea se face doar pe baza informațiilor prezentate 

de solicitant în Doc. 10. 

Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:  

- se verifică în aplicația RECOM online structura 

acționariatului în amonte și aval pentru verificarea tipului 

de întreprindere conform informațiilor prezentate în Doc. 

10 (partenere și/sau legate) 

- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de 

afaceri/active totale în Doc 10 - Cap I. și daca persoana 

imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si 

semnat Cap II- Calculul pentru intreprinderi partenere 

sau legate. 

Verificarea precizarilor din Doc.10 cu privire la societatea 

partenera și/sau legata, se va face prin verificarea 

solicitantului si actionarilor / asociatilor în baza de 

date a serviciului online RECOM.  

Această verificare se realizează în amonte şi aval, dacă 

solicitantul are in structura capitalului alte persoane 

juridice sau asociati / actionari sau dacă se regaseşte ca 

asociat/acţionar în structura capitalului social al  altor  

persoane juridice. 
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Partenere: 

Se verifică dacă în structura lui există entități persoane 

juridice care dețin mai mult de 25% sau solicitantul 

deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane 

juridice. 

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Doc. 10, pe 
baza situațiilor financiare ( informații care se regăsesc pe 
portalul m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și 
bilanțuri) 
Legate: 
Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de 
întreprindere legată prin intermediul altor persoane 
juridice atfel cum sunt definite în art. 4 4, din Legea nr. 
346/2004, expertul  verifică datele menționate în Doc. 11 
în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul 
m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri. 
În situația în care în urma verificărilor expertul constată 

că informațiile din Doc.10 nu sunt conforme cu 

informațiile furnizate prin RECOM și pe m.finanțe.ro, va 

solicita prin formularul E 3.4, redepunerea Doc. 10 cu 

rectificarea informațiilor. 

Persoane fizice  

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul de  

întreprindere legată prin intermediul unor persoane 

fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul 

verifică corectitudinea informațiilor completate în Doc 10 

pe baza datelor RECOM online pentru persoanele fizice 

române.  

Atenție! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, 

”întreprinderile între care există oricare din raporturile 

descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane 

fizice sau al unui grup de persoane fizice care 

acționează de comun acord sunt de asemenea 

considerate întreprinderi legate, dacă își desfășoară 

activitatea pe aceeași piață relevantă ori pe piețe 

adiacente”. 

Conform alin (5) al aceluiași articol, ”o piață adiacentă 

este acea piață a unui produs sau a unui serviciu situată 

direct în amonte sau în aval pe piața în cauză”. 

Pentru persoanele fizice străine verificarea se va face 

doar pe baza informațiilor din Doc 10. 

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociat în 

întreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar prin 

6.2 inclusiv de același tip de finanțare pentru activități 

neagricole obținut prin Măsura 19.2  ”Implementarea 
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Strategiilor de Dezvoltare ocală”.  

Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul legal 
deţine calitatea de asociat si administrator cu puteri 
depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor 
forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 
31/1990. 
Verificari calcul intreprinderi legate: 

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul 

persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor juridice 

detin impreuna actiuni/parti sociale/drepturi de vot in 

proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ 

părţilor sociale /drepturilor de vot în două sau mai multe 

intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate 

pentru toate intreprinderile in care acestia detin 

impreuna in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din 

totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, 

conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor CE 

pentru calculul intreprinderilor legate. 

Exemple: 

1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) detine cel 
puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale 
/drepturile de vot ale intreprindeii A si cel puţin 50% plus 
1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturile de vot 
ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi 
considerate intreprinderi legate. 

2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin 
cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale 
/drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre 
proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice 
(X si Y) detin de cel puţin 50% plus 1 din totalul 
acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot ale 
intreprindeii B, cele două întreprinderi (A si B) vor fi 
considerate intreprinderi legate. Cele două persoane 
fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate actionari 
majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula datele 
celor doua intreprinderi.  
Pentru exemplificare: 

 intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% 
plus 1 actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana 
fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in 
intreprinderea A, totodata, 

 intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 
actiuni/parti sociale si intreprinderea/persoana fizica (Y) 
detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B, 
In urma calculului se vor cumula datele pentru 

intreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%. 

Observatie!  
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In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, 

întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în 

cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al 

unui grup de persoane fizice care acţionează în 

comun sunt de asemenea considerate întreprinderi 

legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-o 

parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau 

pe pieţe adiacente. 

O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui 

produs sau a unui serviciu situată direct în amonte 

sau în aval de piaţa relevantă. 

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi 

legate, se va aplica si pentru mai mult de doua 

intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice 

sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% 

plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de 

vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa 

intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul 

acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul 

intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de 

asociati/actionari. 

Atentionare!  

Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de 

asociati/actionari in cadrul a doua sau mai multor 

intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi 

partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform 

prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- 

modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, 

pentru persoane juridice. 

Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), 

intreprinderile pot fi numai “legate” numai in situatiile in 

care intreprinderile respective activeaza pe piata 

relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente 

(amonte si/sau aval).  

Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta 

intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in categoria 

de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se 

vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente 

anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se 

va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de 

firma legată (B) in două exerciţii financiare consecutive, 

iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in 

aceeasi categorie cu firma B. 

Verificări generale: 
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Pentru verificările ce vizează firme înființate înainte de 

anul 2000 se vor lua în considerare Numele și Data 

Nașterii persoanei verificate iar pentru perioada 

ulterioară anului 2000, CNP –ul. 

În situația în care în urma verificărilor expertul constată 

diferențe referitoare la valoarea cifrei de afaceri 

anuale/activelor totale, completate în Doc.10, care 

modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau 

întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3.4, 

refacerea Doc. 10 cu completarea valorii în euro 

calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie din 

anul pentru care s-a intocmit bilantul 

 
În funcţie de cota de participare se realizeaza  calculul 
numarului mediu de salariati si a cifrei de afaceri conform 
precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM 
respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, 
întreprindere mică la momentul depunerii cererii de 
finanţare. 
Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati 

este cel declarat in Declaratia privind incadrarea 

intreprinderii  in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si 

poate fi diferit de numarul  de salariati prevazut in 

proiect. 

Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele 

Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, 

acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea 

realizată. 

Notă: Solicitantul poate depăşi categoria de 
microintreprindere/intreprindere mica pe perioada de 
implementare a proiectului. 
Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris la 
ONRC. În cazul în care solicitantul nu se regăseşte in 
RECOM online sau la ONRC înregistrat cererea de 
finanţare va fi declarată neeligibilă 

Doc. 11 Declaraţie pe propria răspundere a 

solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de minimis  

 

Se verifica in doc. 11,  bazele de date AFIR, respectiv 

registrul C 1.13 si Registrul electronic al cererilor de 

finantare daca solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de 

minimis si daca da, se verifica daca prin acordarea 

ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare 

depusa pe M 5/6A, se respecta plafonul de 200.000 euro 

/beneficiar (intreprindere unica). 

„Întreprindere unică” include toate întreprinderile între 

care există cel puțin una dintre relațiile următoare: 

(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot 
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ale acționarilor sau ale asociaților unei alte întreprinderi; 

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca 

majoritatea membrilor organelor de administrare, de 

conducere sau de supraveghere ale unei alte 

întreprinderi; 

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influență 

dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui 

contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în 

temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din 

statutul acesteia; 

(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei 

alte întreprinderi și care controlează singură, în baza 

unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei 

întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 

acționarilor sau ale asociaților întreprinderii respective. 

  

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe 

întreprinderi, relațiile la care se face referire la alineatul 

(1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice. 

Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea 

unică se determina luand in considerare numai legaturile 

între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu 

si prin intermediul persoanelor fizice. 

Astfel două sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin 

intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 dar 

nu vor fi considerate intreprindere unica. 

În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis 

solicitat prin Cererea de Finanţare depusă pe sub-

măsura 5/6A, se depăşeste plafonul de 200.000 

euro/beneficiar (întreprindere unică), proiectul va fi 

declarat neeligibil. 

Data acordării ajutorului de minimis se considera data la 

care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit 

beneficiarului în conformitate cu regimul juridic naţional 

aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de minimis 

se plătesc întreprinderii respective 

Constituie eroare de fond nesemnarea declaraţiilor pe 

propria răspundere, situație în care proiectul este 

declarat neeligibil 

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

constata că solicitantul indeplineste toate punctele verificate, va bifa caseta ”Eligibil”. În caz contrar se va 

bifa “Neeligibil”, cererea fiind declarată neeligibilă. Se continua verificarea eligibilitatii. 

 



APEL DE SELECȚIE PROIECTE DETALIAT M8/6A 

GAL VI-M 

 

EG2 - Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției; 

 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Declarația pe propria raspundere a solicitantului ca în 

urma primirii Notificării beneficiarului privind 

selectarea Cererii de Finanțare va prezenta dovada  

cofinanţării, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare   

 

 Se verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul 

legal, a semnat Declaraţia F şi s-a angajat ca în 

urma primirii Notificării beneficiarului privind 

selectarea Cererii de Finanțare va prezenta 

documentul privind cofinantarea proiectului si 

Angajamentul responsabilului legal al proiectului 

ca nu va utiliza in alte scopuri 50% din 

cofinantarea privata, in cazul prezentarii 

cofinantarii prin extras de cont. 

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA. 

In caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi 

declarată neeligibilă. 

EG3 – Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată pe baza prezentării unei 

documentații tehnico-economice; 

 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICĂRII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Studiu de fezabilitate. 

Anexa B sau C 

sau  Justificativ 

Situaţiile financiare (bilant –formularul 10, cont 

de profit și pierderi – formularul 20, formularele 

30 și 40) 

 

Sau 

 

Declarația de inactivitate înregistrată la 

Administrația Financiară, în cazul solicitanților 

care nu au desfășurat activitate anterior depunerii 

proiectului 

 

 Pentru persoane fizice autorizate, 

intreprinderi familiale și  intreprinderi 

Expertul verifică dacă  

rezultatul din exploatare din bilanţul precedent 

anului depunerii proiectului este pozitiv (inclusiv 

0)/ veniturile sunt cel putin egale cu cheltuielile, 

în cazul PFA, intreprinderi individuale şi  

intreprinderi familiale. În cazul în care solicitanţii 

au depus formularul 221, se consideră că 

activitatea desfăşurată este o activitate 

impozitată, fiind  generatoare de venit şi nu este 

cazul să se verifice pierderile. 

 

Excepţie fac solicitanţii a căror activitate a fost 

afectată de calamități naturale şi cei care nu au 

înregistrat venituri din exploatare.  

 

În cazul solicitanților care se încadrează în 

prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod 

fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii 
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individuale: Declarație specială privind 

veniturile realizate în anul precedent depunerii 

proiectului  inregistrata la Administratia Financiara 

(formularul 200 insotit de Anexele la Formular) în 

care  rezultatul brut obţinut anual sa  fie pozitiv 

(inclusiv 0) si/ sau Declaratia privind veniturile din 

activitati agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221); 

formularului 221, Norma de venit, nu se va 

depune nici un document în acest sens.(a se 

vedea tabelul de mai jos) 

Nu se analizează situaţiile financiare aferente 

anului înfiinţării solicitantului. 

Pentru solicitanţii a căror activitate a fost afectată 

de calamități naturale se verifică  documentele 

justificative. 

- indicatorii economico-financiari din cadrul secţiunii 

economice care trebuie să se încadreze în 

limitele menţionate,  începând cu al doilea an de 

la data finalizării investiţiei. 

Pentru aceasta, expertul completează Matricea de 

evaluare a viabilitătii economice  a proiectului 

pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C 

(persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale şi  întreprinderi familiale). 

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA. 

In caz contrar, expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi 

declarată neeligibilă. 

EG4 – Întreprinderea nu trebuie să fie în dificultate în conformitate cu liniile directoare privind 

ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate; 

 

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Doc.2.1 Situații financiare/ Doc. 2.2. Declarație 

privind veniturile realizate din România - 

Formularul 200/ Doc 2.3. Declarația de 

inactivitate 

 

Expertul verifică Situaţiile financiare (bilanț –

formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, 

formularele 30 și 40) și Declaraţia cu privire la 

neîncadrarea în categoria firme în dificultate 

Declaratia referitoare la neîncadrarea in intreprindere in 

dificultate va fi data de toti solicitantii cu exceptia PFA, 

intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si 

societatilor IMM cu o vechime mai mica de 3 ani 

fiscali**,  

**Daca intreprinderea are o vechime mai mică de 3 ani 

dar aceasta face obiectul unei proceduri colective de 

insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de 

legislația națională pentru inițierea unei proceduri 

colective de insolvență la cererea creditorilor săi ea 
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este intreprindere in dificultate si se verifică bifarea 

Declaratiei F . 

Verificarea este identica cu  metodologia de la pct c) si 

d) din formularul firma in dificultate, expertul 

mentioneaza si la observatii constatarile verificate pe 

site si anexeaza pagina printata in urma verificarii daca 

sunt mentiuni. 

Expertul verifică Declaratia referitoare la firma in 

dificultate, daca este semnată  datată, stampilată  de 

persoana autorizată să reprezinte intreprinderea. (se 

verifica datele de identificare ale solicitantului si ale 

intreprinderii cu informatiile din Certificatul Constatator 

de la ORC si informatiile din CF) 

In situatia in care in Certificatul din Oficiul Registrului 

Comertului se mentioneaza ca firma este in proces de 

reorganizare judiciara sau faliment, atunci solicitantul 

este incadrat in categoria firmelor in dificultate. 

 

Dacă în urma verificării documentelor se constată respectarea condițiilor impuse, expertul bifează DA. 

In caz contrar expertul bifează NU, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va fi 

declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității. 

EG5 – Investiția va fi precedată de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului și dacă 

aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, în conformitate cu legislația în vigoare; 

DOCUMENTE NECESARE  VERIFICĂRII 
 

PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Declaratia pe propria răspundere de la secțiunea 
F a cererii de finanţare. 

Condiția se consideră îndeplinită prin asumarea de 

către solicitant a declarației pe propria răspundere din 

Secțiunea F din Cerere de finanțare prin care se 

angajează că va prezenta documentul emis de 

ANPM, până la contractare, în termenul precizat în 

notificarea AFIR de selecție a cererii de finanțare. În 

etapa de contractare verificarea îndeplinirii condiției 

de eligibilitate se va realiza în baza corelării 

informaţiilor din SF/ DALI, cu cele din Certificatul de 

Urbanism și cu cele din documentul emis de ANPM. 
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Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 

In caz contrar, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare va fi 

declarat neeligibila. 

3. Verificarea privind valoarea sprijinului: 

Se verifică dacă s-a stabilit corect valoarea sprijinului in conformitate cu cerinţele Măsurii 8/6A. 

Astfel, cuantumul sprijinului este de: 

Cuprinsă între: 

- 5.000,00 - 40.000,00 €/ proiect,  
 

Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului în conformitate cu 

activitatea propusă, expertul bifează caseta DA. 

În caz contrar, expertul bifează NU și motivează pozția sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va 

fi declarată NEELIGIBILĂ  

In situatia in care, prin planul de afaceri, solicitantul propune o valoare intermediara sau neincadrarea 

corecta a cuantumului sprijinului, cererea de finantare va deveni neeligibila. 

4. Verificarea condiţiilor artificiale 

 

Metodologie: 

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale: 

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte   
2. Mai mulți solicitanti/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă si/sau beneficiază 

de infrastructura comună (același amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.); 
3. Acționariat comun care conduce catre aceeasi entitate economică cu sau fara personalitate juridică; 
4. Posibile legaturi intre solicitanti si/sau beneficiari FEADR in baza legaturilor intre - entitati economice cu 

sau fara personalitate juridica, prin intermediul actionarilor, asociatilor sau reprezentantilor legali (de ex: 
acelaşi reprezentant legal/asociat/actionar se regăseşte la două sau mai multe proiecte) 

5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu 
cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR 

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a fost 
închiriat/cumpărat terenul/clădirea? 

7. Solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari cu care formează 
împreună un flux tehnologic. 

8. Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat s.a. ) 
Se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si în RECOM online daca sediul social si/ sau punctul/ 

punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/ 

beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de infrastructura comună, se 

impune vizita pe teren. 

Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor cu care se 

invecineaza.  
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Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator 

economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).  

Aceste informatii se verifica la vizita in teren si vor fi consemnate si in formularul E 3.8. 

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte legături între solicitant și persoana fizică/juridică de la care a 
fost închiriat/cumpărat terenul/clădirea  
Se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor 

(depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a obtinut solicitantul terenul/cladirea 

care face obiectuL proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate 

sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau 

actionarii/asociatii acestuia) si persoana de la care a obtinut terenul/cladirea. 

 

7.  Altele*            
Se detaliaza  toate  elementele  identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate 

(la celelalte intrebari). 

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor de 

lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural; posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin 

actionariat, s.a.  

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va 

extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor 

respective. 

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:  

Complementaritatea investiţiilor propuse: 

- se verifică dacă investiţiile invecinate se completează/dezvoltă/optimizează în cadrul unui flux tehnologic 

sau de servicii  

Se verifica in RECOM istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului pe o perioada de 1 an, 

daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al 

proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale. 

8. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 
Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele rosii), la 

rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate in ceea ce 

priveste proiectul depus de catre solicitant.  

In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului subiectiv 

(mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva sila EOOD). 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PE CARE TREBUIE SĂ DEPUNĂ SOLICITANTUL ÎN VEDEREA 

PUNCTĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE 

CS 1. Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun cele mai diversificate servicii; 
 

DOCUMENTE  PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

  

Doc.1- Studiu de fezabilitate/ justificativ 

Cererea de Finanțare (identificarea codului 

CAEN) 

 

Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al 

activităţii care se finanţează prin proiect conform Studiului de 

fezabilitate/ justificativ şi se verifică dacă activitatea prezentată 

în Studiul de fezabilitate/ justificativ corespunde activităţilor de 

servicii cum sunt definite în Ghidul Solicitantului M8/6A 

Vor fi punctate proiectele care include investitii in: 

• Servcii de consiliere în domeniul agricol; 
• Servcii de creditare; 
• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare 

de proiecte; 
• Servicii de proiectare; 
• Servicii de contabilitate; 
• Servicii juridice; 
• Servicii în domeniul asigurării; 
• Servcii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-

learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri de 
muncă locale, de terenuri etc.; 

• Ate tipuri de servicii. 

 

CS 2. Investiții în domeniul TIC 

DOCUMENTE  PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

  

Doc.1- Studiu de fezabilitate/ justificativ 

Cererea de Finanțare (identificarea codului 

CAEN) 

 

Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al 

activităţii care se finanţează prin proiect conform Studiului de 

fezabilitate/ justificativ şi se verifică dacă activitatea prezentată 

în Studiul de fezabilitate/ justificativ corespunde activităţilor de 

servicii cum sunt definite în Ghidul Solicitantului M8/6A 

Vor fi punctate proiectele care include investitii in: 

• Domeniul TIC. 
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NR. 

CRT 
CRITERII DE SELECȚIE PUNCTAJ 

CS 1 Vor fi selectate cu prioritate proiectele care propun cele mai diversificate servicii; 
(60 dacă DA şi 0 dacă NU) 

60 

CS 2 Investiții în domeniul TIC;  

(40 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 40 

Total                                                                                              punctaj – maxim 100 p  

 

PUNCTAJ MINIM – 60 PUNCTE 

În cazul în care proiectele vor avea acelaşi punctaj departajarea se va face în funcţie de următoarele 

criterii: 

1. Proiecte care propun investiții in: 

 Servcii de consiliere în domeniul agricol; 

 Servcii de creditare; 

 Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 

 Servicii de proiectare; 

 Servicii de contabilitate; 

 Servicii juridice; 

 Servicii în domeniul asigurării; 

 Servcii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa 

de locuri de muncă locale, de terenuri etc.; 

2. Investiții în domeniul TIC; 

 
PROCEDURA DE EVALUARE ȘI SELECȚIE 

 

 Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite 

• Evaluarea proiectelor depuse, inclusiv termenele stabilite pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de 

selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și rezultatele evaluării, Comitetul de 

Selecție alcătuit din 7 membri (reprezentanţi ai autorităţilor şi organizaţiilor care fac parte din 

parteneriat), respectiv 3 parteneri publici, 2 parteneri privaţi şi 2 parteneri reprezentanţi ai societãţii 

civile, v-a realiza selecția proiectelor.  

Rezultatele procesului de selecție se consemnează în Raportul de selecție. Acesta va fi semnat de către 

toți membrii prezenți ai Comitetului de Selecție (reprezentanți legali sau alte persoane mandatate în acest 

sens de către respectivele entități juridice, în conformitate cu prevederile statutare), specificându‐se 

apartenența la mediul privat său public – cu respectarea precizărilor din PNDR, ca partea publică să 

reprezinte mai puțin de 50%, iar organizațiile din mediul urban să reprezinte mai puțin de 25%. De 

asemenea, Raportul de selecție va prezenta semnătura reprezentantului CDRJ, care supervizează 

procesul de selecție. Avizarea Raportului de selecție de către reprezentantul CDRJ reprezintă garanția 

faptului că procedura de selecție a proiectelor s-a desfășurat corespunzător și s‐au respectat principiile de 

selecție din fișa măsurii din SDL, precum și condițiile de transparență care trebuiau asigurate de către GAL. 
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Raportul de selecție va fi datat, avizat și de către Președintele GAL/Reprezentantul legal al GAL sau de un 

alt membru al Consiliului Director al GAL mandatat în acest sens.  

Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi 

semnate de către doi experți. 

Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, 

membrii Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a 

respecta prevederile OG nr. 66/2011 privind evitarea conflictului de interese și prevederile Cap. XII al SDL 

–” Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale”. 

Dacă pe parcursul implementării strategiei, în cadrul procesului de evaluare și selecție la nivelul GAL a 

unor proiecte, apar situații generatoare de conflict de interese, expertul GAL/expertul cooptat este obligat 

să se abțină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii și să informeze managerul GAL, în 

vederea înlocuirii cu un alt expert evaluator. Dacă, în urma verificărilor ulterioare, realizate de 

departamentele AFIR/ DGDR AM PNDR/ MADR se constată că nu s‐au respectat regulile de evitare a 

conflictului de interese, așa cum sunt definite în legislația în vigoare, proiectul respectiv va fi declarat 

neeligibil, iar dacă a fost finanțat se va proceda la recuperarea sumelor conform legislației în vigoare.  

 

Selecția proiectelor în cadrul GAL va fi realizată de către un Comitet de Selecţie stabilit de către organele 

de decizie (Adunarea Generală a Asociaților și Consiliul Director), format din minimum 7 membri ai 

parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va stabili de asemenea, un membru 

supleant. 

La selecția proiectelor, se va aplica regulă „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este 

necesar ca în momentul selecției să fie prezenți cel puţin 50% din membrii comitetului de selecție, din care 

peste 50% să fie din mediul privat şi societate civilă. 

 Dacă unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 

persoana/organizația în cauză nu are drept de vot și nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv.  

Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce 

le revin, au următoarele obligații: 

 de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

 adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

 se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 

drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respectiv; 

 

 Primirea și evaluarea proiectelor 

Solicitantul depune Cererea de Finanţare cu anexele tehnice şi administrative atașate la biroul GAL  Valea 

Izei-Moisei  înaintea expirării datei limită de depunere a proiectelor. Responsabilul din cadrul GAL 

înregistrează Cererea de finanțare în Registrul proiectelor, aplică acestuia un număr de înregistrare, iar 

solicitantul primește un bon cu acest număr de înregistrare.  
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Proiectul va fi înaintat departamentului tehnic responsabil de evaluarea proiectelor, care va efectua 

următorii pași:  

 Verificarea conformității proiectului; 

 Verificarea eligibilității proiectului ; 

 Verificarea criteriilor de selecție îndeplinite prin proiect. GAL îşi rezervă dreptul de a solicita 

documente sau informaţii suplimentare dacă, pe parcursul verificărilor și implementării proiectului, 

se constată că este necesar.  

 

 Selecția proiectelor 

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului de 

selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul 

GAL.  

În baza raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului de evaluare și 

selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului 

pe pagina de internet a GAL. 

Acestea vor fi soluționate de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită în acest scop, care va 

avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție. După soluționarea contestațiilor de către 

Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul de contestații pe pagina proprie de internet. 

Menționăm că GAL va publica pe site-ul oficial o procedură de evaluare și selecție detaliată înainte de 

lansarea primei sesiuni de depunere a proiectelor. 

GAL va evalua documentele și va selecta proiectele, pe baza criteriilor de selecție aprobate în SDL, în 

cadrul unui proces de selecție transparent. GAL aplica criterii de selecție adecvate specificului local, în 

conformitate cu prevederile SDL. GAL va avea în vedere aplicarea criteriilor de eligibilitate și de selecție 

specifice fiecărei măsuri din SDL, prevăzute în fișele tehnice ale măsurilor din cadrul strategiei, așa cum au 

fost aprobate de către DGDR AM PNDR, precum și criteriile generale de eligibilitate, valabile pentru tipul de 

proiect depus.  

Pentru toate proiectele evaluate la nivelul GAL, evaluatorii, stabiliți cu respectarea prevederilor SDL, vor 

verifica conformitatea și eligibilitatea proiectelor și vor acorda punctajele aferente fiecărei cereri de 

finanțare. Toate verificările se realizează pe evaluări documentate, în baza unor fișe de verificare elaborate 

la nivelul GAL, datate și semnate de experții evaluatori. 

Comitetul de selecție al GAL trebuie să se asigure de faptul că proiectul ce urmează a primi finanțare 

răspunde obiectivelor propuse în SDL și se încadrează în planul financiar al GAL. Proiectele care nu 

corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL pe baza căreia a fost selectat GAL, nu vor fi selectate 

în vederea depunerii la AFIR. 

 

 Modalitatea de prezentare a rezultatului evaluării  

Pe baza alocărilor pe sesiuni, criteriilor de selecție, criteriilor de departajare, pragul minim de punctaj și 

rezultatele evaluării, Comitetul de Selecție v-a realiza selecția proiectelor. În urma ședinței Comitetului de 

selecție se va întocmi Raportul de selecție aprobat de majoritatea celor prezenți și se va publica pe site-ul 

GAL.  
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În baza Raportului de selecție, GAL va notifica aplicații cu privire la rezultatele procesului de evaluare și 

selecție. Rezultatele pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data postării raportului 

pe pagina de internet a GAL. 

 

 Componența și obligațiile comitetului de selecție și a comitetului de soluționare a 

contestațiilor: 

Comitetul de selecție este format din minimum 7 membri ai parteneriatului, iar Comitetul de soluționare 

a contestațiilor din 3 membri ai parteneriatului. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se va 

stabili de asemenea, un membru supleant. Membrii Comitetului de Selecţie şi ai Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin, au următoarele obligații:  

 de a respecta confidențialitatea lucrărilor şi imparțialitatea în adoptarea deciziilor Comitetului de 

Selecţie şi Comisiei de Soluționare a Contestațiilor; 

 adoptarea deciziilor în urma soluționării contestațiilor se face de către membri prezenți ai Comisiei 

de Soluționare a Contestațiilor, prin vot majoritar;  

 se vor elabora decizii şi vor fi adoptate de Comitetul de selecţie sau respectiv a Comisiei de 

Soluționare a Contestațiilor, dacă este cazul de o contestație; 

 dacă unul din proiectele depuse pentru selectare, aparține unuia din membrii Comitetului de 

Selecţie şi ale Comisiei de Soluționare a Contestațiilor, persoana în cauză (organizația), nu are 

drept de vot şi nu va participa la întâlnirea comitetului respective; 

 

 Desfășurarea procedurii de soluționare a contestațiilor, inclusiv perioada și locația de 

depunere a contestațiilor, comunicarea rezultatelor  

Rezultatele procedurii de selecție pot fi contestate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data 
postării raportului pe pagina de internet a GAL. 
Acestea vor fi soluționate în termen de 15 de zile de către o Comisie de Soluționare a Contestațiilor numită 

în acest scop, care va avea o componență diferită față de cea a Comitetului de Selecție.  

După soluționarea contestațiilor de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor GAL va publica raportul 

de contestații pe pagina proprie de internet. 

 Perioada de elaborare a raportului de soluționare a contestațiilor și a raportului de selecție:  

15 zile lucrătoare 

 

DATA ȘI MODUL DE ANUNȚARE A REZULTATELOR PROCESULUI SELECȚIE 

 Raportul de selecție se va completa în ziua întrunirii Comitetului de selecție a proiectelor și va fi 

publicat pe site-ul www.valeaizeimoisei.ro în următoarea zi a aprobării acestuia; 

 În baza Raportului de selecție beneficiarii vor fi notificați cu privire la rezultatul procesului de 

evaluare și selecție;  

 

ALTE INFORMAŢII PE CARE GAL LE CONSIDERĂ RELEVANTE 

 Toate Contractele/ Deciziile de finanțare se întocmesc și se aprobă la nivel CRFIR și se semnează 

de către beneficiar, cu respectarea termenelor prevăzute de Manualul de procedură pentru 

evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare. 

http://www.valeaizeimoisei.ro/
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 Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de Finantare şi constă în 

verificarea Cererii de Finanţare, respectiv dacă documentele originale aflate în posesia 

solicitantului corespund cu Cererea de Finanțare depusă pe format de hârtie. 

 Pentru Beneficiarul care a optat pentru avans în vederea demarării investiţiei în formularul Cererii 

de Finanţare, AFIR poate să acorde un avans de maxim 50% din valoarea eligibilă 

nerambursabilă. Avansul poate fi solicitat de beneficiar până la depunerea primei Cereri de plată. 

Beneficiarul poate primi avansul numai după avizarea achiziției prioritar majoritară de către AFIR. 

 În funcție de tipul de beneficiar (public/ privat) conform fișei măsurii în care se încadrează proiectul, 

beneficiarii vor aplica fie legislația de achiziții publice, precum și Manualul de achiziții publice și 

Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiari publici, fie Manualul operațional de achiziții pentru 

beneficiarii privați ai PNDR 2014‐2020 și Instrucțiunile de achiziții pentru beneficiarii privați, în 

conformitate cu cerințele Autorității Contractante. 

 În etapa de autorizare a plăților, toate cererile de plată trebuie să fie depuse inițial la GAL pentru 
efectuarea conformității, iar ulterior, când se depun la AFIR, la dosarul cererii de plată, se va atașa 
și fișa de verificare a conformității emisă de GAL. 
Beneficiarii au obligația de a depune la GAL și la AFIR Declarațiile de eșalonare, conform 
prevederilor Contractului/ Deciziei de finanțare. 
Pentru depunerea primului dosar de plată, se vor avea în vedere prevederile HG nr. 
226/2015, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la data depunerii Dosarului Cererii 
de Plată. 

 

 

             CONTACT 
 
               ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 

               Cod de inregistrare fiscal (C.I.F.): 33340238 / 02.07.2014 

               Decizia de autorizare MADR Nr. 116 / 15.09.2016 

               Președinte/ Manager      Gheorghe Motoc     0743 088 215 

               Expert Evaluator I           Sanda Danci           0743 088 629 

               Expert Evaluator II          Vlad Motoc              0745 283 950 

               Responsabil Financiar    Sergiu Ștețcu           0752 149 556   

               Luni       Vineri, 09:00       17:00  

               office@galvaleaizeimoisei.ro  

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  

                www.galvaleaizeimoisei.ro00 

Comuna Moisei, Județ Maramureș 
 

 
Proiect „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare”, finanțat cu fonduri europene nerambursabile prin programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 

2014-2020, Măsura 19 „Sprijin pentru dezvoltarea locală LEADER”, sub-Măsura 19.4,  
    Acord cadru de finanțare Nr. C 1940 0116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016, 

Contract de finanțare subsecvent NR. 1 Nr. C 1940 1116 01 16 6 26 75506 / 15.12.2016. 
Programul Național de Dezvoltare Rurală este implementat de Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării 

Rurale. PNDR este finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).    
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