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APEL DE SELECȚIE PROIECTE DETALIAT 

 

 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei anunță prelungirea sesiunii în perioada 11.06.2018-

11.07.2018 a sesiunii a doua de cereri de proiecte pentru Măsura M8/6A „Sprijin pentru accesul 

populației din mediul rural la informație prin realizarea unui centru pentru servicii suport adresate 

populației din mediul rural”. 

 

Data publicării: 11.06.2018 

Data primei prelungiri a apelului de selecție: 11.06.2018 – 11.07.2018 

  

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: Măsura M8/6A – 2/ 09.05.2018 

Data lansării apelului de selecție: 09.05.2018  

Data limită de depunere a proiectelor: 11.07.2018 

 

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele: 

Biroul GAL Valea Izei-Moisei în Comuna Moisei, nr. 1300, (în incinta primăriei, etaj 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 Euro 

 

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 Euro şi 40.000,00 Euro. 

 
Model Cerere de Finanțare  
Versiunea editabilă a Cererii de finanțare se regăsește în Anexa 1 la prezentul apel de selecție. 
 
Documente justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului în 
conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale Ghidului Solicitantului: 
 
DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru 

proiectele fără construcții-montaj). (Anexa 2 din Ghidul solicitantului); 

DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (în cazul proiectelor care prevăd 

modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 

exploatare a construcţiei existente); 

mailto:galvaleaizeimoisei@yahoo.com
mailto:office@galvaleaizeimoisei.ro
http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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DOC. 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 

finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a 

construcţiei existente). (numai în cazul construcțiilor nefinalizate); 

DOC. 2.1 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 finanţare se vor depune ultimele două situaţii financiare). Excepție fac întreprinderile înființate în 

anul depunerii cererii de finanțare; 

sau 

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

înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200) însoțită de Anexele la formular în care rezultatul 

brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie 

pozitiv (inclusiv 0); 

DOC. 2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finanţare;  

sau 

DOC. 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului; 

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

DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de 

utilaje/ echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, 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-judicată, 

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: 
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• 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.  

 

c) 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;  

 

DOC. 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; 

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. 

„Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând una dintre cele 2 condiții (situații) de mai 

jos: 

A. 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 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); 

 

sau 

 

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau emise de o autoritate publică sau 

dobândite printr-o hotărâre judecătorească; 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se 

va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a creditului. 

 

DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul" 

pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole; (NU ESTE CAZUL); 
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DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/ asociat 

majoritar/ administrator/ PFA, titular II, membru IF); 

DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului; 

DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 

propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă; 

DOC. 7.1 NU ESTE CAZUL; 

DOC. 7.2 NU ESTE CAZUL; 

DOC. 8.1 NU ESTE CAZUL; 

DOC. 8.2 NU ESTE CAZUL; 

DOC. 9. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1 

din Ghidul solicitantului); 

DOC. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul solicitantului); 

DOC. 12. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 13. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin proiect/ Autorizaţie de construire pentru 

proiecte care prevăd construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce 

decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare; 

DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea obiectivului eliberat de ANT pentru 

construcţia/ modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau 

restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 

28 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare; (NU ESTE CAZUL); 

DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistică cu funcțiuni de 

cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă 

nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul modernizării/ extinderii), cu modificările şi completările ulterioare; 

(NU ESTE CAZUL); 

DOC. 17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria „firma în 

dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, 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; 

DOC. 18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin 

M-02 (Anexa 6.4 din Ghidul solicitantului); 

DOC. 19. Declarație expert contabil din care să reiasă că solicitantul în anul precedent depunerii cererii 

de finanțare a obținut venituri din exploatare, iar veniturile din activitățile agricole reprezintă cel puțin 50% 

din total venituri din exploatare ale solicitantului; (NU ESTE CAZUL); 

DOC. 20. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 21. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 22. NU ESTE CAZUL; 

DOC. 23. Alte documente (după caz); 
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DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

1. Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică 

2. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică 

3. Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere 

4. 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. 

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

6. 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; 

7. 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. 

8. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente mentionate în protocolul de 

colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății 

9. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe 

pagina de internet www.afir.info 

10. Certificat de cazier fiscal al solicitantului. 

 

Cerințele de conformitate și eligibilitate pe care trebuie să la îndeplinească solicitantul: 
 

FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI 

Măsura 8/6A - „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:……………...…………………………………………………….......................................................... 

Funcţia:…………………………..................................................................................................................... 

 

 

http://www.afir.info/
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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/localități) 

 

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 dată                                            De două ori                                          Nu este cazul  

Prezenta cerere de finanţare este acceptată pentru verificare ? 

DA       

NU   deoarece aceasta a mai fost depusă de două ori,  în baza aceluiași Raport de 

Selecție, conform fişelor de verificare: 

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

    

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

DA      NU  

3. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție?  
DA      NU  

 

4. Valoarea maximã a finanțării nerambursabile este conform fişei Mãsurii? 
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DA      NU  

 

5. Localizarea proiectului este în teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei?  
DA      NU  

6. Proiectul pentru care se solicitã finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc  
obiectivele proiectului? 

DA      NU  

 

7. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii din  
SDL? 

DA      NU  

 

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

DA      NU  

 

9. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi 
ştampilate/semnate de către solicitant?   

DA        NU  

 

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

DA      NU  

 

11. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant?  
DA      NU  

 

12. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?   
 

  DA        NU              

 

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

  DA        NU     

          

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

                                                                                                                                  DA        NU  

 

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

                                                                                                                                               DA        NU  

 

16. Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ?    
                                                                                                                                              DA  sau NU  
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17. 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  sau NU  

18. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare menţiunea 
„conform cu originalul”? 

DA  sau NU  

 

19. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei 
asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri? 

DA  sau NU  

 

20. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de 
serviciu/investiție, este atașat Cererii de finanțare Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă? 

  

DA  NU  NU ESTE CAZUL  

 

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

DA  sau NU  

 

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

DA  sau NU  

 

METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONFORMITÃŢII CERERII DE FINANŢARE ȘI 

PENTRU VERIFICAREA ÎNCADRĂRII PROIECTULUI 

 

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

proiecte?   

Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. Dacă a 

mai fost depusă de două ori în cadrul prezentei cereri de proiecte, Cererea de finanțare nu va fi acceptată 

pentru verificare și va fi declarată neconformă. 

 

2.Solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de finanţare aferentă Măsurii 8/6A de pe site-ul GAL? 

Se verifică dacă versiunea Cererii de finanțare utilizatã de solicitant este în concordanță cu ultima variantă 

a Cererii de finanţare aferentă măsurii 8/6A de pe site-ul GAL în vigoare la momentul lansării Apelului de 

selecție de către GAL.  

Dacă a utilizat altă variantă, cererea de finanţare este respinsă. 

 

3. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 
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Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în  cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în ceea 

ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, acţiunile eligibile, nr. de exemplare al dosarului 

cererii de finanţare. 

 

4. Valoarea maximã a finanțării nerambursabile este conform fişei Mãsurii?  

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește valorile maxime pe proiect 

conform Apelului de selecție și dacă da, cererea de finanțare este respinsă. 

 

5. Localizarea proiectului este în teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-Moisei? 

Expertul verifică dacă localitatea/ localitățile unde se va realiza investiția (așa cum se menționează în 

Cererea de finanțare) se regăsește/ regăsesc pe teritoriul acoperit de Grupul de Acțiune Locală Valea Izei-

Moisei. 

 

6. Proiectul pentru care se solicitã finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 

obiectivele proiectului? 

Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii din 

SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa măsurii din 

SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă. 

 

7. Obiectivele și tipul de investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în fișa măsurii 

din SDL? 

Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de investiție menționate în Cererea de finanțare se 

regăsesc în Fișa măsurii. Dacă informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 

 

8. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 

corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii?   

Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei măsurii din 

cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu 

de intervenție din cadrul măsurii din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de 

finanțare cu informațiile din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform 

Fișei măsurii din SDL, proiectul este respins.  

 

9. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi 

ştampilate/ semnate de către solicitant? 

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

numerotate şi ştampilate/ semnate de către solicitant. Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul 

„COPIE” al dosarului cererii de finanțare corespund cu paginile din exemplarul „ORIGINAL”. Dacă nu 

corespund, se bifează căsuța NU și se specifică la rubrica „Observații” iar cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 

 

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

din Dosarul Cererii de finanțare?  
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Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 

documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare. 

 

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

Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant:  

A - PREZENTARE GENERALĂ  

A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura pentru care se solicită finanţare nerambursabilă, precum şi 

HG corespunzãtoare documentaţiei tehnico-economice faza SF/ DALI.   

A2. Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat în documentele 

anexate, după caz.  

A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului.  

A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct.  

A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare obiectivelor 

investiţiei şi dacă acestea corespund cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare.  

A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar:  

A6.1. – În cazul proiectelor de investiții, expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare 

privind categoria proiectului.   

Expertul verifică dacă proiectele fără lucrări de construcţii montaj au prevăzute cheltuieli la cap./ 

subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 5.1.1 din devizul general. Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste 

capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a bifat în 

căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. În caz contrar proiectul este cu construcţii montaj, 

solicitantul bifând în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. Dacă bifa nu este 

corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind acest lucru la rubrica Observaţii. 

A6.2. - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare.  

A6.3. - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuțele corespunzătoare. 

 

Expertul verifică dacă s-au completat toate informațiile solicitate despre consultant.  

B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL  

B1. Descrierea solicitantului.  

B1.1. Informații privind solicitantul:  

Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dacă data de înființare corespunde celei menţionate în 

documentele justificative corespunzătoare. 
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Cod de înregistrare fiscală: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de documente. 

Statutul juridic al solicitantului: expertul verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de 

documente. Codul unic de înregistrare APIA - există două situaţii:  

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul RO înscris 

de solicitant în Registrul unic de identificare.  

2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea cererii de atribuire din 

Cererea de finanţare şi prin intermediul aplicaţiei se va atribui automat un număr de înregistrare (cod RO). 

B1.2. Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în 

documentele justificative corespunzătoare.  

B1.3. Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizației, precum și specimenul de 

semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat 

specimenul de semnătură.  

B2. Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect.  

B2.1. Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect (asociat unic/ asociat/ administrator) şi 

asociaţi: expertul verifică dacă informaţiile din cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate 

al reprezentantului legal şi a asociaţilor.  

B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile 

menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al reprezentantului 

legal.  

B3. Informații privind contul bancar pentru proiect schema de autor de stat: 

B3.1. Denumirea băncii/ trezoreriei.  

B3.2. Adresa băncii/ trezoreriei.  

B3.3. Cod IBAN.  

B3.4. Titularul contului bancar: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a 

cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele 

menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI. 

 

12. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii?  

Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele.  

 

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

Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei 

documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.   

 

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

Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.   
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15. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 

electronică a Cererii de finanţare? 

Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.   

 

16. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?  

Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor eligibile 

și neeligibile şi că operaţiunile previzionate sunt menţionate în coloanele prevăzute în acest scop. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, Cererea de finanţare este declarată neconformă. 

 

17. 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?  
Se verifică existenţa OPISULUI documentelor, paginaţia acestuia, se verifică prin sondaj dacă referințele 

din cererea de finanțare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din dosarul cererii 

de finanțare. Dacă referințele din CF nu corespund, se trece la rubrica „Observații”, iar solicitantul este 

rugat să facă modificările care se impun, însuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, 

expertul bifează căsuţa DA. 

18. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne în posesia solicitantului, apare 

menţiunea „conform cu originalul”?  

La acest punct expertul verifică concordanța copiei cu originalul, face mențiunea „conform cu originalul”, 

semnează și datează pe documentul COPIE, bifează în coloana „Concordanță copie cu original” după 

verificarea documentelor atașate cererii de finanțare. Dacă nu corespund, se bifează căsuța NU și se 

specifică la rubrica „Observații”.  

 

19. Solicitantul a bifat/ completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei 

asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?  

Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în cererea de finanţare sau a completat DA 

şi în coloanele corespunzătoare toate informaţiile cerute în cererea de finanţare (numărul de proiecte, 

denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în euro). Funcţie de 

acestea, expertul va bifa căsuţa corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat 

partea C, cererea de finanţare este neconformă. 

 

20. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de serviciu/ 

investiție, este atașat Cererii de finanțare Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare 

nerambursabilă? 

Dacă răspunsul la punctul 19 a fost DA, se verifică dacă solicitantul a atașat Raportul asupra utilizării altor 

programe de finanţare nerambursabilă întocmit de solicitant care va cuprinde amplasamentul investiţiei, 

obiective, tip de investiţie, lista cheltuielilor eligibile, costuri şi stadiul proiectului, perioada derulării 

proiectului, pentru solicitanţii care au mai beneficiat de finanţare nerambursabilă începând cu anul 2007 

pentru aceleaşi tipuri de investiţii. 
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21. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria răspundere a 

solicitantului?  

Se verifică dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate 

cãsuţele corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate cãsuţele corespunzătoare, se bifează cãsuţa 

corespunzătoare NU, se specifică acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanţare este declarată 

neconformă. 

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

Se verifică existenţa datei, semnãturii şi a ştampilei solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt precizate, 

cererea de finanțare este declaratã neconformã. 

 

 

 

 

VERIFICAREA CONFORMITĂȚII DOCUMENTELOR ANEXATE 

DOCUMENT  

Existenţa documentului 

C
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DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care 

prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele fără construcții-

montaj). (Anexa 2 din Ghidul solicitantului); 

 

DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei 

existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 

finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj 

care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente); 

 
DOC. 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul 
proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor 
existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente). (numai în cazul 
construcțiilor nefinalizate); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 2.1 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 finanţare se vor 

depune ultimele două situaţii financiare). Excepție fac 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENȚIE!  

Se va considera că proiectul nu este încadrat corect și Cererea de finanțare este neconformã dacă cel puțin un 

punct de verificare va prezenta bifa „NU”. În acest caz, concluzia verificării este comunicată solicitantului și 

verificarea cererii de finanțare se oprește în această etapă. 
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întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare; 

sau 

DOC. 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în 

anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 

Financiară (formularul 200) însoțită de Anexele la formular în care 

rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) 

obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv 

(inclusiv 0); 

DOC. 2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole 

impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea 

cererii de finanţare;  

sau 

DOC. 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 

Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        

 

 

        

DOC. 3. Documente pentru terenurile și/ sau clădirile aferente 

realizării investiției: 

DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări 

de construcție sau achizitia de utilaje/ echipamente cu montaj, 

se va prezenta înscrisul care să certifice, 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-judicată, 

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 
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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.  

 

c) 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;  

 

DOC. 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: 

h) dreptul de proprietate privată; 

i) dreptul de concesiune; 

j) dreptul de superficie; 

k) dreptul de uzufruct; 

l) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

m) împrumutul de folosință (comodat); 

n) dreptul de închiriere/locațiune; 

 

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract 

de locațiune/ închiriere, contract de comodat. 

„Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând 
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una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos: 

A. 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 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); 

 

sau 

 

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau 

emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre 

judecătorească; 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este 

liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul 

creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a 

creditului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila 

primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul" pentru dovedirea 

calităţii de membru al gospodăriei agricole; (NU ESTE CAZUL); 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal 

de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator/ PFA, 

titular II, membru IF); 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a 

solicitantului: 

DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza 

actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 

agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului- 
persoană juridică 
DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-
persoană fizică 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere 
 
DOC. 8.2 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; 
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DOC. 9. Document emis de AJPM, în conformitate cu 
Protocolul AFIRANPM-GNM. 

    

DOC. 10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici şi mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului) 

    

DOC. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind 
respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 
din Ghidul solicitantului) 

    

DOC. 12. 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 13. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin 
proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd 
construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului 
şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a 
adresei de înştiinţare. 

    

DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea 
obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/modernizarea sau 
extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare 
sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare .-Nu este cazul 

    

DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru 
structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante 
clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul 
modernizării/extinderii), cu modificările şi completările ulterioare-
Nu este cazul 

    

DOC. 17. 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. 

    

DOC. 18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu 
a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 6.4 din 
Ghidul solicitantului) 

    

DOC. 19. Declaratie expert contabil din care sa reiasa că 
solicitantul in anul precedent depunerii cererii de finanare a obtinut 
venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole 
reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale 
solicitantului-Nu este cazul 
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DOC. 20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de 
documente mentionate în protocolul de colaborare dintre AFIR și 
Ministerul Sănătății 

    

DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet 
www.afir.info 

    

DOC. 22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului     

DOC. 23. Alte documente (după caz)     

 

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

1. Certificat de cazier judiciar al solicitantului- persoană juridică; 

2. Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-persoană fizică; 

3. Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere; 

4. 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. 

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

6. 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; 

7. 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; 

8. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de documente mentionate în protocolul de 

colaborare dintre AFIR și Ministerul Sănătății; 

9. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe 

pagina de internet www.afir.info; 

10. Certificat de cazier fiscal al solicitantului; 

 

METODOLOGIE DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII DOCUMENTELOR ANEXATE 

DOCUMENTE DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN 

DOCUMENTE 

DOC. 1.a) Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care 

prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele fără construcții-

montaj). (Anexa 2 din Ghidul solicitantului); 

DOC. 1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei 

existente (în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 

finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj 

Controlul conformităţii constă în 

verificarea prezenţei studiului de 

fezabilitate şi dacă respectă structura 

prezentată în Ghidul solicitantului.  

De asemenea, expertul va verifica:  

http://www.afir.info/
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care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente); 

DOC. 1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor (în cazul 

proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor 

existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 

exploatare a construcţiei existente). (numai în cazul 

construcțiilor nefinalizate); 

 

În cazul în care solicitantul realizează 

în regie proprie construcţiile în care 

va amplasa utilajele achiziţionate prin 

investiţia FEADR, cheltuielile cu 

realizarea construcţiei vor fi trecute în 

coloana „neeligibile”, va prezenta 

certificatul de urbanism şi va întocmi 

studiu de fezabilitate. 

 În cazul în care investiţia prevede 

utilaje cu montaj, solicitantul este 

obligat să evidenţieze montajul la 

capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic 

din Bugetul indicativ al Proiectului, 

chiar dacă montajul este inclus în 

oferta utilajului sau se realizează în 

regie proprie (caz în care se va 

evidenţia în coloana „cheltuieli 

neeligibile”) > - - - codul CAEN al 

firmei de consultanţă trebuie 

menţionat în Studiul de fezabilitate, 

pct. 1.2 a În cazul în care cheltuielile 

de consultanţă nu sunt specificate în 

categoria cheltuielilor eligibile, nu este 

necesar menționarea codului CAEN.  

- devizul general şi devizele pe obiect 

trebuie să fie semnate de persoană 

care le-a întocmit şi să poarte 

stampila elaboratorului documentaţiei.  

- existenţa „foii de capăt”, care 

conţine semnăturile colectivului 

format din specialişti condus de un 

şef de proiect care a participat la 

elaborarea documentației şi stampila 

elaboratorului.  

- detalierea capitolului 3 – cheltuieli 

pentru proiectare şi engineering şi 

capitolul 5 – organizare de șantier 

prin devize care să justifice în detaliu 

sumele respective, pentru a putea fi 

urmărite în etapa de achiziții şi 

autorizare plăți.  

- părţile desenate din cadrul secţiunii 
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B (planuri de amplasare în zonă, 

planul general, relevee, secţiuni etc.), 

să fie semnate, stampilate de către 

elaborator în cartuşul indicator. 

DOC. 2.1 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 finanţare se 

vor depune ultimele două situaţii financiare). Excepție fac 

întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare; 

sau 

DOC. 2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în 

anul precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 

Financiară (formularul 200) însoțită de Anexele la formular în care 

rezultatul brut (veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile) 

obținut în anul precedent depunerii proiectului să fie pozitiv 

(inclusiv 0); 

DOC. 2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole 

impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea 

cererii de finanţare;  

sau 

DOC. 2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 

Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului; 

 

Controlul conformităţii constă în 

verificarea prezenţei Bilanțului 

(situației financiare anuale, 

formularele 10, 20, 30, 40) anului 

precedent depunerii proiectului. Se 

verifică dacă acestea sunt înregistrate 

la administrația financiară. Dacă 

aceste documente există, se bifează 

căsuța corespunzătoare din coloana 

DA. Se solicită originalul și expertul 

verifică „Concordanța copiei Cu 

originalul”, bifând căsuţa 

corespunzătoare în coloană. 

În cazul unui solicitant înfiinţat în anul 

depunerii proiectului, care nu a 

întocmit Bilanţul aferent anului 

anterior depunerii proiectului 

înregistrat la Administraţia Financiară, 

solicitantul nu va depune nici un 

document în acest sens. În acest caz, 

expertul bifează căsuţa 

corespunzătoare din coloana „Nu 

este cazul”. Pentru PFA, întreprinderi 

individuale şi întreprinderi familiale se 

verifică existenţa Declaraţiei speciale 

privind veniturile realizate/ Declaraţiei 

anuale de venit şi dacă acestea sunt 

înregistrate la Administraţia 

Financiară.  

Se solicită originalul şi expertul 

verifică concordanţa copiei cu 

originalul, bifând căsuţa 

corespunzătoare în coloană 

„Concordanţă copie cu originalul”. În 

cazul în care solicitantul a fost înfiinţat 

în ultimii 3 ani, anteriori depunerii 

cererii de finanţare, expertul verifica 
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existenţa Declaraţiei de inactivitate 

înregistrată/e la Administraţia 

Financiară sau situaţiilor financiare 

prin care dovedesc că nu au 

înregistrat venituri din exploatare şi 

bifează căsuţa corespunzătoare din 

coloana DA. Se solicita originalul şi 

expertul verifica concordanţă copiei 

cu originalul, bifând căsuţa 

corespunzătoare în coloană 

„Concordanţă copie cu originalul”.  

Se va verifica prezenţa situaţiilor 

financiare pentru anii n, n-1 şi n-2, 

unde n este anul anterior depunerii 

cererii de finanţare (pentru verificarea 

încadrării în categoria firmelor în 

dificultate). 

DOC. 3. Documente pentru terenurile și/ sau clădirile aferente 

realizării investiției: 

DOC. 3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări 

de construcție sau achizitia de utilaje/ echipamente cu 

montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 

d) 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-judicată, 

de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, 

etc.; 

• Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de 

adjudecare; 

 

e) 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 

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 în coloana 
„Concordanţă copie cu originalul”.  
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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.  

 

f) 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;  

 

DOC. 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: 

o) dreptul de proprietate privată; 

p) dreptul de concesiune; 

q) dreptul de superficie; 

r) dreptul de uzufruct; 

s) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit;  

t) împrumutul de folosință (comodat); 

u) dreptul de închiriere/locațiune; 

 

De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract 
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de locațiune/ închiriere, contract de comodat. 

„Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectând 

una dintre cele 2 condiții (situații) de mai jos: 

A. 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 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); 

 

sau 

 

B. vor fi încheiate în formă autentică de către un notar public sau 

emise de o autoritate publică sau dobândite printr-o hotărâre 

judecătorească; 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este 

liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul 

creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de rambursare a 

creditului. 

DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila 

primăriei şi menţiunea „Conform cu originalul" pentru dovedirea 

calităţii de membru al gospodăriei agricole; (NU ESTE CAZUL); 

 

Se verifică existența documentului, 

valabilitatea acestuia, ștampila unității 

care l-a eliberat și semnătura 

reprezentantului unității. Se verifică 

dacă e specificat „Conform cu 

originalul” pe document.  

DOC. 5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal 

de proiect (asociat unic/ asociat majoritar/ administrator/ PFA, 

titular II, membru IF); 

 

Se verifică existența documentului în 

copie cu mențiunea „Conform cu 

originalul”. Se verifică dacă 

informațiile din cererea de finanțare 

corespund cu cele din actul de 

identitate ale reprezentantului legal 

bifate în cererea de finanțare.    

DOC. 6. Documente care atestă forma de organizare a 

solicitantului; 

DOC. 6.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza 

actului de constituire și a statutului propriu în cazul Societăţilor 

agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

DOC. 6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă 

Controlul conformității va consta în 

verificarea faptului că documentele 

sunt completate, semnate, poartă 

ștampila administrației care le-a 

eliberat și sunt valabile în momentul 

depunerii cererii de finanțare.  

DOC. 7.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului- 

persoană juridică 

 

Se verifică existența documentului, să 

fie completat, ștampilat și semnat de 

către persoana autorizată să 
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DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal-

persoană fizică 

reprezinte întreprinderea, conform 

legii. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă.   

 

DOC. 8.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere 

 

DOC. 8.2 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. 

Se verifică existența documentului, să 

fie completat, ștampilat și semnat de 

către persoana autorizată să 

reprezinte întreprinderea, conform 

legii. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă.   

DOC. 9. Document emis de AJPM, în conformitate cu 

Protocolul AFIRANPM-GNM. 

Se verifică existența documentului, să 

fie completat, ștampilat și semnat de 

către persoana autorizată să 

reprezinte întreprinderea, conform 

legii. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă.   

DOC. 10. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în 
categoria întreprinderilor mici şi mijlocii  
Aceasta trebuie sa fie semnata de persoana autorizata sa 
reprezinte intreprinderea. 

Se verifică existența documentului, să 

fie completat, ștampilat și semnat de 

către persoana autorizată să 

reprezinte întreprinderea, conform 

legii. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă.   

DOC. 11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului 
privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis  

Se verifică existența documentului, să 

fie datat, semnat și ștampilat de către 

solicitant. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 

DOC. 12. 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; 

Se verifică existența documentului, să 

fie datat, semnat și ștampilat de către 

solicitant. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 

DOC. 13. 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. 

Se verifică existența documentului, să 

fie datat, semnat și ștampilat de către 

solicitant. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 
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DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propusă prin 
proiect/ Autorizaţie de construire pentru proiecte care prevăd 
construcţii, însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului 
şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a 
adresei de înştiinţare. 

De verificat prezenţa acestui 

document dacă investiția prevede 

construcții sau modernizări de 

construcții. Se verifică faptul că acest 

certificat este completat, semnat şi 

poartă ştampila administraţiei care l-a 

eliberat.  

În cazul în care certificatul de 

urbanism este emis pe numele unei 

persoane fizice/ juridice diferită de 

solicitant, se verifică existența actului 

de transfer a dreptului și obligațiilor ce 

decurg din certificatul de urbanism și 

a copiei adresei de înștiințare, 

înregistrată la organul emitent, 

întocmit conform modelului „Adresă 

de înștiințare” din ghidul 

solicitantului.  Se solicită originalul 

documentului și expertul verifică 

concordanța copiei cu originalul, 

bifând căsuța corespunzătoare în 

coloana „Concordanță copie cu 

originalul”. 

DOC. 15. Aviz specific privind amplasamentul şi funcţionarea 
obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/ modernizarea sau 
extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare 
sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în 
conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 
2008, cu modificările şi completările ulterioare. 

Se verifică existența documentului, să 

fie datat, ștampilat și semnat de către 

ANT. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 

DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru 
structura de primire turistică cu funcțiuni de cazare sau restaurante 
clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul 
modernizării/ extinderii), cu modificările şi completările ulterioare. 

Se verifică existența documentului, să 

fie datat, ștampilat și semnat de către 

ANT. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 

DOC. 17. 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. 

Se verifică existența documentului, să 

fie completat, ștampilat și semnat de 

către persoana autorizată să 

reprezinte intreprinderea, conform 

legii. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă.   
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DOC. 18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca 
nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M-02 (Anexa 7/6A 
din Ghidul solicitantului). 

Se verifică existența documentului, să 

fie datat, ștampilat și semnat de către 

solicitant. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 

DOC. 19. Declaratie expert contabil din care sa reiasă că 
solicitantul în anul precedent depunerii cererii de finanțare a 
obținut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole 
reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale 
solicitantului. 

Se verifică existența documentului, 

acesta să fie datat, să prezinte 

ștampila și semnătura expertului 

contabil care l-a întocmit.   

DOC. 20. Document emis de DSP județeană conform tipurilor de 
documente mentionate în protocolul de colaborare dintre AFIR și 
Ministerul Sănătății 

Se verifică existența documentului, să 

fie datat, ștampilat și semnat de către 

DSP. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 

DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA publicat pe pagina de internet 
www.afir.info  

Se verifică existența documentului, să 

fie datat, ștampilat și semnat de către 

DSVSA. Dacă informaţiile nu sunt 

precizate, cererea de finanțare este 

declarată neconformă. 

DOC. 22. Certificat de cazier fiscal al solicitantului Se verifică existența documentului, să 

fie datat, ștampilat și semnat de către 

Autoritatea publică. Dacă informaţiile 

nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

DOC. 23. Alte documente(dupa caz). - 

 

DOCUMENTELE NECESARE LA ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE FINANȚARE 

 

DOCUMENTE DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1. Certificat de cazier judiciar al 

solicitantului- persoană juridică 

 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

2. Certificat de cazier judiciar al 

reprezentantului legal-persoană fizică 

 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

3. Certificat de atestare fiscală pentru 

întreprindere 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

http://www.afir.info/
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4. Certificat de atestare fiscală pentru 

reprezentantul legal; 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

5. Document emis de AJPM, în conformitate 

cu Protocolul AFIRANPM-GNM. 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

6. 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; 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

7. 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. 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

8. Document emis de DSP județeană conform 

tipurilor de documente mentionate în 

protocolul de colaborare dintre AFIR și 

Ministerul Sănătății 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

9. Document emis de DSVSA, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 

ANSVSA publicat pe pagina de internet 

www.afir.info 

Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

10. Certificat de cazier fiscal al solicitantului. Se verifică existența documentului, să fie datat, 

semnat și ștampilat de către solicitant. Dacă 

informaţiile nu sunt precizate, cererea de 

finanțare este declarată neconformă. 

 

 

 

 

 

 

http://www.afir.info/
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

1. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 
Verificare efectuată 

DA NU 

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru 

Programul SAPARD, cât și pentru FEADR? 
  

2. 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? 

  

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia 

pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului?   

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

în vigoare 
  

 

2. VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE 

Verificare efectuată 

DA NU 

Solicitare 

informații 

suplimentare 

EG1 – Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 

eligibili: 

Documente verificate: 

Se vor verifica actele juridice de infiintare si functionare, specifice fiecarei 

categorii de solicitanti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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)   
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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;   

Cererea de Finanțare – Secțiunea B1 

Doc. 6.1 Hotărâre judecătorească/ 6.2 Act constitutiv 

Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC 

Declarații partea F a Cererii de Finanțare 

Doc. 10 Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria 

întreprinderilor mici şi mijlocii; 

Doc. 11 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind 

respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis; 

Doc. 23  Alte documente (Procură notarială) – dacă este cazul 

Fișa măsurii din SDL; 

   

EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile 

eligibile prevăzute prin fișa măsurii din SDL 

Documente verificate:  

Criteriul de eligibilitate va fi demonstrat în baza informaţiilor din SF/DALI, 

întocmite conform legislaţiei în vigoare; 
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Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC.  

Anexa cu Lista codurilor CAEN eligibile pentru finanțare în cadrul măsurii 

M8/6A  

Doc. 1 Studiu de fezabilitate;   

Doc. 3 Documente pentru terenurile și/ sau clădirile aferente realizării 

investițiilor;  

Doc. 15 Aviz specific privind amplasamentul şi funcționalitatea 

obiectivului eliberat de ANT pentru construcţia/ modernizarea sau 

extinderea structurii de primire turistică, după caz;  

Doc. 16 Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de 

primire turistică respectivă (în cazul modernizării/ extinderii). Site-ul 

ANSVSA; 

   

EG3 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;    

EG4 Viabilitatea economică a investiției trebuie să fie demonstrată 

pe baza prezentării unei documentații tehnico-economice; 

 

 

 

 

 

 

Doc. 1 - Studiul de fezabilitate;   

Doc. 2 - Situații financiare;  

Matricea de verificare a viabilității economico-financiare a proiectului; 

   

EG5 Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura 

cofinanțarea investiției; 

 

 

 

 

 

 

Declarația pe propria răspundere din Secțiunea F din cuprinsul Cererii de 

Finanțare; 
   

EG6  Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: 

sănătății publice, sanitar-veterinar și de siguranță alimentară; 
   

 

Declarația pe propria răspundere de la secțiunea F a cererii de finanţare; 
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CRITERII DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

EG7  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 Situaţiile financiare pentru anii n, n-1 și n-2, unde n este anul 

anterior depunerii cererii de finanțare;  

Declaraţie pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria 

„firme în dificultate"  Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC; 

   

 

6. 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. 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 și/ sau beneficiază de infrastructura comună ? (același 

amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.); 

 

 

 

 

3. Acționariat comun care conduce către aceeași entitate economică cu sau 

fără personalitate juridică; 
  

4. Posibile legături între solicitanți și/ sau beneficiari FEADR în baza 

legăturilor între - entități economice cu sau fără personalitate juridică, prin 

intermediul acționarilor, asociaților sau reprezentanților legali? (de ex: 

acelaşi reprezentant legal/ asociat/ acționar se regăseşte la două sau mai 

multe proiecte) 

 

 

 

 

 

 

5. Sediul social și/ sau punctul (punctele) de lucru/ amplasamentul investiției 

propuse sunt învecinate cu cel/ cele ale unui alt proiect finanțat 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. Solicitanții care depun Cerere de Finanțare au asociați comuni cu cei ai 

altor beneficiari cu care formează împreună un flux tehnologic? 
  

8. Alți indicatori? (ex: același consultant, posibile legături de afaceri cu 

furnizori/ clienți prin acționariat s.a.) 
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Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC 

Baza de date proiecte FEADR 

Declaratii partea F a Cererii de Finanțare  

Registrul Cererilor de Finanțare 

Studiul de Fezabilitate 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. Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor 

AFIR atât pentru Programul SAPARD, cât și pentru 

FEADR? 

 

Documente verificate: 

Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului din 

secțiunea F din cererea de finanțare. 

 

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 nu este înscris în Registrul debitorilor, 

expertul va bifa „NU”, iar această condiţie de 

eligibilitate este îndeplinită. 

Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, 

expertul va bifa caseta „DA”, caz în care cererea de 

finanţare este eligibilă în aceasta etapă, urmând a se 

efectua verificarea achitării integrale a datoriei față de 

AFIR, inclusiv a dobânzilor și majorărilor de întârziere, 

la semnarea contractului de finanțare. 

2. 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? 

Expertul verifică în bazele de date ale AFIR, dacă 

solicitantul a fost selectat pentru finanţare în aceeaşi 

sesiune continuă, dar nu a încheiat contractul din 

cauza neprezentării în termen a documentului. 

Dacă DA, aceasta este condiţie de neeligibilitate în 

cadrul sesiunii continue respective, se menţionează în 

rubrica Observaţii, dar se continuă evaluarea tuturor 

criteriilor de eligibilitate pentru ca la final solicitantul să 

fie înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă este 

cazul). 

Dacă solicitantul nu se regăsește în situația de mai sus 

se bifează căsuţa NU şi se continuă evaluarea 

proiectului. 
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3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele 
luate în Declaraţia pe proprie raspundere F, 
aplicabile proiectului? 

 

Documente verificate: 

Cerere de finanțare completată, semnată și, după 
caz, ștampilată de reprezentantul legal al 
solicitantului. 

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie răspundere 

din secțiunea F din Cererea de finanțare dacă aceasta 

este  datată, semnată și, după caz, ștampilată.  

Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de 

finanțare nu este semnată și după caz ștampilată de 

către solicitant, expertul solicită acest lucru prin E3.4L 

şi doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume 

angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul 

bifează NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 

acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 

declarată neeligibilă. 

În situația în care solicitantul și-a însușit declarația pe 

propria răspundere de la secțiunea F din cererea de 

finanțare și dacă, pe parcursul verificării proiectului, 

expertul constată că sunt respectate punctele însușite 

prin declarația menționată mai sus, atunci acesta 

bifează DA în casuța corespunzătoare, cererea fiind 

declarată eligibilă. 

De asemenea, în situația în care expertul constată pe 

parcursul verificării că nu sunt respectate punctele 

asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F 

din CF atunci se bifează NU, iar cererea de finanțare 

este declarată neeligibilă. 

Dacă expertul constată bifarea eronată de către 

solicitant a unor căsuțe în baza documentelor depuse 

(aferente punctelor privind îregistrarea ca plătitor/ 

neplătitor de TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor 

AFIR), solicită beneficiarului modificarea acestora prin 

E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul 

bifează casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. 

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

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. 

Declarația referitoare la neîncadrarea în intreprindere 

în dificultate va fi data de toți solicitanții cu excepția 

PFA, intreprinderilor individuale, intreprinderilor 

familiale și societăților IMM cu o vechime mai mică de 

3 ani fiscali**, 
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**Dacă 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 în dificultate și se verifică bifarea 

Declarației F. Verificarea este identică cu  metodologia 

de la pct c) și d) din formularul firmă în dificultate, 

expertul menționează și la observații constatările 

verificate pe site și anexează pagina printată în urma 

verificării dacă sunt mențiuni. 

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 firmă în 

dificultate, dacă este semnată, datată, ștampilată de 

persoana autorizată să reprezinte intreprinderea. (se 

verifică datele de identificare ale solicitantului și ale 

intreprinderii cu informațiile din Certificatul Constatator 

de la ONRC și informațiile din CF). 

În situația în care în Certificatul din Oficiul Registrului 

Comerțului se menționează că firma este în proces de 

reorganizare judiciară sau faliment, atunci solicitantul 

este încadrat în categoria firmelor în dificultate. 

Se consultă pagina web a Consiliului Concurentei 

http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale 

decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – 

restructurare (ajutoare individuale sau scheme de 

ajutor de salvare – restructurare) și aplicația 

informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România 

(din momentul în care aceasta devine funcțională). 

Dacă expertul constată că datele (sau calculul) din 

declarația prezentată au fost preluate de solicitant 

eronat din Situațiile financiare, expertul reglementează 

erorile de preluare prin solicitarea de informații 

suplimentare E3.4L. 

În urma verificărilor aferente, (verificarea este identică 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
http://www.renascc.eu/
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cu  metodologia de la pct c) și d) din formularul firmă în 

dificultate) expertul menționează și la observații 

constatările verificate pe site și anexează pagina 

printată în urma verificării dacă sunt mențiuni consultă 

pagina web a Consiliului Concurenței 

http://www.renascc.eu pentru a se identifica eventuale 

decizii de autorizare a unor ajutoare de salvare – 

restructurare (ajutoare individuale sau scheme de 

ajutor de salvare – restructurare) și aplicația 

informatică Registrul Ajutoarelor de Stat din România . 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu 

precizările din coloana „puncte de verificat”, expertul 

constată că solicitantul nu se regăseşte în situaţia de 

„intreprindere în dificultate” bifează coloana „UN”. 

În caz contrar se va bifa „DA”, iar cererea de finanţare 

va fi declarată neeligibilă. 

Dacă bifează cu „DA”, expertul va fundamenta decizia 

sa la observații pentru punctul din declarație în baza 

căruia intreprinderea este în dificultate prin aplicarea 

explicită a algoritmului la datele solicitantului și va 

aduce la cunoștiință solicitantului decizia sa prin 

E3.4L. 

Atenție! Expertul verifică atât datele cât și calculul 

folosind situaţiile financiare conform algoritmului de 

verificare. 

Expertul verifică dacă intreprinderea se află conform 

definiției „întreprindere în dificultate” în cel puțin una 

din situațiile din Metodologia de Verificare numerotate 

de la a) la e). 

Metodologia este conformă cu prevederile din 

„Orientările privind ajutoarele de stat pentru salvarea și 

restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în 

dificultate C249/31.07.2014”, precum și cu 

regulamentul  (UE) 651 /2014. 

În toate cazurile prezentate, N reprezintă anul anterior 

depunerii cererii de finanțare, cu exercițiu financiar 

complet, (conform cu Normele de închidere a 

exercițiului financiar), aprobate şi depuse la 

administraţiile fiscale din raza teritorială unde 

întreprinderea are domiciliul fiscal. 
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Pierderi de capital (rezultatul negativ obținut în urma 

deducerii pierderilor) = (Prime de capital + Rezerve din 

reevaluare + Rezerve) + (Rezultatul reportat + 

Rezultatul exercițiului financiar). 

Rezultatul acumulat = (+/ –) Rezultatul reportat 

(Profit* sau Pierdere** reportată) + (+/-) Rezultatul 

exercițiului financiar (Profit* sau Pierdere** exercițiu 

financiar). 

Intreprinderea care nu înregistrează pierderi 

acumulate, nu este în dificultate, respectiv când, 

Pierderea de capital (rezultatul obținut în urma 

deducerii pierderilor) > 0. 

Întreprinderea NU este în dificultate dacă Pierderile 

de capital (rezultatul negativ obtinut în urma deducerii 

pierderilor) în valoare absolută ≤  50% x Capital social 

subscris și vărsat 7. 

Întreprinderea este în dificultate  dacă Pierderile de 

capital (rezultatul negativ obținut în urma deducerii 

pierderilor) în valoare absolută  > 50% x Capital social 

subscris și vărsat. 

 

Partea 2 - VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE 

 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

 

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Fișa măsurii din SDL 

Cererea de Finanțare – Secțiunea B1 

Doc. 6 Documente care atestă forma de 

organizare a solicitantului./ 6.1 Hotărâre 

judecătorească/ 6.2 Act constitutiv 

Baza de date a serviciului online RECOM a 

ONRC. 

Declarații partea F a Cererii de Finanțare 

Doc. 10 Declarație încadrare în IMM-uri 

Doc. 2 Situațiile financiare 

Doc. 6 Expertul va verifica concordanţa informaţiilor 

menţionate în secțiunea B1 cu cele menţionate în Doc. 6 

(6.1/ 6.2 după caz): numele societăţii, adresa, cod unic 

de înregistrare/ nr. de înmatriculare, valabilitatea 

documentului. 

Se verifică dacă punctul/ punctele de lucru unde se 

realizează investiția pentru care se solicită finanțarea 

este amplasat în teritoriul GAL VALEA IZEI-MOISEI. 

Baza de date RECOM 

Se verifică în serviciul RECOM online dacă solicitantul 

se încadrează în categoria solicitanților eligibili: 

1.Solicitantul este înregistrat ca PFA/II/IF conform OUG 
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Declaratie pe propria raspundere privind ajutoarele 

minimis 

Doc. 23 Alte documente - dacă este cazul. 

 

 

 

nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoană juridică conform 

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

nr.1/2005; Legii nr. 566/2004., Legea nr. 160/1998 cu 

modificările și completările ulterioare aferente actelor 

normative menționate. 

Pentru Societatea cooperativă agricolă se va verifica 

dacă din conținutul Actului constitutiv/ Hotărârii 

judecătoresti rezultă că scopul și obiectivele societății 

cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse 

prin proiect 

2. Capitalul social să fie 100% privat; 

3. La secțiunea „Domenii de activitate” din Certificatul 

constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului este 

precizat codul CAEN conform activităţii pentru care se 

solicită finanţare. Sunt eligibile proiectele care propun 

activităţi aferente unuia sau mai multor coduri CAEN 

incluse în Anexa– maximum 5 coduri, în situația în care 

aceste activități se completează, dezvoltă sau se 

optimizează reciproc. 

4. Solicitantul nu se află în proces de lichidare, fuziune, 

divizare, reorganizare judiciară sau faliment, conform 

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

5. Solicitantul nu este înscris în Buletinul Procedurilor de 

Insolvență. 

6. Încadrarea solicitantului în statutul de 

microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii nr. 

346/2004. 

Situațiile financiare: 

1. Rezultatul din exploatare din situațiile financiare 

(bilanţul - formularul 10, contul de profit și pierdere - 

formularul 20), precedent anului depunerii proiectului să 

fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile să fie cel puţin egale 

cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice 

autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 

familiale, din Declaraţia privind veniturile realizate 

(formularul 200 însoţit de Anexele la Formular). 

Nu se va lua în calcul anul înfiinţării în care rezultatul 

poate fi negativ, situaţie în care condiţia pentru 

verificarea rezultatului financiar se va considera 

îndeplinită. 
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În cazul în care solicitanții au depus formularul 221, fiind 

o activitate impozitată, se consideră că aceasta este 

generatoare de venit. Nu este cazul să se verifice 

pierderile. 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 

Financiară, în cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 

activitate anterior depunerii proiectului. 

Declaraţie încadrare ÎMM 

Expertul verifică Doc. 10 Declaraţie încadrare în 

categoria microintreprindere-intreprindere mica cf. Legii 

nr. 346/2004, dacă: 

a) Declarația este semnată de persoană autorizată să 

reprezinte întreprinderea conform actului constitutiv/ de 

persoană din cadrul întreprinderii împuternicită prin 

procură notarială de către persoană autorizată legal 

conform actului constitutiv. 

În situația în care reprezentantul legal al întreprinderii 

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 

Notă: În situația în care aceste documente nu au fost 

depuse conform Cererii de Finanțare la Secțiunea „Alte 

documente”, expertul le va solicita prin formularul de 

solicitare de informaţii suplimentare. 

b) solicitantul se încadrează în categoria 

microintreprinderilor/ întreprinderilor mici (până la 9 

salariaţi, o cifră de afaceri anuală netă sau active totale 

de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere şi 

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

sau active totale de până la 10 milioane euro, echivalent 

în lei, pentru întreprindere 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  
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prezentate în Doc. 10. 

- Se verifică dacă datele din Doc. 10 corespund cu 

datele din Doc. 2 Situaţiile financiare/ bilanţ – formularul 

10 şi formularul 30 informaţii referitoare la numărul 

mediu de salariaţi, cifra de afaceri și active totale. 

Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale 

din contul de profit şi pierdere, conversia se face la 

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

întocmit bilanţul. 

Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea 

se face doar pe baza informațiilor prezentate de 

solicitant în Doc. 10. 

Pentru întreprinderile 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 verifică numărul mediu de salariaţi și cifra de 

afaceri/ active totale în Doc 10 - Cap I. și dacă persoană 

împuternicită să reprezinte întreprinderea, a completat şi 

semnat Cap II- Calculul pentru întreprinderi partenere 

sau legate. 

Verificarea precizărilor din Doc.10 cu privire la societatea 

parteneră și/ sau legată, se va face prin verificarea 

solicitantului şi acţionarilor/ asociaţilor în baza de 

date a serviciului online RECOM. 

Această verificare se realizează în amonte şi aval, dacă 

solicitantul are în structura capitalului alte persoane 

juridice sau asociaţi/ acţionari sau dacă se regăseşte ca 

asociat/ acţionar în structura capitalului social al altor 

persoane juridice. 

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 www.mfinanţe.ro, Secțiunea Informații fiscale și 

http://www.mfinanţe.ro/
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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. 10 

în baza informațiilor care se regăsesc pe portalul 

www.mfinanţe.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 www.mfinanțe.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 în RECOM online dacă reprezentantul legal 

deţine calitatea de asociat şi administrator cu puteri 

depline şi dacă acesta se regăseşte în structura altor 

forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 

31/1990. 

 

http://www.mfinanţe.ro/
http://www.mfinanțe.ro/
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Verificări calcul întreprinderi legate: 

Dacă doi sau mai mulţi solicitanţi atât în cazul 

persoanelor fizice cât şi în cazul persoanelor juridice 

deţin împreună acţiuni/ părţi sociale/ drepturi de vot în 

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

părţilor sociale/ drepturilor de vot în două sau mai multe 

întreprinderi, se realizează calculul de întreprinderi 

legate pentru toate întreprinderile în care aceştia deţin 

împreună în diferite proporţii cel puţin 50% plus 1 din 

totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de vot, 

conform prevederilor legii 346 şi Recomandărilor CE 

pentru calculul întreprinderilor legate. 

Exemple: 

1. Dacă persoana fizică sau juridică (X) deţine cel puţin 

50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ 

drepturile de vot ale intreprindeii A şi cel puţin 50% plus 

1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturile de vot 

Ale intreprindeii B, cele două întreprinderi (A şi B) vor fi 

considerate întreprinderi legate. 

2. Dacă persoanele fizice sau juridice (X şi Y) deţin cel 

puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ 

drepturile de vot ale întreprinderii A, în oricare dintre 

proporţii şi totodată aceleaşi persoane fizice sau juridice 

(X şi Y) deţin de cel puţin 50% plus 1 din totalul 

acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de vot ale 

intreprindeii B, cele două întreprinderi (A şi B) vor fi 

considerate întreprinderi legate. Cele două persoane 

fizice sau juridice, împreună, vor fi considerate acţionari 

majoritari în ambele întreprinderi şi se vor cumula datele 

celor două întreprinderi. 

Pentru exemplificare: 

-întreprinderea/ persoana fizică (X) deţine 30% plus 1 

acţiuni/ părţi sociale şi întreprinderea/ persoana fizică (Y) 

deţine 20% acţiuni/ părţi sociale în întreprinderea A, 

totodată, 

-întreprinderea/ persoana fizică (X) deţine 20% plus 1 

acţiuni/ părţi sociale şi întreprinderea/ persoana fizică (Y) 

deţine 30% acţiuni/ părţi sociale în întreprinderea B, 

În urma calculului se vor cumula datele pentru 

întreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%. 
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Observaţie! 

În cazul asociaţilor/ acţionarilor 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. 

După caz, modalitatea de calculul pentru întreprinderi 

legate, se va aplica şi pentru mai mult de două 

întreprinderi în care se regăsesc aceleaşi persoane fizice 

sau juridice (X, Y... n) şi deţin împreună cel puţin 50% 

plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de 

vot în oricare dintre proporţii, condiţia fiind că aceştia să 

întrunească împreună cel puţin 50% plus 1 din totalul 

acţiunilor/ părţilor sociale/ drepturilor de vot în cadrul 

întreprinderilor identificate, în care deţin calitatea de 

asociaţi/ acţionari. 

Atenţionare! 

Prin intermediul persoanelor fizice care deţin calitatea de 

asociaţi/ acţionari în cadrul a două sau mai multor 

întreprinderi, nu se va realiza calculul pentru întreprinderi 

partenere şi nu se va întocmi fișa de parteneriat conform 

prevederilor Legii 346/2003 şi a Recomandărilor CE- 

modelul de calcul prezentat în Ghidul pentru IMM-uri, 

pentru persoane juridice. 

Prin intermediul persoanelor fizice (asociaţi/ acţionari), 

întreprinderile pot fi numai „legate” numai în situaţiile în 

care întreprinderile respective activează pe piaţa 

relevanta (aceiaşi piaţă) sau pe pieţe adiacente 

(amonte şi/ sau aval). 

Dacă o microintreprindere A, este legată cu o altă 

întreprindere mijlocie, B, pentru încadrarea în categoria 

de întreprindere mică, mijlocie sau microîntreprindere se 

vor analiza situaţiile financiare ale firmei legate, aferente 

anilor anteriori depunerii proiectului. În urma calculului se 
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va verifica dacă aceste plafoane au fost depăşite de 

firma legată (B) în două exerciţii financiare consecutive, 

iar dacă au fost depăşite firma A vă fi încadrată în 

aceeaşi categorie cu firma B. 

Verificări generale: 

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 întocmit bilanţul. 

În funcţie de cota de participare se realizează calculul 

numărului mediu de salariaţi şi a cifrei de afaceri ai 

solicitantului conform precizărilor 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 întreprinderea nou înfiinţată, numărul de salariaţi 

este cel declarat în Declaraţia privind încadrarea 

întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii şi 

poate fi diferit de numărul de salariaţi prevăzut în proiect. 

Expertul va ataşa print-screen–urile și Cerificatele 

Constatatoare din RECOM identificate pentru solicitant, 

acționarii/ asociații acestuia, pentru a încheia verificarea 

realizată. 

Notă: Solicitantul poate depăşi categoria de 

microintreprindere/ întreprindere mică pe perioada de 

implementare a proiectului. 

Dacă există neconcordanțe între verificările realizate prin 

intermediul ONRC, Declarația privind încadrarea 

întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii și 

Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se 

vor solicita informaţii suplimentare pentru corectarea 

acestora. 
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În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor 

din dosarul Cererii de Finanțare, se constată omisiuni 

privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de 

Finanțare sau Declaraţiile pe propria răspundere) sau 

omiterea semnării anumitor pagini de către solicitant/ 

reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul 

constată că aceste carențe sunt cauzate de anumite 

erori de formă sau erori materiale, expertul solicita 

informaţii suplimentare. 

 

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

constată că solicitantul îndeplinește toate punctele verificate, va bifa caseta „Eligibil”. În caz contrar se va 

bifa „Neeligibil”, cererea fiind declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității. 

EG2 - Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prevăzute prin fișa 

măsurii din SDL - Investiții legate de realizarea unei infrastructuri de servicii suport adresate 

populației rurale; 
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DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Baza de date a serviciului online RECOM a 

ONRC. Anexa cu Lista codurilor CAEN eligibile 

pentru finanțare în cadrul măsurii M8/6A.  

Doc. 1 Studiu de fezabilitate;   

Doc. 1 b) Expertiza tehnică de specialitate 

asupra construcţiei existente;  

Doc. 1 c) Raportul privind stadiul fizic al 

lucrărilor; 

 

Se va verifica în baza de date a Serviciului online 

RECOM dacă solicitantul este înregistrat cu codul 

CAEN al activității care se propune prin proiect, 

corelat cu activitățile descrise în cadrul Studiului de 

Fezabilitate și cu activitățile prevăzute în CAEN 

Revizuit 2 și dacă acesta se regăsește în Anexa cu  

Lista codurilor CAEN eligibile.  

Expertul va verifica dacă Studiul de Fezabilitate este 

prezentat şi completat în conformitate cu conţinutul 

cadru prezentat în anexa la Ghidul solicitantului.  

Se va verifica:     

- menţionarea codului CAEN al firmei de consultanţă 

în Studiul de fezabilitate. Numai în cazul în care este 

menţionat codul CAEN şi datele de identificare ale 

firmei de consultanţă în Studiul de fezabilitate 

cheltuielile privind consultanta sunt eligibile.  

- dacă devizul general şi devizele pe obiect sunt 

semnate de persoană care le-a întocmit şi poartă 

ştampila elaboratorului documentaţiei.  

- dacă s-a ataşat aşa – numita „foaie de capăt”, care 

conţine semnăturile colectivului format din specialişti 

condus de un şef de proiect care a Participat la 

elaborarea documentaţiei şi ştampila elaboratorului 

documentaţiei în integralitatea ei. 

În cazul în care solicitantul realizează în regie proprie 

construcţiile în care va amplasa utilajele achiziţionate 

prin investiţia FEADR, dacă cheltuielile cu realizarea 

construcţiei sunt trecute în coloana „cheltuieli 

neeligibile”, au certificat de urbanism şi sunt 

menţionate în studiul de fezabilitate.  

În cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, 

solicitantul este obligat să evidenţieze montajul 

acestora în capitolul 4.2. Montaj utilaj tehnologic din 

Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dacă montajul 

este inclus în oferta utilajului cu valoare distinctă 

pentru a fi considerat cheltuială eligibilă sau se 
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realizează în regie proprie (caz în care se va evidenţia 

în coloana „cheltuieli neeligibile”). Pentru servicii se 

vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor 

(nr. experţi, ore/ expert, costuri/ oră). Pentru situaţiile 

în care valorile sunt nejustificate prin numărul de 

experţi, prin numărul de ore prognozate sau prin 

natura investiţiei, la verificarea proiectului, acestea pot 

fi reduse, cu informarea solicitantului. În cazul în care 

investiţia cuprinde cheltuieli cu construcţii noi sau 

modernizări, se va prezenta calcul pentru investiţia 

specifică în care suma tuturor cheltuielilor cu 

construcţii şi instalaţii se raportează la mp de 

construcţie. În cazul proiectelor care prevăd 

modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ 

achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 

exploatare a construcţiei existente, se ataşează la 

Studiul de Fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnică 

de specialitate asupra construcţiei existente. În cazul 

construcţiilor nefinalizate, la Studiul de fezabilitate se 

ataşează atât Expertiza tehnică de specialitate asupra 

construcţiei existente cât și Raportul privind stadiul 

fizic al lucrărilor.  

Atenţie!  

În situaţia în care se regăsesc în Studiul de 

Fezabilitate informaţii identice din alte proiecte 

similare, care nu sunt specifice proiectului analizat, se 

poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 - 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică sau 

neeligibilitatea cheltuielilor capitolului 3, dacă nu se 

dovedeşte o particularizare la specificul proiectului. 

Doc. 3 Documente solicitate pentru imobilul 
(clădirile şi/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile in functie de tipul proiectului: 
3.1. Pentru proiectele care presupun realizarea 
de lucrări de construcție sau achizitia de utilaje/ 
echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul 
care să certifice:  
  
a) Dreptul de proprietate privată   
b) Dreptul de concesiune    
c) Dreptul de superficie;  
   
3.2. Pentru proiectele care propun doar dotare, 

Se verifică dacă documentul prezentat face referire la 

suprafaţa şi localizarea investiţiei. Se verifică dacă 

informaţiile cuprinse în doc. 3 sunt în concordanţă cu 

cele din memoriul justificativ/ studiul de fezabilitate. 

Se verifică dacă documentele încheiate la notariat în 

forma autentică certifică dreptul de proprietate sau 

după caz folosinţă al terenului, pe o perioadă de cel 

puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 

finanţare, dacă acesta se află în teritoriul GAL. 

Clădirea sau terenul destinat investiţiei trebuie să fie 

situat în teritoriul GAL şi să asigure funcţionarea 
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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  

În cazul solicitanţilor Persoane Fizice 

Autorizate, Intreprinderi Individuale sau 

Intreprinderi Familiale, care deţin în 

proprietate terenul aferent investiţiei, în 

calitate de persoane fizice împreună cu soţul/ 

soţia, este necesar să prezinte la depunerea 

Cererii de Finanţare, documentul prin care a 

fost dobândit terenul de persoana fizică,  

conform documentelor de la punctul 3.1., cât 

şi declaraţia soţului/ soţiei prin care îşi dă 

acordul referitor la realizarea şi 

implementarea proiectului de către PFA, II sau 

IF, pe toată perioada. 

independentă a investiţiei (spaţiul este destinat 

exclusiv pentru funcţionarea acestor activităţi). 

3.1. Dacă proiectul prevede realizarea de lucrări de 

construcție sau achiziţia de utilaje/ echipamente cu 

montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, 

după caz: drept de proprietate privată, drept de 

concesiune, drept de superficie.  

a) 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 resjudecată, de partaj, de 

constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.  

- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de 

adjudecare; 

 

b) Contract de concesiune trebuie să acopere 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 dreptului de 

folosinţă prin concesionare pentru clădiri, contractul 

de concesiune va fi însoțit de o adresă emisă de 

concedent care să specifice dacă pentru clădirea 

concesionată există solicitări privind retrocedarea. În 

cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pentru 

terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit de o 

adresă emisă de concedent care să specifice: 

 - suprafaţa concesionată la zi  

- dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări 
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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. 

 

c) Contract de superficie trebuie să acopere 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 la punctele a, b şi 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 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). 

 

3.2. Dacă proiectul prevede doar dotare, şi nu 

necesită lucrări de construcţii şi/ sau lucrări de 

intervenţii asupra instalaţiilor existente se vor 

prezenta înscrisuri valabile pentru o perioadă de cel 

puţin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 

finanţare care să certifice, după caz: dreptul de 

proprietate privată, dreptul de concesiune, dreptul de 

superficie, dreptul de uzufruct; dreptul de folosinţă cu 

titlu gratuit; împrumutul de folosință (comodat), dreptul 

de închiriere/ locațiune (ex: Contract de cesiune, 

contract de concesiune, contract de locațiune/ 

închiriere, contract de comodat.). 

Înscrisurile menționate la punctul 3.2. se vor depune 

respectând una dintre cele 2 condiţii (situaţii) de mai 

jos: 
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A. 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 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).  

sau 

 

B. Vor fi încheiate în formă autentică de către un notar 

public sau emise de o autoritate publică sau 

dobândite printr-o hotărâre judecătorească. În situaţia 

în care amplasamentul pe care se execută investiţia 

nu este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se 

verifică acordul băncii privind execuţia investiţiei, 

precum şi respectarea de către solicitant a graficului 

de rambursare a creditului. Dacă solicitantul nu a 

ataşat aceste documente expertul le va solicita prin 

informaţii suplimentare. 

 

În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, 

Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, 

care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în 

calitate de persoane fizice împreună cu soţul/ soţia, 

se verifica la „Alte documente”, documentul prin care 

a fost dobândit terenul de persoana fizică, conform 

documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia 

soţului/ soţiei prin care îşi dă acordul referitor la 

realizarea şi implementarea proiectului de către PFA, 

II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a 

contractului cu AFIR.  Ambele documente vor fi 

încheiate la notariat în formă autentică. 

Certificat de urbanism pentru proiecte care 

prevăd construcţii (noi, extinderi sau 

modernizări). Certificatul de urbanism nu trebuie 

însoţit de avizele menționate ca necesare fazei 

următoare de autorizare. 

 

Documentele trebuie să certifice conformitatea 

activității propuse prin proiect cu legislația în vigoare.  

Doc. 3 şi Doc.14 Dacă proiectul necesită certificat de 

urbanism se verifică dacă localizarea proiectului, 

regimul juridic, investiţia propusă, corespund cu 

descrierea din studiul de fezabilitate şi dacă 

dimensiunea şi actul de deţinere/ folosinţă a imobilului 

pentru care s-a prezentat Doc. 3 permit realizarea 

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

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

declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității. 

EG3 - 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 

Declarația 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. 

 

Dacă prin verificarea declarației pe proprie răspundere din secțiunea F din cererea de finanțare se confirmă 

faptul că solicitantul și-a asumat prin propria semnătură că va obține și va depune la contractare 

documentul ce atestă impactul investiției asupra mediului, emis de ANPM, expertul bifează căsuța cu „DA” 

din fişa de verificare. În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după caz ştampilat declaraţia pe propria 

răspundere din secțiunea F, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul 

refuză să îşi asume angajamentele corespunzătoare proiectului, expertul bifează „NU”, motivează poziţia 

sa în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observații” şi cererea va fi declarată neeligibilă. 

 

EG4 - 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. 

Anexele aferente Studiului de fezabilitate în vederea 

completării Matricei de verificare a viabilităţii 

economico-financiare a proiectului. 

Sau Memoriu Justificativ 

Situaţiile financiare (bilanț –formularul 10, cont de 

profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 

40) 

Sau 

Doc. 1 Se verifică anexele la Studiul de 

Fezabilitate privind viabilitatea economico-

financiare a proiectului. 

Doc. 2 Situații financiare 

- Matricea de verificare a viabilităţii economico-

financiare a proiectului utilizată pentru Măsura 

8/6A 

- Se vor verifica cumulat cele două condiţii; 
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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 individuale: Declarație 

specială privind veniturile realizate în anul precedent 

depunerii proiectului înregistrata la Administrația 

Financiară (formularul 200 însoțit de Anexele la 

Formular) în care rezultatul brut obţinut anual să fie 

pozitiv (inclusiv 0) și/ sau Declarația privind veniturile 

din activități agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221); 

 

Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de 

calamități naturale (inundații, secetă excesivă etc) se 

vor prezenta: 

- Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, 
cont de profit și pierderi – formularul 20,  
formularele 30 și 40) din unul din  ultimii trei  
ani precedenți anului depunerii proiectului, în 
care producția nu a fost calamitată, iar 
rezultatul operațional (rezultatul de exploatare 
din bilanț) să fie pozitiv (inclusiv 0), 
înregistrate la Administrația Financiară. 

 

În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 

individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta: 

- Declarație specială privind veniturile realizate 
înregistrata la Administrația Financiară 
(formularul 200 însoțit de Anexele la 
Formular) în care rezultatul brut obţinut anual 
să nu fie negativ și/ sau Declarația privind 
veniturile din activități agricole impuse pe 
norme de venit (formularul 221). 

Formularul 221 se va depune de către solicitanții care 

au optat conform prevederilor legale, la impozitarea 

pe bază de norma de venit. 

 

Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un 

document (ex.: Proces verbal de constatare și 

evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate 

(ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă)  prin 

care se certifică: 

Expertul verifică dacă: 

2. Rezultatul din exploatare din situaţiile 

financiare (bilanţul - formularul 10, contul de profit 

și pierdere - formularul 20) precedent anului 

depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau 

veniturile să fie cel puţin egale cu cheltuielile în 

cazul persoanelor fizice autorizate, 

întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 

familiale, din Declaraţia privind veniturile realizate 

(formularul 200 însoţit de Anexele la Formular). 

Nu se va lua în calcul anul înfiinţării în care 

rezultatul poate fi negativ, situaţie în care condiţia 

pentru verificarea rezultatului financiar se va 

considera îndeplinită. 

În cazul în care solicitanţii au depus formularul 

221, fiind o activitate impozitată, se considera că 

aceasta este generatoare de venit. Nu este 

cazul să se verifice pierderile. 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la 

Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii 

proiectului. 

1. Studiul de fezabilitate - privind viabilitatea 

economico-financiare a proiectului. 

Se verifică indicatorii economico-financiari din 

cadrul secţiunii economice să se încadreze în 

limitele menţionate, începând cu anul în care se 

finalizează investiţia şi se obţine/ obţin producţie/ 

venituri conform tehnologiilor de producţie.  

Verificarea încadrării în indicatorii economico-

financiari stabiliţi se va face în matricea de 

evaluare a viabilităţii economice a proiectului 

pentru Anexa B (persoane juridice) şi Anexă C 

(persoane fizice autorizate, întreprinderi 

individuale, întreprinderi familiale).  

Matricea de evaluare a viabilităţii economice a 

proiectului pentru Anexa B (persoane juridice). 

Verificarea indicatorilor economico-financiari 
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- data producerii pagubelor; 

- cauzele calamităţii; 

- obiectul pierderilor datorate calamităţilor (suprafaţa 

agricolă cultivată, animale); 

- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole 

cultivate, animale pierite. 

 

constă în verificarea încadrării acestora în limitele 

menţionate în coloana 3 a matricei de mai jos. 

Limitele impuse se referă la următorii indicatori: 

- Rata rezultatului din exploatare.  

- Durata de recuperare a investiţiei. 

- Rata rentabilităţii capitalului investit. 

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar. 

- Rata îndatorării. 

- Valoarea actualizată netă (VAN). 

- Disponibil de numerar curent. 

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite 

maxime sau minime de variaţie au menţiunea 

„N/A”. 

Respectarea încadrării indicatorilor în limitele 

admisibile prin program se face în mod automat 

în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia 

mesajului „Respectă criteriul” pentru fiecare din 

indicatorii menţionaţi mai sus. 

Proiectul respectă criteriul de viabilitate 

economică dacă, pentru perioada de proiecţie 

cuprinsă între anul 2 - anul 5 (de la finalizarea 

investiţiei şi darea acesteia în exploatare) – 

coloanele 6-9 din matrice - toţi indicatorii pentru 

care s-au stabilit limite în coloana 3 se 

încadrează în limitele admisibile, respectiv dacă 

pentru toţi aceşti indicatori în coloana 11 apare 

mesajul „Respectă criteriul”. 

Dacă indicatorii se încadrează în limitele 

menţionate şi rezultatul operaţional din bilanţ este 

pozitiv, expertul bifează caseta „DA” 

corespunzătoare acestui criteriu de eligibilitate. 

Matricea de evaluare a viabilităţii economice a 

proiectului pentru Anexa C (persoane fizice 

autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 

familiale). 

Verificarea indicatorilor economico-financiari 

constă în verificarea încadrării acestora în limitele 

menţionate în coloana 3 a matricei de verificare. 

Limitele impuse se referă la următorii indicatori: 
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- Durata de recuperare a investiţiei; 

- Rata acoperirii prin fluxul de numerar; 

- Valoarea actualizată netă (VAN); 

- Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei; 

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite 

maxime sau minime de variaţie au menţiunea 

„N/A”. 

Respectarea încadrării indicatorilor în limitele 

admisibile prin program se face în mod automat 

în coloana 11 a matricei de verificare prin apariţia 

mesajului „Respectă criteriul” pentru fiecare din 

indicatorii menţionaţi mai sus. 

Proiectul respectă acest criteriu dacă pentru 

perioada de proiecţie cuprinsă între anul 2- anul 

5 inclusiv (de la finalizarea investitei şi darea 

acesteia în exploatare) – coloanele 6-9 din 

matrice - toţi indicatorii pentru care s-au stabilit 

limite în coloana 3 se încadrează în limitele 

admisibile, respectiv dacă pentru toţi aceşti 

indicatori în coloana 11 apare mesajul 1 

„Respectă criteriul”. 

La analiza acestui punct se va verifica dacă 

solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul 

indicatorilor economico - financiari, de ex.: 

folosirea unor preţuri nejustificate, producţii 

obţinute nerealiste etc, informaţii verificate cu alte 

date din proiectele evaluate la nivel OJFIR, 

CRFIR. 

Totodată se verifică dacă există neconcordanţe 

între cheltuielile propuse în SF în raport cu 

nevoile reale ale investiţiei. 

De exemplu: spaţii propuse supradimensionate 

comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor, 

achiziţii nejustificate în fluxul tehnologic al 

proiectului (utilaje şi echipamente nejustificate din 

punct de vedere al capacităţilor şi sortimentelor 

propuse prin proiect, panouri fotovoltaice 

nejustificate în derularea activităţii propuse prin 

proiect) etc. 
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Dacă indicatorii conform matricei de viabilitate se 

încadrează în limitele menţionate şi rezultatul din 

situaţiile financiare (cpp şi declaraţia 200) este 

pozitiv, expertul bifează caseta „DA” 

corespunzătoare acestei condiţii minime. 

 

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

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

declarată neeligibilă. 

  

EG5 - Solicitantul trebuie să demonstreze capacitatea de a asigura cofinanțarea investiției 

DOCUMENTE NECESARE VERIFICĂRII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Declarația pe propria răspundere a 

solicitantului că în urma primirii Notificării 

beneficiarului privind selectarea Cererii de 

Finanțare va prezenta dovada  cofinanţării, din 

Secțiunea F a Cererii de Finanțare: 

 

Expertul verifică dacă solicitantul, prin reprezentantul 

legal, a semnat Declaraţia F şi s-a angajat că în urma 

primirii Notificării beneficiarului privind selectarea 

Cererii de Finanțare va prezenta documentul privind 

cofinanțarea proiectului și Angajamentul responsabilului 

legal al proiectului că nu va utiliza în alte scopuri 50% 

din cofinanțarea privată, în cazul prezentării cofinanțării 

prin extras de cont. 

 

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

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

declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității. 

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

de siguranță alimentară 

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

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

declarată neeligibilă. Se continuă verificarea eligibilității. 
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CRITERII DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

 

EG7 - 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 

Baza de date a serviciului online RECOM a 

ONRC. 

Doc. 2 Situaţiile financiare (bilanţ - formular 10, 

cont de profit şi pierderi - formular 20 şi 

formularele 30 şi 40). 

Declarație specială privind veniturile realizate în 

anul precedent depunerii proiectului înregistrată 

la Administraţia Financiară (formularul 200 însoţit 

de Anexele la Formular) în care rezultatul brut 

obţinut anual să fie pozitiv (inclusiv 0). Sau 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la 

Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 

care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii 

proiectului. 

 

Doc. 17 Declaraţia pe propria răspundere cu 

privire la neîncadrarea în categoria firme în 

dificultate 

 

Cu excepţia solicitanţilor înfiinţaţi în baza OUG 

44/2008 şi a celorlate tipuri de solicitanţi înfiinţaţi cu 

cel mult doi ani fiscali faţă de anul de depunerii cererii 

de finanţare, expertul verifică următoarele: 

a) în ONRC, dacă solicitantul nu se află în proces de 

lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, 

republicată), reorganizare judiciară sau faliment, 

insolvență, conform Legii 85/2006, În caz contrar 

solicitantul este încadrat în categoria firmelor în 

dificultate.  

b) corelarea informaţiilor din Doc. 2 şi Doc. 17, 

conform instrucţiunii privind modul de completare şi 

verificare a declaraţiei pe propria răspundere cu 

privire la neîncadrarea în categoria „firme în 

dificultate”, Anexă la Ghidul Solicitantului.  

 

În cazul în care există necorelări între Doc. 2 şi Doc 

17, expertul solicită informaţii suplimentare. 

 

Se verifică declaraţia să fie completată, semnată, 

ştampilată de persoana desemnată conform legislaţiei 

în vigoare să reprezinte întreprinderea. 

 

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

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

declarată neeligibilă.  

3. Verificarea bugetului indicativ 

Verificarea constă în asigurarea că toate costurile de investiţii propuse pentru finanţare sunt eligibile, 

calculele sunt corecte şi Bugetul indicativ este structurat pe capitole şi subcapitole. 
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DOCUMENTE PREZENTATE 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE  

Doc. 1  Studiul de fezabilitate  

Doc. 18 Declaraţie pe propria 

răspundere a solicitantului că nu a 

beneficiat de servicii de consiliere prin 

M 02. 

- Se verifică Bugetul indicativ prin corelarea informaţiilor 

menţionate de solicitant în liniile bugetare cu prevederile fișei 

măsurii 8/6A. 

- Se va verifica dacă tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise sunt 

corecte şi corespund devizului general al investiţiei. 

- Bugetul indicativ se verifică astfel: 

- Valoarea eligibilă pentru fiecare capitol să fie egală cu 

valoarea eligibilă din devize; 

 valoarea pentru fiecare capitol să fie egală cu 
valoarea din devizul general, fără TVA; 

 în bugetul indicativ se completează 
„Actualizarea” care nu se regăseşte în devizul 
general; 

 în bugetul indicativ valoarea TVA este egală 
cu valoarea TVA din devizul general. 

 

Cheile de verificare sunt următoarele și sunt aplicabile Bugetului 

Indicativ Totalizator: 

Valoarea cheltuielilor eligibile de la Cap. 3 < 5% din (cheltuieli 

eligibile de la subcap 1.2 + subcap. 1.3 + Cap.2 + Cap.4 conf. HG 

28/2008 sau cap. / subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform HG 

907/2016) în cazul în care proiectul nu prevede construcţii, şi 10% 

dacă proiectul prevede construcţii; 

- Cheltuieli diverse şi neprevăzute (Pct.5.3) trebuie să fie max. 

10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 + subcap.1.3 + 

Cap.2 + Cap.3 + Cap.4 conf. HG 28/2008 sau cap/ subcap. 1.2, 

1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 conform HG 907/2016 sau 

- Max 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 + subcap.1.3 

+ Cap.2 + Cap.3 + Cap.4A) în cazul SF-ului întocmit pe HG 

28/2008; 

- Actualizarea nu poate depăşi 5% din totalul cheltuielilor eligibile 

Se verifică corectitudinea calculului. 

Se verifică corelarea datelor prezentate în Devizul general cu cele 

prezentate în studiul de fezabilitate. 
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În situaţia în care în Studiul de Fezabilitate se regăsesc informaţiile 

identice din alte proiecte similare se poate decide diminuarea 

capitolului 3 – Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică. 

Se verifică dacă utilităţile şi racordurile la utilităţi depăşesc limita de 

proprietate. În acest caz cheltuielile cu utilităţile ce depăşesc limita 

de proprietate sunt neeligibile. 

 

Se verifică dacă utilajele şi echipamentele din bugetul indicativ 

sunt justificate pentru activităţile propuse prin proiect. Dacă în 

urma verificării o parte din investiţiile propuse nu corespunde 

activităţii prezentate în studiul de fezabilitate, aceste cheltuieli vor fi 

trecute în categoria cheltuielilor neeligibile. 

 

Sunt acceptate pentru finanțare următoarele tipuri de mijloace de 

transport specializate: 

 Ambulanță umană; 
 Autospecială pentru salubrizare; 
 Maşină specializată pentru intervenții, prevăzută cu 

nacelă pentru execuția de lucrări la înălţime; 
 Autocisternă pentru produse nealimentare (doar 

autocisternă pe autoşasiu - exclus cap tractor și 
remorca autocisterna sau una din ele separat) 

 Mașina de măturat carosabilul; 
 Auto betonieră; 
 Autovidanjă; 
 Utilaj specializat pentru împrăștiere material 

antiderapant (este eligibil doar dacă echipamentul este 
montat direct pe autoșasiu, fară a putea fi detașat); 

 Mijloc de transport de agrement (ex.: ATV, biciclete, 
trotinete etc.); 

 

Ambulanța veterinară, mașină de transport funerar sunt eligibile cu 

îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 

 mijlocul de transport să fie încadrat în categoria N1 
sau N21 cu maximum 3 locuri și 2 uși de acces în 
cabină; 

 să fie modificat constructiv şi omologat R.A.R. ca 
autovehicul special/specializat pentru activitatea 
propusă prin proiect, cu excepţia ambulanțelor 
veterinare; 

 în cazul ambulanțelor veterinare, omologarea RAR se 
obține în baza unui aviz emis de Colegiul Medicilor 

                                                           
1 Conform prevederilor Ordinului nr.1275/2009 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind omologarea individuală, eliberarea cărţii de identitate şi 

certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere - RNTR 7 
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Veterinari care atestă ca autovehiculul este dotat 
conform Hotărârii Consiliului Naţional 2016; RAR va 
face menţiunea” echipare specifică intervenții 
medicină veterinară”; 

 În cartea de identitate a vehiculului trebuie înregistrată 
menţiunea specială din care să reiasă modificarea de 
structură, conform cerinţelor autorităţii publice de 
resort şi legislaţiei în vigoare; 

 mijlocul de transport nu va fi folosit pentru alte 
activităţi, cu excepţia celor propuse prin proiect; 

 

Mijloacele de transport de mai sus trebuie să fie compacte, 

specializate şi să deservească exclusiv activităţile propuse prin 

proiect. Nu se acceptă mijloace de transport de tip tractor/ cap 

tractor cu remorcă/ semiremorcă (capul tractor poate fi folosit şi 

pentru alte tipuri de activităţi).  

Tipurile de ambarcaţiuni ce pot fi achiziţionate: 

 bărci cu rame, canotci, caiace, canoe, bărci cu vele; 
 ambarcaţiuni sportive de agrement cu mecanism de 

propulsare cu pedale (hidrobiciclete); 
 ambarcaţiuni de agrement autopropulsate tip barca cu 

motor şi barca cu vele şi motor destinate transportului 
turiştilor conform HG 2195/2004 privind stabilirea 
condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în 
funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement şi cu acordul 
custodelui, în cazul ariilor naturale protejate; 

 

Se verifică dacă solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere 

prin Măsura 02 şi dacă aceste servicii au fost incluse în Bugetul 

Indicativ. 

În situaţia în care se constată că solicitantul a beneficiat de dublă 

finanţare prin servicii de consiliere prin Măsura 02 cheltuielile 

aferente acesteia vor fi trecute în coloana cheltuielilor neeligibile 

 

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

În caz contrar, expertul bifează „NU”, motivează poziția lui la rubrica Observații, iar cererea de finanțare va 

fi declarată neeligibilă. 

Verificarea privind valoarea sprijinului: 

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

Astfel, cuantumul sprijinului este de: 

Cuprinsă între: 

- 5.000,00 - 40.000,00 de euro/ proiect,  
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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 poziţia sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare 

va fi declarată neeligibilă.  

În situaţia în care, prin planul de afaceri, solicitantul propune o valoare intermediară sau neîncadrarea 

corectă a cuantumului sprijinului, cererea de finanţare va deveni neeligibilă. 

 

6. 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 solicitanţi/ beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceeași adresă şi/ sau 

beneficiază de infrastructură comună (același amplasament, aceleași facilități de depozitare etc.);  

3. Acționariat comun care conduce către aceeaşi entitate economică cu sau fără personalitate 

juridică;  

4. Posibile legături între solicitanţi şi/ sau beneficiari FEADR în baza legăturilor între - entităţi 

economice cu sau fără personalitate juridică, prin intermediul acţionarilor, asociaţilor sau 

reprezentanţilor legali (de ex: acelaşi reprezentant legal/ asociat/ acţionar se regăseşte la două sau 

mai multe proiecte);  

5. Sediul social şi/ sau punctul (punctele) de lucru/ amplasamentul investiţiei propuse sunt învecinate 

cu cel/ cele ale unui alt proiect finanţat 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. Solicitanţii care depun Cerere de Finanţare au asociaţi comuni cu cei ai altor beneficiari, cu care 

formează împreună un flux tehnologic? 

 

Alţi indicatori (ex: acelaşi consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/ clienţi prin acţionariat s.a.) 

Informaţiile de la punctele 1; 2; 8 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finanţare. 

Punctele 3 şi 4 se verifică în Bazele de date FEADR şi în RECOM online istoricul acţionarilor/ asociaţilor/ 

reprezentantului legal al solicitantului pe o perioadă de 1 an, dacă aceştia deţin alte societăţi care 

acţionează în acelaşi domeniul său domeniu complementar cu cel al proiectului, 

Punctul 5 - se verifică în Registrul Cererilor de Finanţare şi în RECOM online dacă sediul social şi/ sau 

punctul/ punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente învecinate cu cele ale altor solicitanţi/ 

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

impune vizita pe teren. Se verifică dacă activitatea propusă prin proiect este complementară cu activităţile 

proiectelor cu care se învecinează. Se verifică dacă proiectul are utilităţi şi acces separat, sau este 

dependent de activitatea unui alt operator economic (cu excepţia furnizorilor de utilităţi). Aceste informaţii 

se verifică la vizită în teren şi vor fi consemnate şi în formularul vizitei pe teren. 
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Punctul 6 - se verifică în documentele care atestă dreptul de proprietate/ folosinţă asupra terenurilor/ 

construcţiilor (depuse de solicitant împreună cu Cererea de Finanţare) de la cine a obţinut solicitantul 

terenul/ clădirea care face obiectul proiectului. Se verifică dacă până la acest moment (în baza verificărilor 

sus-menţionate sau a altor informaţii obţinute, dacă este cazul) au fost identificate alte legături între 

solicitant (sau acţionarii/ asociaţii acestuia) şi persoana de la care a obţinut terenul/ clădirea. 

Punctul 7 - se verifică în RECOM online dacă solicitanţii care depun Cerere de Finanţare au asociaţi 

comuni cu cei ai altor beneficiari. În cazul în care se identifică alţi beneficiari FEADR cu acelaşi acţionariat, 

se verifică dacă cele două proiecte formează împreună un flux tehnologic  

Punctul 8 - Se detaliază alţi indicatori (ex: acelaşi consultant, posibile legături de afaceri cu furnizori/ clienţi 

prin acţionariat, mutarea sediului social din mediul urban în mediul rural sau închiderea punctului/ punctelor 

de lucru din mediul urban şi deschiderea în mediul rural) identificaţi, care nu se regăsesc în niciuna din 

categoriile susmenţionate (la celelalte întrebări). 

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 legături care conduc la: Complementaritatea investiţiilor propuse: 

Se verifică dacă investiţiile învecinate propuse de solicitanţi diferiţi se completează/ dezvoltă/ optimizează 

în cadrul unui flux tehnologic sau de servicii şi nu pot funcţiona independent una faţă de cealaltă. Se 

verifică în RECOM istoricul acţionarilor/ asociaţilor/ administratorului solicitantului pe o perioadă de 1 an, 

dacă aceştia deţin alte societăţi care acţionează în acelaşi domeniul său domeniu complementar cu cel al 

proiectului, în vederea creării de condiţii artificiale.  

Se verifică dacă solicitantul a bifat punctul 18 din secţiunea F a Cererii de Finanatare - Declaraţie pe 

proprie răspundere a solicitantului că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale 

solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu. 

După finalizarea analizării elementelor subiective (indicatorii de condiţii artificiale/ steguleţele roşii), la 

rubrica Observaţii, se consemnează toate elementele referitoare la condiţii artificiale, identificate în ceea ce 

priveşte proiectul depus de către solicitant. În situaţia în care sunt identificaţi indicatori de condiţii artificiale, 

se constată existența elementului subiectiv (menţionat de către Curtea Europeană de Justiţie, în cauză 

Slancheva sila EOOD). 

În acest caz, expertul trece la analiza existenţei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor 

măsurii 8/6A asumate prin proiect. 

Decizia referitoare la eligibilitatea proiectului 

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

Expertul care întocmeşte Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife („√”) în 

căsuţele/ câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru prin înscrierea 

unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste bifa expertului. 
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Partea 3 - VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE PE CARE TREBUIE SĂ LE DEPUNĂ SOLICITANTUL ÎN VEDEREA 

PUNCTĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE 

 
VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECŢIE 

 

Nr. 

Crt 
Criterii de selecție Punctaj 

CS 1 

Proiecte care includ investiţii în: 
  

 

1.1. Pentru proiectele care includ investiții în una sau mai multe domenii 

din serviciile de mai jos:  

(10 puncte pentru fiecare domeniu-pot fi cumulate mai multe domenii) 

(Maxim 80 puncte) 

 

Servicii de consiliere în domeniul agricol; 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Servicii de creditare; 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Servicii de proiectare; 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Servicii de contabilitate; 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Servicii juridice; 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Servicii în domeniul asigurării 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-

promovare, bursa de locuri de muncă locale, de terenuri etc.; 

(10 dacă DA şi 0 dacă NU) 

 

Sau 

1.2 Pentru proicetele care includ investitii in: 

• Servicii de consiliere în domeniul agricol; 
• Servicii de creditare; 
• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 
• Servicii de proiectare; 
• Servicii de contabilitate; 
• Servicii juridice; 
• Servicii în domeniul asigurării; 
• Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-

promovare, bursa de locuri de muncă locale, de terenuri etc.;  
(80 dacă DA şi 0 dacă NU) 
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CS 2 
Investiții în domeniul TIC 

Se acordă punctaj pentru serviciile în domeniu IT 

(20 dacă DA şi 0 dacă NU) 

  

Total                                                      punctaj – maxim 100 p  

 
Metodologie de aplicat pentru evaluarea criteriilor de selecţie 

 

CS 1. Proiecte care includ investiţii în: 

• Servicii de consiliere în domeniul agricol; 
• Servicii de creditare; 
• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 
• Servicii de proiectare; 
• Servicii de contabilitate; 
• Servicii juridice; 
• Servicii în domeniul asigurării; 
• Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri 

de muncă locale, de terenuri etc.; 
 

1.1. Pentru proictele care includ investiții în una sau mai multe domenii din serviciile de mai jos:  

• Servicii de consiliere în domeniul agricol; 
• Servicii de creditare; 
• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 
• Servicii de proiectare; 
• Servicii de contabilitate; 
• Servicii juridice; 
• Servicii în domeniul asigurării; 
• Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri 

de muncă locale, de terenuri etc.; 
 

      (10 puncte pentru fiecare domeniu-pot fi cumulate mai multe domenii) 

      (Maxim 80 puncte) 
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DOCUMENTE PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 

1. Cerere de finanțare; 
2. Studiu de fezabilitate; 

Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al 

activităţii care se finanţează prin proiect conform Studiului de 

fezabilitate, şi se verifică dacă activitatea prezentată în Studiul 

de fezabilitate  corespunde activităţilor de servicii cum sunt 

definite în Ghidul Solicitantului M8/6A 

Vor fi punctate proiectele care include investitii in: 

- Servicii de consiliere în domeniul agricol; 

- Servicii de creditare; 

- Servicii de consultanţă în elaborarea şi 

implementare de proiecte; 

- Servicii de proiectare; 

- Servicii de contabilitate; 

- Servicii juridice; 

- Servicii în domeniul asigurării; 

- Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-

learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri 

de muncă locale, de terenuri etc.; 

 

Dacă proiectul îndeplinește condiția CS 1 .1 - expertul va 

înscrie „10 puncte” pentru fiecare domeniu în coloana punctaj. 

În caz contrar, expertul va înscrie „0” în coloana Punctaj. 

Pot fi cumulate mai multe domenii, în funcție de caz. 

 

Sau  

1.2. Pentru proictele care includ investiții în toate domeniile de mai jos: 
• Servicii de consiliere în domeniul agricol; 
• Servicii de creditare; 
• Servicii de consultanţă în elaborarea şi implementare de proiecte; 
• Servicii de proiectare; 
• Servicii de contabilitate; 
• Servicii juridice; 
• Servicii în domeniul asigurării; 
• Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri 

de muncă locale, de terenuri etc.;  
 
(80 dacă DA şi 0 dacă NU) 
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DOCUMENTE PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 

1. Cerere de finanțare; 
2. Studiu de fezabilitate; 

Se verifică dacă solicitantul este înregistrat cu codul CAEN al 

activităţii care se finanţează prin proiect conform Studiului de 

fezabilitate, şi se verifică dacă activitatea prezentată în Studiul 

de fezabilitate  corespunde activităţilor de servicii cum sunt 

definite în Ghidul Solicitantului M8/6A 

Vor fi punctate proiectele care include investitii in: 

- Servicii de consiliere în domeniul agricol; 

- Servicii de creditare; 

- Servicii de consultanţă în elaborarea şi 

implementare de proiecte; 

- Servicii de proiectare; 

- Servicii de contabilitate; 

- Servicii juridice; 

- Servicii în domeniul asigurării; 

- Servicii on-line de tipul: e-guvernare, e-booking, e-

learning, e-comerț, e-promovare, bursa de locuri 

de muncă locale, de terenuri etc.; 

 

Dacă proiectul îndeplinește condiția CS 1 .1 - expertul va 

înscrie „80 puncte” în coloana punctaj. În caz contrar, expertul 

va înscrie „0” în coloana Punctaj. 

Pentru a obține 80 de puncte, se va urmări ca investiția să 

cuprindă toate domeniile menționate mai sus. 

 

CS 2. Investiții în domeniul TIC; 

DOCUMENTE PREZENTATE 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  

PREZENTATE 

 

1. Doc.1- Studiu de fezabilitate 
2. 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 şi se verifică dacă activitatea prezentată în Studiul 

de fezabilitate  corespunde activităţilor de servicii cum sunt 

definite în Ghidul Solicitantului M8/6A. 

Vor fi punctate proiectele care includ investiții în: domeniu IT 
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PUNCTAJ MINIM – 10 PUNCTE 

 Punctajul minim admis la finanțare este de 10 puncte. 

 Departajarea proiectelor cu același punctaj: 

• Selecţia proiectelor se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie în cadrul 

alocării disponibile; 

• Pentru proiectele cu același punctaj, departajarea se va face descrescător în funcție de 

numărul de locuri de muncă create prin prezentul proiect; 

• În cazul proiectelor cu același punctaj și același număr de locuri de muncă, selecția 

proiectelor se va face descrescător în funcție de valoarea eligibilă a proiectului, exprimată 

în euro; 

• În cazul proiectelor cu același punctaj, același număr de locuri de muncă, și aceeași 

valoare, selecția proiectelor se va face în funcție de data și ora depunerii; 

 

Punctajul fiecărui criteriu de selecție se stabilește cu aprobarea Consiliului director al GAL VI-M. 

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ÎN VEDEREA PUNCTĂRII CRITERIILOR DE SELECȚIE:  

1.1. Studiul de Fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru proiectele 

fără construcții-montaj) (Anexa 2 din Ghidul solicitantului); 

1. 2. Alte documente; 

 
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. 

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 



 

APEL DE SELECȚIE PROIECTE DETALIAT M8/6A 

GAL VI-M 

P a g i n a  66 | 69 

 

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 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 societatea 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.  

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;  
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 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.  

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 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:  
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• 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; 

 

 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 DE SELECȚIE 

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

publicat pe site-ul GAL www.galvaleaizeimoisei.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 INFORMAȚII PE CARE GAL VI-M 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; 

 Efectuarea conformităţii se va realiza înainte de semnarea Contractului de Finanțare 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 

http://www.galvaleaizeimoisei.ro/
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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; 

Strada Principală, Nr. 1300 
DATE DE CONTACT UNDE SOLICITANȚII POT OBȚINE INFORMAȚII DETALIATEudeț Maramureș 
Mobil:629 

              ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ VALEA IZEI-MOISEI 

               Comuna Moisei, str. Principală, nr. 1300, etaj 2 (în incinta Primăriei) 

               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 

               Resp. Financiar              Sergiu Ștețcu            0752 149 556   

               Luni       Vineri, 09:00       19:00  

               office@galvaleaizeimoisei.ro  

                galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  

                www.galvaleaizeimoisei.ro 

 
Telefon Fix:     0362 804 416 
Fax:                 0362 804 416 
Cod Poștal:     437195 
Email:             galvaleaizeimoisei@yahoo.ro  
                       office@galvaleaizeimoisei.ro 
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