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sa fie pozitiv (inclusiv 0). DOC. 2.3 Declaraţia privind veniturile din activit�ţi agricole impuse pe norme de venit 

(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finandare; sau DOC. 2.4 Declaraţia de 
inactivitate înregistrat� la Administradia Financiar�, în cazul solicitandilor care nu au desf�`urat activitate anterior 
depunerii proiectului DOC. 3. Documente pentru terenurile și/sau cl�dirile aferente realizarii investiției: DOC. 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucr�ri de construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu 

montaj, se va prezenta înscrisul care s� certifice, dup� caz: a) Dreptul de proprietate privat� b) Dreptul de 
concesiune c) Dreptul de superficie;Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privat�, 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 

vânzarecump�rare, donație, schimb, etc;- Actele juridice declarative de proprietate, precum împ�rțeala judiciar� 
sau tranzacția;- Actele jurisdicționale declarative, precum hot�rârile judec�tore�ti cu putere de res-judicata, de 

partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc.- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de 
adjudecare.Contract de concesiune care acoper� o perioad� de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finandare, corespunz�toare asigur�rii sustenabilit�ții investiției `i care ofer� dreptul titularului de a executa 
lucr�rile de construcție prev�zute prin proiect, în copie.În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta 
va fi însoțit de o adres� emis� de concedent care s� specifice dac� pentru cl�direa concesionat� exist� solicit�ri 
privind retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adres� emis� de 
concedent care s� specifice:- suprafada concesionat� la zi - dac� pentru suprafada concesionat� exist� solicit�ri 
privind retrocedarea sau diminuarea `i dac� da, s� se mendioneze care este suprafada supus� acestui proces;- 
situadia privind respectarea clauzelor contractuale, dac� este în graficul de realizare a investidiilor prev�zute în 
contract, dac� concesionarul `i-a respectat graficul de plat� a redevendei `i alte clauze.Contract de superficie care 

acoper� o perioad� de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finandare, corespunz�toare asigur�rii 
sustenabilit�ții investiției `i care ofer� dreptul titularului de a executa lucr�rile de construcție prev�zute prin 

proiect, în copie.Documentele de mai sus vor fi însoțite de: Documente cadastrale `i documente privind 
înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciar� (extras de carte funciar� pentru informare din 

care s� rezulte inscrierea imobilului în cartea funciar�, precum și încheierea de carte funciar� emis� de OCPI), 
în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului). DOC. 3.2 

Pentru proiectele care propun doar dotare, achizitie de masini si/sau utilaje fara montaj sau al caror montaj nu 

necesita lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii asupra instalatiilor existente (electricitate, apa, 

canalizare, gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioad� de cel putin 10 ani începând 
cu anul depunerii cererii de finandare care s� certifice, dup� caz: 
a) dreptul de proprietate privat�, 
b) dreptul de concesiune, 

c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosind� cu titlu gratuit; 
f) împrumutul de folosinț� (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 respectand una dintre cele 2 conditii (situatii) de mai jos: 

A. vor fi însoțite de:-Documente cadastrale `i documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru �i 
carte funciar� (extras de carte funciar� pentru informare din care s� rezulte înscrierea dreptului în cartea funciar�, 
precum �i încheierea de carte funciar� emis� de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 
30 de zile înaintea depunerii proiectului) SAU B. vor fi încheiate în form� autentic� de c�tre un notar public sau 
emise de o autoritate public� sau dobândite printr-o hot�râre judec�toreasc�. În situadia în care imobilul pe care se 
execut� investidia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind 

execudia investidiei `i graficul de rambursare a creditului. DOC. 4. Extras din Registrul agricol – în copie cu 
`tampila prim�riei `i mendiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea calit�dii de membru al gospod�riei 
agricole. 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 atest� forma de organizare a 
solicitantului. DOC. 6.1 Hot�râre judec�toreasc� definitiv� pronundat� pe baza actului de constituire �i a 
statutului propriu în cazul Societ�dilor agricole, însoțit� de Statutul Societ�ții agricole; DOC. 6.2 Act constitutiv 

pentru Societatea cooperativ� agricol�, Societatile Comerciale, Micro Interprinderi si IMM uri. DOC. 7.1 Certificat 

de cazier judiciar al solicitantului- persoan� juridic�. DOC. 7.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului 

legal-persoan� fizic�. DOC. 8.1 Certificat de atestare fiscal� pentru întreprindere. DOC. 8.2 Certificat de atestare 

fiscal� pentru reprezentantul legal;Certificatele vor fi emise de c�tre Direcdia General� a Finandelor Publice `i de 
prim�riile de pe raza c�rora î`i au sediul social `i punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul este 
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proprietar asupra imobilelor) `i, dac� este cazul, graficul de ree`alonare a datoriilor c�tre bugetul consolidat. DOC. 
9. Document emis de AJPM, în conformitate cu Protocolul AFIRANPM-GNM. DOC. 10. Declaraţie privind încadrarea 
întreprinderii în categoria întreprinderilor mici `i mijlocii (Anexa 6.1din Ghidul solicitantului). DOC. 11. Declaraţie 

pe propria r�spundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din 
Ghidul solicitantului). DOC. 12. Documente care dovedesc capacitatea `i sursa de co-finanţare a investidiei emise 
de o institudie financiar� în original (extras de cont `i/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de zile de la 
primirea notific�rii privind selectarea cererii de finandare. DOC. 13. Adres� emis� de instituţia financiar� 
(banc�/trezorerie) cu datele de identificare ale b�ncii `i ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa 
b�ncii, codul IBAN al contului în care se deruleaz� operadiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui 

cont separat pentru derularea proiectului. DOC. 14. Certificat de urbanism pentru investitia propus� prin 
proiect/Autorizaţie de construire pentru proiecte care prev�d construcdii, însodit, dac� este cazul, de actul de 
transfer a dreptului `i obligadiilor ce decurg din Certificatul de urbanism `i o copie a adresei de în`tiindare. DOC. 
15. Aviz specific privind amplasamentul `i funcdionarea obiectivului eliberat de ANT pentru 
construcdia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare sau restaurante 
clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu Ordonanda de Urgend� nr. 142 din 28 octombrie 2008, cu 
modific�rile `i complet�rile ulterioare. DOC. 16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de 

primire turistic� cu funcțiuni de cazare sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 si in conformitate cu 
Ordonanda de Urgend� nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul moderniz�rii/extinderii), cu modific�rile `i 
complet�rile ulterioare. DOC. 17. Declaraţie pe propria r�spundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în 
categoria "firma în dificultate", semnat� de persoana autorizat� s� reprezinte intreprinderea, conform legii ". 
Declaradia va fi dat� de todi solicitandii cu excepdia PFA-urilor, intreprinderilor individuale, intreprinderilor 

familiale `i a societ�dilor cu mai pudin de 2 ani fiscali. DOC. 18. Declaraţie pe propria r�spundere 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 c� solicitantul in anul precedent depunerii cererii de finanare a obtinut venituri din 
exploatare iar veniturile din activit�țile agricole reprezint� cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale 

solicitantului. DOC. 20. Document emis de DSP județean� conform tipurilor de documente mentionate în 
protocolul de colaborare dintre AFIR �i Ministerul S�n�t�ții. DOC. 21. Document emis de DSVSA, conform 

Protocolului de colaborare dintre AFIR `i ANSVSA publicat pe pagina de internet www.afir.info. DOC. 22. Certificat 

de cazier fiscal al solicitantului. DOC. 23. Alte documente (dup� caz). Anexa 

14.DeclaratieDatecuCaracterPersonal ; Anexa  15, Declarație pe propria r�spundere privind • cofinanțarea 
proiectului,  • respectarea HG 226/2015 ,   • susținerea  pe perioada de funcționare a proiectului și a locurilor 
de munca. Anexa  16, Declarație pe propria r�spundere privind  • raportarea c�tre GAL a pl�ților f�cute de 
AFIR ,   • furnizarea tuturor informațiilor solicitate în vederea monitoriz�rii. Anexa17.Adresa de Inaintare 

Documentele justificative pe care trebuie sa le depuna solicitantul in vederea punctarii criteriilor de 

selectie : 

Criterii LEADER: Locuri de munc� nou create – CF, Declaratia Cofinantare, HG226, Locuri de munca, Anexa 6, SF   

Criterii specifice m�surii: 

Prioritizarea sectoarelor cu potențial de cre�tere (textile �i piel�rie, industrii creative �i culturale, inclusiv 
me�te�uguri, activit�di de servicii în tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural) 

• CF / Anexa CAEN 
 
Stimularea activit�ților turistice în sensul prioritiz�rii activit�ților agroturistice desf��urate în zonele cu potențial 
turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu Ordonanța 
de Urgenț� nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național; 
 

• CF, SF, Anexe zone turistice, zone eco turistice, zone Natura 2000 
 
Cerințele de conformitate �i eligibilitate pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul, inclusiv metodologia de 

verificare a acestora se gasesc in Ghidul Solicitantului elaborat de catre GALMMV, publicat la www.galmmv.ro 

,Masura 6/6A. 

Cerintele de eligibilitate de verificare pe care trebuie sa le indeplineasca solicitantul și metodologia de 
verificare a acestora: 

Anexa 11 Fișa de eligibilitatehttp://galmmv.ro/finale-m66a/ 

http://www.galmmv.ro/
http://galmmv.ro/finale-m66a/
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

A. Verificarea eligibilit�tii solicitantului 

1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul SAPARD, cât �i pentru FEADR? 
2 Solicitantul `i-a însu`it în totalitate angajamentele luate în Declaradia pe proprie raspundere F, aplicabile 
proiectului? 

3 Solicitantul nu trebuie s� fie în dificultate, în conformitate cu legislația în vigoare 

(doar pentru proiectele cu obiective care se încadreaz� în prevederile art. 17, alin (1), lit. b) și art. 19, alin 

(1), lit. b) 

 

B.Verificarea conditiilor de eligibilitate  

EG1 Solicitantul trebuie s� se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
EG2 Investidia trebuie s� se încadreze în cel pudin una din acdiunile eligibile prev�zute prin fi�a m�surii din SDL 

EG3 Viabilitatea economic� a investiției trebuie s� fie demonstrat� în baza documentației tehnico-economice 

EG4 Solicitantul trebuie s� demonstreze asigurarea cofinanț�rii investiției 
EG5 Investiția va respecta legisladia în vigoare din domeniul: s�n�t�ții publice, sanitar-veterinar �i de siguranț� 
alimentar�; 
Secțiuni specifice 

Nu e cazul 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE C�TRE GALMM 

EG6 Proiectul trebuie s� se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activit�ți sprijinite prin m�sur�  

EG7 Beneficiarul se angajeaz� c� va asigura cofinandarea proiectului  

EG8 Sediul social sau punctele de lucru ale solicitantului trebuie s� fie în teritoriul GALMMV 

EG9 Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2023, iar termenul limit� de depunere a ultimei 
cereri de plat� a beneficiarilor 30.09.2023. 
 

C. Verificarea bugetului indicativ 

3.1 Informadiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finandare sunt corecte `i sunt în 
conformitate cu devizul general `i devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ? 
Da cu diferenţe* 

 * Se completeaz� în cazul când expertul constat� diferende fad� de bugetul prezentat de  solicitant în cererea 
de finandare 

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  

Rata de conversie între Euro `i moneda nadional� pentru România este cea publicat� de Banca Central 

European� pe Internet la adresa: http://www.ecb.int/index.html (se anexeaz� pagina condinând cursul BCE din 
data întocmirii  Studiului de fezabilitate) 
3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în 
cadrul Fi�ei m�surii din SDL în care se încadreaz� proiectul �i cap. 8.1 din PNDR? 

3.4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare pentru preg�tirea `i implementarea proiectului, 
constând în cheltuieli pentru consultand�, proiectare, monitorizare `i management, inclusiv onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economic� `i de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum `i cele 
privind obdinerea avizelor `i autorizadiilor necesare implement�rii proiectelor, prev�zute în legisladia 
nadional�), direct legate de realizarea investiției, nu dep�`esc 10% din costul total eligibil al proiectului, 
respectiv 5% pentru acele proiecte care nu includ construcdii? 
3.5. Cheltuielile diverse `i neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadreaz�, în cazul SF-ului întocmit 
pe HG907/2016, în procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 
2, 3.5, 3.8  `i 4A din devizul general, conform legisladiei în vigoare, sau, în cazul SF-ului întocmit pe HG 
28/2008  în procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 `i 4A 
din devizul general, conform legisladiei în vigoare ? 
3.6 Actualizarea respect� procentul de max. 5% din valoarea total eligibil�? 

http://www.ecb.int/index.html
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3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut în coloana cheltuielilor eligibile? 

 
 

D. Verificarea rezonabilit�ţii preţurilor 

4.1. Categoria de bunuri se reg�se`te în Baza de Date cu prețuri de Referinț�? 

4.2 Dac� la punctul 4.1 r�spunsul este DA, sunt ata`ate extrasele tip�rite din baza de date cu prețuri de 
Referinț�?  
4.3 Dac� la pct. 4.1. r�spunsul este DA, predurile utilizate pentru bunuri se încadreaz� în maximul prev�zut în  
Baza de Date cu prețuri de Referinț�? 

4.4 Dac� la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat dou�  oferte pentru bunuri a c�ror valoare este mai mare 
de 15 000 Euro `i o ofert� pentru bunuri a caror valoare  este mai mica  sau egal� cu   
15 000 Euro? 

4.5 Solicitantul a prezentat dou� oferte pentru servicii a c�ror valoare este mai mare de 15 000 Euro `i o ofert� 
pentru servicii a c�ror valoare  este mai mica  sau egal� cu 15 000 Euro? 

4.6. Pentru lucr�ri, exist� în studiul de fezabilitate declaradia proiectantului semnat� `i `tampilat� privind 
sursa de preduri?  
 

E. Verificarea Planului Financiar 

5.1 Planul financiar este corect completat `i respect� gradul de intervendie public� stabilit de GAL prin fi�a 
m�surii din SDL?  
5.2 Proiectul se încadreaz� în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil? 

5.3 Avansul solicitat se încadreaz� într-un cuantum de pân� la 50% din ajutorul public nerambursabil? 

 

6. Verificarea condiţiilor artificiale 

Au fost identificate în proiect urm�toarele elemente comune care pot conduce la verific�ri 
suplimentare vizând crearea unor condiţii artificiale? 

1. Acela`i sediu social se reg�se`te la dou� sau mai multe proiecte? 

2. Mai mulți solicitanti/beneficiari independenți din punct de vedere legal au aceea�i adres� si/sau 
beneficiaz� de infrastructura comun� (acela�i amplasament, acelea�i facilit�ți de depozitare etc.); 

3. Acționariat comun care conduce catre aceeasi entitate economic� cu sau fara personalitate juridic�; 

4. Posibile legaturi intre solicitanti si/sau beneficiari FEADR in baza legaturilor intre - entitati economice 

cu sau fara personalitate juridica, prin intermediul actionarilor, asociatilor sau reprezentantilor legali 

(de ex: acela`i reprezentant legal/asociat/actionar se reg�se`te la dou� sau mai multe proiecte) 
5. Sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate cu 

cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR 

6. Sunt identificate în cadrul proiectului alte leg�turi între solicitant �i persoana fizic�/juridic� de la care 
a fost închiriat/cump�rat terenul/cl�direa? 

7. Solicitantii care depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari cu care 

formeaz� împreun� un flux tehnologic. 
8. Alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin actionariat 

s.a. ) 

Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC 

Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței  
Baza de date proiecte FEADR 
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Declaratii partea F a Cererii de finantare  

Registrul Cererilor de Finantare 

Studiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de Finantare 

METODOLOGIE DE VERIFICARE SPECIFIC� PENTRU PROIECTELE CU OBIECTIVE CARE SE ÎNCADREAZ� ÎN 
PREVEDERILE art. 17,  alin. (1), lit. (a), (b), art. 19, alin. (1), lit. (b), din Reg. (UE) nr. 1305/2013 

 

Atenție! 

Expertul verificator este obligat s� solicite informații suplimentare în etapa de verificare a eligibilit�ții, dac� este 
cazul, în urm�toarele situații:  

- necesitatea prezent�rii unor clarific�ri sau documente suplimentare, f�r� înlocuirea documentelor 
obligatorii la depunerea cererii de finanțare. Se accept� orice informații și alte documente care certific� o 
stare existent� la momentul depunerii cererii de finanțare, care vin în susținerea și clarificarea 
informațiilor solicitate din documentele obligatorii existente la dosarul cererii de finanțare;  

- informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de selecție; 
- prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare; 
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respect� formatul standard (nu sunt 

conforme); 

- necesitatea corect�rii bugetului indicativ; 
- în cazul în care expertul are o suspiciune legat� de crearea unor condiții artificiale. 

A.Verificarea eligibilitatii solicitantului 

DOCUMENTE   DE   

PREZENTAT 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1. Solicitantul este înregistrat 
în Registrul debitorilor AFIR 
atât pentru Programul SAPARD, 
cât �i pentru FEADR? 
 

Documente verificate : 

Declaradia pe propria 

r�spundere a solicitantului din 
secțiunea F din cererea de 
finanțare. 

Expertul verific� dac� solicitantul este înscris cu debite  în Registrul debitorilor 
pentru SAPARD `i FEADR, aflat pe link-ul \\alpaca\Debite 

Dac� solicitantul este înscris cu debite în Registrul debitorilor, expertul va 
tip�ri `i anexa pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor `i a majorarilor de 
întarziere ale solicitantului, va bifa caseta <DA=, va mendiona în caseta de 
observadii, `i, dac� este cazul select�rii pentru finandare a proiectului, va relua 
aceast� verificare în etapa de evaluare a documentelor în vederea semn�rii 
contractului.  

În cazul în care solicitantul nu este înscris cu debite în Registrul debitorilor, 
expertul bifeaz� NU. 

 

2. Solicitantul `i-a 

însu`it în totalitate 
angajamentele 

asumate în 
Declaradia pe 
proprie r�spundere, 
secțiunea (F) din CF? 
 

Documente 

verificate : 

Cerere de finanțare 
completat� �i 
semnat� 
reprezentantul 

legal al 

solicitantului. 

Expertul verific� în Declaradia pe proprie r�spundere din secțiunea F din Cererea de 
finanțare dac� aceasta este  datat� �i semnat�.  
Dac� declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este semnat� de c�tre 

solicitant, expertul solicit� acest lucru prin E3.4L `i doar în cazul în care solicitantul refuz� 
s� î`i asume angajamentele corespunz�toare proiectului, expertul bifeaz� NU, motiveaz� 
pozidia sa în liniile prev�zute în acest scop la rubrica „Observatii= `i cererea va fi 
declarat� neeligibil�. 
În situația în care solicitantul �i-a însu�it declarația pe propria r�spundere de la secțiunea 
F din cererea de finanțare �i dac�, pe parcursul verific�rii proiectului, expertul constat� c� 
sunt respectate punctele însu�ite prin declarația menționat� mai sus, atunci acesta bifeaz� 
DA în casuța corespunz�toare, cererea fiind declarat� eligibil�.  
De asemenea, în situația în care expertul constat� pe parcursul verific�rii c� nu sunt 
respectate punctele asumate de solicitant în declarația de la secțiunea F din CF atunci se 
bifeaz� NU, iar cererea de finanțare este declarat� neeligibil�. 
Dac� expertul constat� bifarea eronat� de c�tre solicitant a unor c�suțe în baza 
documentelor depuse (aferente punctelor privind îregistrarea ca pl�titor/ nepl�titor de 
TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), solicit� beneficiarului modificarea 
acestora prin E3.4L; în urma r�spunsului pozitiv al acestuia, expertul bifeaz� casuț� DA; în 

file://///Prosys/Debite
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caz contrar, expertul bifeaz� NU.   

 

 Adaptarea de c�tre GAL a cererii de finanțare poate presupune eliminarea unor cerințe 
care nu au aplicabilitate în cazul proiectelor depuse în cadrul apelului de seleecție lansat 
de GAL (de ex., cre�terea nivelului de confort cu cel puțin o margaret� în cazul 

moderniz�rii structurii de primire turistic�, în cazul proiectelor cu obiective care se 
încadreaz� în art. 19, alin. (1), lit. (b) �i care vizeaz� agropensiuni) �i/ sau introducerea 
de noi cerințe specifice tipurilor de operațiuni propuse, f�r� a aduce atingere condițiilor 
generale de eligibilitate. 

 

3.Solicita

ntul nu 

trebuie 

s� fie în 
dificultat

e, în 
conformi

tate cu 

legislația 
în 
vigoare 

 

Expertul verific� Situaţiile financiare (bilant –formularul 10, cont de profit și pierderi – formularul 20, 

formularele 30 și 40) și Declaraţia cu privire la neîncadrarea în categoria firme în dificultate 

Declaratia referitoare la neîncadrarea in intreprindere in dificultate va fi data de toti solicitantii cu 
exceptia PFA, intreprinderilor individuale, intreprinderilor familiale si societatilor IMM cu o vechime 

mai mica de 3 ani fiscali**,  

**Daca intreprinderea are o vechime mai mic� de 3 ani dar aceasta face obiectul unei proceduri 

colective de insolvenț� sau îndeplinește criteriile prev�zute de legislația național� pentru inițierea 
unei proceduri colective de insolvenț� la cererea creditorilor s�i ea este intreprindere in dificultate si 
se verific� bifarea Declaratiei F . Verificarea este identica cu  metodologia de la pct c) si d) din 

formularul firma in dificultate, expertul mentioneaza si la observatii constatarile verificate pe site si 

anexeaza pagina printata in urma verificarii daca sunt mentiuni. 

Pentru toate tipurile de întreprinderi se verific� Certificatul constatator din ONRC pentru a se 

identifica eventuale decizii de insolvenț� �i se verific� Buletinul procedurilor de insolvenț� pe site-ul 

Ministerului justiției – Oficiul Național al Registrului Comerțului 
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal 

Expertul verific� Declaratia referitoare la firma in dificultate, daca este semnat�,  datat�  de 
persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. (se verifica datele de identificare ale solicitantului si 

ale intreprinderii cu informatiile din Certificatul Constatator de la ORC si informatiile din CF) 

In situatia in care in Certificatul din Oficiul Registrului Comertului se mentioneaza ca firma este in 

proces de reorganizare judiciara sau faliment, atunci solicitantul este incadrat in categoria firmelor in 

dificultate. 

Se consult� 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) �i aplicația informatic� Registrul Ajutoarelor de Stat din 
România (din momentul în care aceasta devine funcțional�). 
Daca expertul constata ca datele (sau calculul) din declaratia prezentata au fost preluate de solicitant 

eronat din Situatiile financiare, expertul reglementeaza erorile de preluare prin solicitarea de 

informații suplimentare E3.4L.   
In urma verificarilor aferente, (verificarea este identica cu  metodologia de la pct c) si d) din 

formularul firma in dificultate) expertul mentioneaza si la observatii constatarile verificate pe site si 

anexeaza pagina printata in urma verificarii daca sunt mentiuni  consult� 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) �i aplicația informatic� Registrul Ajutoarelor de Stat din România . 
Dac� în urma verific�rii efectuate în conformitate cu preciz�rile din coloana <puncte de verificat=, 
expertul constat� c� solicitantul nu se reg�se`te în situadia de <intreprindere în dificultate= bifeaz� 
coloana nu. 

 În caz contrar se va bifa <da=, iar cererea de finandare va fi declarat� neeligibil�.  
Daca bifeaza cu da, expertul va fundamenta decizia sa la observatii pentru punctul din declaratie in 

baza caruia intreprinderea este in dificultate prin aplicarea explicita a algoritmului la datele 

solicitantului. si va aduce la cunostiinta solicitantului decizia sa prin E3.4L.  

Atentie! Expertul verifica atat datele cat si calculul folosind situadiile financiare conform algoritmului 

de verificare. 

Expertul verifica dac� intreprinderea se afla conform definitiei „intreprindere in dificultate= în cel 

putin una din situatiile din Metodologia de Verificare numerotate de la a) la e). 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
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Metodologia este conforma cu prevederile din „Orient�rile privind ajutoarele de stat pentru salvarea și 
restructurarea întreprinderilor nefinanciare aflate în dificultate C249/31.07.2014”, precum si cu 
regulamentul  (UE) 651 /2014. 

În toate cazurile prezentate, N reprezint� anul anterior depunerii cererii de finantare, cu exercitiu 
financiar complet, (conform cu Normele de închidere a exercițiului financiar), aprobate `i depuse la 
administradiile fiscale din raza teritorial� unde întreprinderea are domiciliul fiscal. 
Pierderi de capital (rezultatul negativ obtinut  in urma deducerii pierderilor) = ( Prime de capital + 

Rezerve din reevaluare + Rezerve )+ (Rezultatul reportat + Rezultatul exercițiului financiar)  
Rezultatul acumulat = (+/ –) Rezultatul reportat (Profit* sau Pierdere** reportat�) + (+/-) Rezultatul 

exercițiului financiar (Profit* sau Pierdere** exercițiu financiar) 
Intreprinderea care nu inregistreaza pierderi acumulate, nu este in dificultate, respectiv cand, 

Pierderea de capital (rezultatul obtinut  in urma deducerii pierderilor) > 0.  

Intreprinderea NU este în dificultate daca  Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut  in urma 

deducerii pierderilor) in valoare absoluta ≤    50% x Capital social subscris �i v�rsat  7 

Intreprinderea  este în dificultate  daca  

Pierderile de capital (rezultatul negativ obtinut  in urma deducerii pierderilor) in valoare absoluta  >  

50% x Capital social subscris �i v�rsat 
B.Verificarea conditiilor de eligibilitate 

EG1 - Solicitantul trebuie s� se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 
 

DOCUMENTE 

PREZENTATE 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Fișa m�surii din SDL 

 

Hot�râre 
judec�toreasc� 
definitiv� pronundat� 
pe baza actului de 

constituire �i a 
statutului propriu  în 
cazul Societ�dilor 
agricole, însoțit� de 
Statutul Societ�ții 
agricole 

 

STATUT pentru 

Societatea cooperativ� 
agricol� (înfiinţată în 
baza Legii nr. 1/ 2005) 

și Cooperativa agricol� 
(înfiinţată în baza 
Legii nr. 566/ 2004,) 

cu modific�rile și 
complet�rile ulterioare 
și Composesoratele, 
obștile și alte forme 
asociative de 

proprietate asupra 

terenurilor 

(menţionate în Legea 

nr. 1/2000 pentru 

reconstituirea 

dreptului de 

proprietate asupra 

terenurilor agricole şi 

Se verific� tipurile de beneficiari eligibili confom Fi�ei m�surii din SDL. 

În funcție de tipul de beneficiar eligibil, expertul face urm�toarele verific�ri: 
Se va verifica în RECOM concordanda informadilor mendionate în paragraful B1 din cererea 
de finandare cu cele mendionate  în Certificatul constatator: numele solicitantului, 

adresa, cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare. 
Se verific� dac� Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului 
precizeaz� codul CAEN conform activit�dii pentru care solicit� finandare `i existenda 
punctului de lucru (dac� este cazul), iar prin interogarea serviciului RECOM on-line se 

verific� starea firmei (solicitantului) dac� acesta este în funcdiune sau se afl� în proces 
de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicat�), reorganizare judiciar� sau 
insolvend�, conform Legii 85/2014. 
În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este constituit 
la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica dac� solicitantul a semnat `i datat 
Declaradia pe propria r�spundere - Secdiunea F a Cererii de Finandare. În cazul în care 
solicitantul nu a semnat Declaradia pe propria r�spundere F se vor solicita informatii 
suplimentare. 

Pentru Societatea cooperativ� agricol� (înfiinţat� în baza Legii nr. 1/2005), Cooperativa 

agricol� (înfiinţat� în baza Legii nr. 566/ 2004) cu modific�rile �i complet�rile ulterioare 
�i Composesoratele, ob�tile �i alte forme asociative de proprietate asupra terenurilor 
(mendionate în Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra 

terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare), se va 
verifica dac� solicitantul are prevazut în Hot�rârea judec�toreasc� `i/sau Statut, gradul 

si tipul/ forma de: cooperativa agricola/ societate cooperativa agricol�, respectiv se 

încadreaz� în categoria de fermier, conform OUG 3/2015. 
În cazul solicitandilor Grupuri de produc�tori se verific� pe site-ul www.madr.ro, în 
secdiunea Dezvoltare Rurala>>Grupurile de producatori recunoscute, dac� acesta are Aviz 

de recunoa`tere pentru grupurile de produc�tori emis de MADR `i se tip�re`te pagina 
cu rezultatul verific�rii). 
 

În cazul institutelor de cercetare-dezvoltare precum și a centrelor, staţiunilor `i 
unit�ților de cercetare-dezvoltare `i didactice din domeniul agricol, inclusiv 

universit�di având în subordine stațiuni de cercetare-dezvoltare si didactice se verific� 

concordanţa cu informaţiile menţionate în secţiunea B1 din cererea de finanţare. 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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celor forestiere, cu 

modific�rile și 
complet�rile 
ulterioare), din care sa 

reiasa ca acestea se 

încadreaza în 
categoria: societate 

cooperativa agricola , 

cooperativ� agricol� 
sau fermier în 
conformitate cu art 7, 

alin (21) din OUG 

3/2015, cu 

complet�rile și 
modific�rile 
ulterioare; 

 

Document de înfiindare 
a Institutelor de 

Cercetare, – 
dezvoltare, precum și 
a centrelor, staţiunilor 
`i unit�ților de 
cercetare-dezvoltare 

`i didactice din 
domeniul agricol. 

 

 

 

Pentru proiectele cu 

investiții conform art. 
19, alin. (1), lit. b): 

Declaratie încadrare în 
IMM-uri 

Situatiile financiare 

Declaratie pe propria 

raspundere privind 

ajutoarele minimis  

Registrele electronice 

al cererilor de 

finantare, Bazele de 

date AFIR cu proiectele 

contractate pe schema 

de minimis (M312, 

M313, M413.312, 

M413.313, sM 6.2, 

sM6.4,  sM7.6) Registrul 

C 1.13 

Baza de date REGAS a 

Consiliului Concurentei 

 

 

 

 

 

 

Pentru proiectele cu investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b): 

Se verific� în serviciu RECOM online dac� solicitantul se incadreaza in categoria 
solicitantilor eligibili: 

1.Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau 

persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii 

nr.1/2005; Legii nr. 566/2004., Legea nr. 160/1998 cu modific�rile �i complet�rile 
ulterioare aferente actelor normative menționate. 
Pentru Societatea cooperativ� agricol� se va verifica daca din conținutul Actului 
constitutiv / Hotararii judecatoresti rezult� c� scopul �i obiectivele societ�ții cooperative 
sunt în conformitate cu activit�țile propuse prin proiect 
2. Capitalul social sa fie 100% privat (nu se verific� în cazul composesoratelor și 
asociațiilor composesorale); 
3. La secțiunea ”Domenii de activitate” din Certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului este precizat codul CAEN conform activit�ţii pentru care se 
solicit� finanţare. Sunt eligibile proiectele care propun activit�ţi aferente unuia sau 

mai multor coduri CAEN stabilite de GAL  – maximum 5 coduri, în situația în care aceste 
activit�ți se completeaz�, dezvolt� sau se optimizeaz� reciproc (nu se verific� în cazul 
composesoratelor și asociațiilor composesorale). 
 Atenție! In cazul in care prin proiect sunt propuse activitati aferente mai multor 

coduri CAEN, cu intensit�ți diferite (conform fișei m�surii din SDL), proiectul va primi 

intensitatea cea mai mica. 

4. Solicitantul nu se afl� în proces de lichidare, fuziune, divizare, reorganizare judiciar� 
sau faliment, conform Legii 31/1990, republicat� �i Legii 85/2006, republicat�. 
5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. 

6.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere �i întreprindere mic�, cf. 
Legii nr. 346/2004. 

Situatiile financiare: 

Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilandul  - formularul 10, contul de 

profit �i pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii proiectului s� fie pozitiv 
(inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel pudin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) în cazul 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale `i întreprinderilor familiale, din 

Declaradia privind veniturile realizate (formularul 200 insotit de Anexele la Formular). 
Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care rezultatul poate fi negativ, situatie in care 

conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera indeplinita. 

In cazul in care solicitantii au depus formularul  212, fiind o activitate impozitata, se 

considera ca aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul sa se verifice pierderile. 

Declaraţia de inactivitate înregistrat� la Administradia Financiar�, în cazul solicitandilor 
care nu au desf�`urat activitate anterior depunerii proiectului. 
 Declaratie incadrare IMM  

Expertul verifica Declaratia de incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere 

mica cf. Legii nr. 346/2004, daca: 

a) Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform 
actului constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii împuternicit� prin procur� 
notarial� de c�tre persoana autorizat� legal conform actului constitutiv. 
În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este alt� persoan� decât cea 
stabilit� prin Actul Constitutiv s� reprezinte întreprinderea, expertul va verifica existența 
procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În procur� va fi specificat� 
funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul întreprinderii  
Not�: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii de 
Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin formularul E3.4 

b) solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor/intreprinderilor mici 

(pân� la 9 salariati, o cifra de afaceri anual� net� sau active totale de pân� la 2 milioane 
euro pentru microintreprindere si între 10 `i 49 de salariadi, cifr� de afaceri anual� net� 
sau active totale de pân� la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere 
mic�).  
Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit �i pierdere conversia se face la 
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cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit bilanțul 
Pentru întreprinderile autonome: 
- se verific� în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte �i aval, pentru 
verificarea tipului de întreprindere autonom� conform informațiilor prezentate în 
Declaratia de incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere mica 

- se verific� dac� datele din Declaratia de incadrare in  categoria microintreprindere-

intreprindere mica corespund cu datele din Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 

si formularul 30 informatii referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri �i 
active totale 

Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale din contul de profit si pierdere, 

conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a intocmit bilantul.  

Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza 
informațiilor prezentate de solicitant în Declaratia de incadrare in  categoria 

microintreprindere-intreprindere mica 

Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:  
- se verific� în aplicația RECOM online structura acționariatului în amonte �i aval pentru 
verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor prezentate în Declaratia de 

incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere mica (partenere �i/sau legate) 
- se verifica numarul mediu de salariati �i  cifra de afaceri/active totale în Declaratia de 

incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere mica - Cap I. �i daca persoana 
imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si semnat Cap II- Calculul pentru 

intreprinderi partenere sau legate. 

Verificarea precizarilor din Declaratia de incadrare in  categoria microintreprindere-

intreprindere mica cu privire la societatea partenera �i/sau legata, se va face prin 

verificarea solicitantului si actionarilor / asociatilor în baza de date a serviciului online 
RECOM.  

Aceast� verificare se realizeaz� în amonte `i aval, dac� solicitantul are in structura 
capitalului alte persoane juridice sau asociati / actionari sau dac� se regase`te ca 
asociat/acdionar în structura capitalului social al  altor  persoane juridice. 
Partenere: 

Se verific� dac� în structura lui exist� entit�ți persoane juridice care dețin mai mult de 
25 % sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor persoane juridice. 
Dac� DA, se verific� calculul efectuat în Declarația de incadrare in  categoria 
întreprinderilor mici �i mijlocii, pe baza situațiilor financiare ( informații care se reg�sesc 
pe portalul m.finante.ro , Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri). 
Legate: 

Dac� se constat� c� sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legat� prin intermediul 
altor persoane juridice atfel cum sunt definite în art. 4 4, din Legea nr. 346/2004, 

expertul  verific� datele menționate în Declarația de incadrare in  categoria 
întreprinderilor mici �i mijlocii în baza informațiilor care se reg�sesc pe portalul 

m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri. 
În situația în care în urma verific�rilor expertul constat� c� informațiile din Declaratia de 

incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere mica  nu sunt conforme cu 

informațiile furnizate prin RECOM �i pe m.finanțe.ro, va solicita prin formularul E 3.4L, 

redepunerea Declaratia de incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere mica  

cu rectificarea informațiilor. 
Persoane fizice  

În cazul în care solicitantul se încadreaz� în tipul de  întreprindere legat� prin 
intermediul unor persoane fizice conform art. 44 din Legea 346/2004, expertul verific� 
corectitudinea informațiilor completate în Declaratia de incadrare in  categoria 

microintreprindere-intreprindere mica pe baza datelor RECOM online pentru persoanele 

fizice române.  

Atenție! Conform art. 44 alin (4) din Legea 346/2004, =întreprinderile între care exist� 
oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin intermediul unei persoane fizice sau al 

unui grup de persoane fizice care acționeaz� de comun acord sunt de asemenea 
considerate întreprinderi legate, dac� își desf�șoar� activitatea pe aceeași piață 
relevantă ori pe piețe adiacente=. 
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Conform alin (5) al aceluia�i articol, =o piață adiacentă este acea piaț� a unui produs 
sau a unui serviciu situat� direct în amonte sau în aval pe piața în cauz�”. 
Pentru persoanele fizice str�ine verificarea se va face doar pe baza informațiilor din 

Declaratia de incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere mica. 

Se verific� în RECOM online dac� reprezentantul legal dedine calitatea de asociat si 

administrator cu puteri depline `i dac� acesta se reg�se`te în structura altor forme de 
organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  

Verificari calcul intreprinderi legate: 

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul 

persoanelor juridice detin impreuna actiuni/parti sociale/drepturi de vot in proportie de 

cel pudin 50% plus 1 din totalul acdiunilor/ p�rdilor sociale /drepturilor de vot în dou� sau 
mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi legate pentru toate 

intreprinderile in care acestia detin impreuna in diferite proportii cel pudin 50% plus 1 
din totalul acdiunilor/ p�rdilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 
si Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate. 

Exemple: 

Dac� persoana fizic� sau juridic� (X) detine cel pudin 50% plus 1 din totalul acdiunilor/ 
p�rdilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel pudin 50% plus 1 din totalul 
acdiunilor/ p�rdilor sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele dou� întreprinderi 
(A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. 

Dac� persoanele fizice sau juridice (X si Y) detin cel pudin 50% plus 1 din totalul 
acdiunilor/ p�rdilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii A, in oricare dintre 
proportii si totodata aceleasi persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel pudin 50% 
plus 1 din totalul acdiunilor/ p�rdilor sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele 
dou� întreprinderi (A si B) vor fi considerate intreprinderi legate. Cele dou� persoane 

fizice sau juridice, împreun�, vor fi considerate actionari majoritari in ambele 
intreprinderi si se vor cumula datele celor doua intreprinderi.  

Pentru exemplificare: 

intreprinderea/persoana fizica (X) detine 30% plus 1 actiuni/parti sociale si 

intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20% actiuni/parti sociale in intreprinderea A, 

totodata, 

intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si 

intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in intreprinderea B, 

In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 

100%. 

Observatie!  

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în una 
dintre relaţiile în cauz� prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de 

persoane fizice care acţioneaz� în comun sunt de asemenea considerate întreprinderi 
legate dac� se angajeaz� în activitatea lor sau într-o parte a activit�ţii lor pe aceea`i 
piaţ� relevant� sau pe pieţe adiacente. 
O „piaţ� adiacent�” este considerat� a fi piaţa unui produs sau a unui serviciu situat� 
direct în amonte sau în aval de piaţa relevant�. 
Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai 

mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane fizice sau juridice 

(X,Y&n) si detin impreuna cel pudin 50% plus 1 din totalul acdiunilor/ p�rdilor sociale 
/drepturilor de vot in oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa intruneasca 

impreuna cel pudin 50% plus 1 din totalul acdiunilor/ p�rdilor sociale /drepturilor de vot in 
cadrul intreprinderilor identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari. 

Atentionare!  

Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in cadrul a 

doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru intreprinderi 

partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform prevederilor Legii 346/2003 si a 

Recomandarilor CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru 

persoane juridice. 

Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai 

<legate= numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza pe piata 
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relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau aval).  

Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru 

incadrarea in categoria de întreprindere mic�, mijlocie sau microîntreprindere se vor 
analiza situatiile financiare ale firmei legate, aferente anilor anteriori depunerii 

proiectului. In urma calculului se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite de 

firma legat� (B) in dou� exercidii financiare consecutive, iar dac� au fost depasite firma A 
va fi incadrata in aceeasi categorie cu firma B. 

 Verific�ri generale: 

Pentru veirific�rile ce vizeaz� firme înființate înainte de anul 2000 se vor lua în 
considerare Numele �i Data Na�terii persoanei verificate iar pentru perioada ulterioar� 
anului 2000, CNP –ul. 

În situația în care în urma verific�rilor expertul constat� diferențe referitoare la valoarea 
cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în Declaratia de incadrare in  

categoria microintreprindere-intreprindere mica, care modific� încadrarea în categoria 
microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va solicita prin formularul E 3,4, refacerea 

Declaratiei de incadrare in  categoria microintreprindere-intreprindere micacu 

completarea valorii în euro calculat� utilizând cursul BNR din 31 decembrie din anul 

pentru care s-a intocmit bilantul. 

În funcdie de cota de participare se realizeaza calculul numarului mediu de salariati si a 

cifrei de afaceri ai solicitantului conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 `i 
Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, întreprindere mic� la 

momentul depunerii cererii de finanţare. 
Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in Declaratia 

privind incadrarea intreprinderii  in categoria intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi 

diferit de numarul  de salariati prevazut in proiect. 

Expertul va atasa print-screen–urile �i Cerificatele Constatatoare din RECOM identificate 
pentru solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a incheia verificarea realizat�. 
Not�: Solicitantul poate dep�şi categoria de microintreprindere/intreprindere mica pe 

perioada de implementare a proiectului. 

Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, Declarația 
privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici �i mijlocii �i Calculul 
pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita informatii suplimentare pentru 
corectarea acestora. 

În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de 
Finanțare, se constat� omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de 
Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semn�rii anumitor pagini 
de c�tre solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constat� c� 
aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de form� sau erori materiale, expertul 
solicita informatii suplimentare.  

Se verifica in declarația pe propria r�spunder, bazele de date AFIR, respectiv registrul C 

1.13  si Registrele electronice al cererilor de finantare, precum si in baza de date REGAS 

dac� solicitantul a mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica daca prin 
acordarea ajutorului de minimis solicitat prin cererea de finantare depusa, se respecta 

plafonul de 200.000 euro/beneficiar (intreprindere unica). 

 

Atentie! 

Expertul va printa/salva print-screen–urile facute pentru verificarile realizate in REGAS 

pentru a proba verificarea realizat�. 
 

„Întreprindere unic�= include toate întreprinderile între care exist� cel puțin una dintre 
relațiile urm�toare: 
(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 
asociaților unei alte întreprinderi; 
 (b) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 

administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; 
 (c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenț� dominant� asupra altei 
întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauz� sau în temeiul 



 

 
 

 
 
  
    
 

13 

unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; 

 (d) o întreprindere care este acționar sau asociat al unei alte întreprinderi �i care 
controleaz� singur�, în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai acelei 
întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acționarilor sau ale asociaților 
întreprinderii respective. 
 Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe întreprinderi, relațiile la care se face 
referire la alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate întreprinderi unice. 
Cumulul ajutorului de minimis pentru întreprinderea unic� se determina luand in 
considerare numai legaturile între persoanele juridice/persoanele fizice autorizate, nu si 
prin intermediul persoanelor fizice. 

Astfel dou� sau mai multe întreprinderi pot fi legate prin intermediul persoanelor fizice 
conform legii 346/2004 dar nu vor fi considerate intreprindere unica.  

În cazul în care, prin acordarea ajutorului de minimis solicitat prin Cererea de Finandare 
depus� se dep�`este plafonul de 200.000 euro/beneficiar (întreprindere unic�), proiectul 

va fi declarat neeligibil. 

Data acord�rii ajutorului de minimis se considera data la care dreptul legal de a primi 
ajutorul este conferit beneficiarului în conformitate cu regimul juridic nadional aplicabil, 
indiferent de data la care ajutoarele de minimis se pl�tesc întreprinderii respective 

În cazul în care, în procesul de verificare a documentelor din dosarul Cererii de 
Finanțare, se constat� omisiuni privind bifarea anumitor casete (inclusiv din Cererea de 
Finanțare sau Declaratiile pe propria raspundere) sau omiterea semn�rii anumitor pagini 

de c�tre solicitant/ reprezentantul legal, iar din analiza proiectului expertul constat� c� 
aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de form� sau erori materiale, expertul 
solicita informatii suplimentare. 

Totodata, expertul va solicita informatii suplimentare in cazul in care in structura 

actionariatului sunt persoane fizice sau juridice inregistrate în alta tara  care detin 
parti sociale/ actiuni in proportie mai mare de 25% 

Tabel 1. Verificare EG1 - Solicitantul trebuie s� se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

Dac� în urma verific�rii efectuate în conformitate cu preciz�rile din coloana <puncte de verificat=, expertul 
constat� c� solicitantul se încadreaz� în categoria beneficiarilor eligibili conform Fi�ei m�surii din SDL, bifeaz� 
c�suda corespunzatoare categoriei reprezentat� de solicitant `i caseta <DA= pentru verificare. În caz contrar se va 
bifa <NU=, criteriul  fiind declarat neîndeplinit   

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semn�rii contractului, când se completeaz� aceste verific�ri 
cu analiza Certificatelor care atest� lipsa datoriilor restante fiscale `i sociale. 

EG2 Investiţia trebuie s� se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prev�zute prin fișa m�surii din 
SDL: 

Pentru proiectele care vizeaz� investiții conform art. 19, alin. (1), lit. b, se vor verifica investițiile non-agricole 

prev�zute în fișa m�surii din SDL. Pentru aceste proiecte, NU sunt eligibile investițiile care vizeaz� activit�ți 
agricole sau de procesare a produselor din Anexa I a TFUE, care se încadreaz� în prevederile art. art. 17, alin. (1), 
lit. a și b. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate/ DALI 

Proiectul de plantare 

avizat de Statiunea Viticola 

(daca este cazul) 

(pentru achizidiile simple se 
vor completa doar punctele 

care vizeaz� acest tip de 
investidie sau se poate 
depune Memoriu Justificativ) 

Expertiz� tehnic� de 
specialitate asupra 

construcţiei existente  
Raportul privind stadiul fizic 

Se verific� dac� in cadrul SF/ DALI, este descrisa conformitatea proiectului cu cel 
putin una din acdiunile eligibile prev�zute în fi�a m�surii din SDL `i dac� investidiile 
respect� condidiile prev�zute în cadrul m�surii.   
 

Expertul va verifica daca SF/ DALI este prezentat `i completat in conformitate cu 
prevederile legale în vigoare:  

- în cazul proiectelor care prev�d construcții – montaj se verific� Studiul de 
Fezabilitate/ DALI elaborat conform HG 28/2008 sau conform HG 907/2016 

- în cazul proiectelor f�r� construcții-montaj, se poate depune Memoriu Justificativ 

sau Studiu de Fezabilitate în care vor fi completate doar punctele care vizeaz� 
acest tip de investiție. 
Se va verifica: 

 - daca devizul general `i devizele pe obiect sunt semnate de persoan� care le-a 
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al lucr�rilor. 
 

Documente solicitate pentru 

imobilul (cl�dirile `i/ sau 
terenurile) pe care sunt/ vor 

fi realizate investidiile:  
Actul de proprietate asupra 

cl�dirii, contract de 
concesionare sau alt 

document încheiat la 
notariat, care s� certifice 
dreptul de folosind� asupra 
cl�dirii pe o perioad� de cel 
puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de 

finanțare, care s� confere 
titularului dreptul de 

execuție a lucr�rilor de 
construcții, în conformitate 
cu prevederile  Legii 

nr.50/1991, republicat�, cu 
modific�rile �i complet�rile 
ulterioare,  având în vedere 
tipul de investidie propus� 
prin proiect;  

Documentul care atest� 
dreptul de proprietate asupra 

terenului, contract de 

concesionare sau alt 

document încheiat la 
notariat, care s� certifice 
dreptul de folosind� al 
terenului , pe o perioad� de 
cel puțin 10 ani începând cu 
anul    depunerii cererii de 

finandare care s� confere 
titularului dreptul de 

execudie a lucr�rilor de 
construcdii, în conformitate 
cu prevederile  Legii 50/1991 

republicat�, cu modific�rile 
`i complet�rile ulterioare, 
având în vedere tipul de 
investidie propus� prin 
proiect.  .  

Contractul de concesiune va 

fi însodit de adresa emis� de 
concedent `i trebuie s� 
condin�:  
- situadia privind respectarea 
clauzelor contractuale �i 
dac� este în graficul de 
realizare a investidiilor 
prev�zute în contract `i alte 
clauze;  

- suprafada concesionat� la zi 
(dac� pentru suprafada 

întocmit `i poart� `tampila elaboratorului documentadiei. 
- daca s-a atasat a�a-numita „foaie de capat=, care contine semnaturile colectivului 
format din specialisti condus de un sef de proiect care a participat la elaborarea 

documentadiei si `tampila elaboratorului documentadiei in integralitatea ei.  
- daca in cadrul sectiunii– Partile desenate sunt atasate planuri de amplasare in 

zona 1:25.000 – 1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee, sectiuni etc., 

Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic,  se verifica daca acestea sunt 

semnate, `tampilate de catre elaborator in cartusul indicator. 

- dac� cheltuielile cu realizarea constructiei sunt trecute in coloana „cheltuieli 
neeligibile= `i sunt mendionate în studiul de fezabilitate, în cazul în care 
solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile in care va amplasa utilajele 

achizitionate prin investidia FEADR,   
In cazul in care investidia prevede utilaje cu montaj, solicitantul este obligat sa 
evidentieze montajul acestora în  capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul 
indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este inclus in oferta utilajului cu 

valoare distinct� pentru a fi considerat cheltuial� eligibil� sau se realizeaza in regie 

proprie (caz in care se va evidentia in coloana „cheltuieli neeligibile=). 
 

Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, 

ore/ expert, costuri/ ora). Pentru situadiile în care valorile sunt nejustificate prin 
numarul de experti, prin numarul de ore prognozate sau prin natura investitiei, la 

verificarea proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea solicitantului. 

 

 În cazul în care investidia cuprinde cheltuieli cu construcdii noi sau modernizari, se 
va prezenta calcul pentru investidia specific� în care suma tuturor cheltuielilor cu 

construcdii `i instaladii se raporteaz� la mp de construcdie. 
În cazul proiectelor care prev�d modernizarea/ finalizarea construcdiilor existente/ 
achizidii de utilaje cu montaj care schimb� regimul de exploatare a construcdiei 
existente, se ata`eaz� la Studiul de fezabilitate, obligatoriu, Expertiza tehnic� de 
specialitate asupra construcdiei existente �i Raportul privind stadiul fizic al 

lucr�rilor. 
În cazul proiectelor care vizeaz� înfiindarea unei plantadii viticole se verific� 
existenda Proiectului de Plantare avizat de Stadiunea Viticol�. 
  In aceasta situatie se verifica încadrarea cheltuielilor cuprinse in cap. 3– cheltuieli 

pentru proiectare  in valorile pentru costuri standard/ contributia in natura. 

În cazul înfiind�rii/ moderniz�rii  unit�dilor de producdie  zootehnice se verific� 
existenta obligatorie in devizul general al proiectului a investitiilor pentru 

realizarea platformelor de dejectii/ sistemelor individuale de depozitare, precum si 

descrierea modului de gestionare a gunoiului de grajd. (daca ferma nu detine o 

astfel de gestiune a dejectiilor).  

Se verifica respectarea condițiilor de bune practici agricole pentru gestionarea 

gunoiului de grajd/ dejecțiilor de origine animal�, respectiv, calculul si prevederea 

prin proiect, a capacitatii de stocare aferenta a gunoiului de grajd, precum �i 
cantitatea maxim� de îngr��aminte cu azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.  
Acest calcul trebuie prezentat de solicitant `i se realizeaz� prin introducerea 
datelor specifice in calculatorul de capacitate a platformei de gunoi fila „producție 
de gunoi= din documentul numit „Calculator_Cod Bune Practici Agricole=.   
Gestionarea corect� a gunoiului de grajd �i a altor dejectii de origine animala se 
poate face fie prin amenajarea unor sisteme de stocare individuale, fie prin 

utilizarea unor sisteme de stocare comunale fie prin utilizarea combinat� a celor 
dou� sisteme, in conformitate cu prevederile codului de bune practici. 
În ceea ce prive�te standardele privind cantitatile maxime de ingrasaminte de azot 

care pot fi aplicate pe terenul agricol, acestea se vor calcula prin introducerea 

datelor specifice in calculatorul privind cantitatea maxima de ingrasaminte care pot 

fi aplicate pe teren agricol din fila „PMN=  
Nota: Zonele in care pot fi introduse datele specifice sunt marcate cu gri din 

documentul  numit „Calculator Cod Bune Practici Agricole=. 
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concesionat� exist� solicit�ri 
privind retrocedarea sau 

diminuarea, �i dac� da, s� se 
mendioneze care este 
suprafada supus� acestui 
proces) pentru terenul pe 

care este amplasat� cl�direa. 
 

Extras de carte funciar� sau 
Document care s� certifice 
c� nu au fost finalizate 
lucr�rile de cadastru, pentru 

proiectele care vizeaz� 
investiţii de lucr�ri privind 
construcţiile noi sau 
moderniz�ri ale acestora  
 

CERTIFICAT DE URBANISM 

pentru proiecte care prev�d 
construcdii (noi, extinderi sau 

moderniz�ri). Certificatul de 
urbanism nu trebuie însodit 
de avizele mentionate ca 

necesare fazei urmatoare de 

autorizare 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORIZAcIE SANITAR�/ 
NOTIFICARE de constatare a 

conformit�ţii cu legislaţia 

sanitar� emise cu cel mult 
un an înaintea depunerii 
Cererii de finanţare pentru 

unit�țile care se 
modernizeaz� `i se 
autorizeaz�/ avizeaz� 

conform legislației în 
vigoare. 

 

  

 

Acordul de principiu privind 

includerea generatoarelor 

terestre antigrindina în 
Sistemul National de 

Antigrindina si Crestere a 

Precipitatiilor, emis de 

Autoritatea pentru 

Administrarea Sistemului 

National de Antigrindina si 

Crestere a Precipitatiilor. 

În cazul achiziţiei de utilaje agricole se va consulta Tabelul privind corelarea 

puterii ma`inilor agricole cu suprafaţa fermelor, postat pe pagina de internet a 
AFIR.  

Corelarea se realizeaz� cu suprafețele reg�site în APIA `i cu culturile previzionate. 
În situadia în care exist� neconcordande se solicit� clarificarea acestora prin 
intermediul formularului E3.4L. 

În cazul investițiilor de obținere de produse vinicole (vin, must și alte produse 
obținute prin prelucrarea strugurilor de vin) la nivelul exploatațiilor agricole cu 
profil viticol, se verific� în Registrul Plantațiilor Viticole dac� solicitantul figureaz� 
cu Declarația de recolt�. În caz contrar, expertul verific� în Registrul Plantațiilor 
Viticole (RPV) dac� solicitantul deține Autorizație de plantare. Dac� nici una din 
cele dou� condiții nu este îndeplinit�, criteriul este declarat neeligibil, deoarece 

investițiile de procesare �i de comercializare sunt neeligibile prin FEADR, (acestea 
fiind eligibile prin PNS, conform demarc�rii dintre programe). 
Dac� se reg�se�te Declarația de recolt� sau Autorizația de plantare/ replantare,  
cheltuielile generate de investițiile în obținere �i comercializare de produse vinicole 
(vin, must �i alte produse obținute prin prelucrarea strugurilor de vin) propuse de 
c�tre solicitant prin proiect, la nivel de exploatație agricol� proprie sunt eligibile �i 
expertul verific� amplasarea �i suprafața pe care se afl� exploatația.  
Cheltuielile generate de achizitiile de ma�ini �i utilaje agricole, echipamente, 
facilit�ți de stocare �i conditionare, sisteme de irigatii la nivel de  exploatații 
viticole sunt eligibile cu condiția ca solicitantul s� fac� dovada Autorizației de 
plantare/ Declarației de recolt� (verificabile în RPV), chiar dac� acesta figureaz� în 
RPV �i cu Declaradia de produse vinicole �i/ sau Declaradia de stocuri produse 
vinicole, deoarece aceste tipuri de cheltuieli sunt finanțabile exclusiv prin PNDR (nu 
fac obiectul finanț�rii PNS). 
Se verific� dac� se confirm� dreptul solicitantului de a amplasa investidia/ realiza 
lucr�rile de construcdii `i/ sau montaj propuse prin proiect în conformitate cu 
prevederile Legii 50/1991 republicat�, cu modific�rile `i complet�rile ulterioare `i 
dac�, în cazul în care nu a prezentat act de proprietate, documentul încheiat la 
notariat certific� dreptul de folosind� asupra imobilului pe o perioad� de cel puțin 
10 ani începând cu anul depunerii cererii de finandare.  
În cazul prezent�rii unui contract de concesiune, se verific� suplimentar dac� 
acesta este însodit de adresa emis� de concendent prin care se precizeaz� situadia 
privind respectarea clauzelor contractuale �i dac� solicitantul este în graficul de 
realizare a investidiilor prev�zute în contract `i alte clauze, precum `i suprafada 
concesionat� la zi (dac� pentru suprafada concesionat� exist� solicit�ri privind 
retrocedarea sau diminuarea, �i dac� da, care este suprafada supus� acestui 
proces). 

Se verific� dac� extrasul de carte funciara este emis pe numele solicitantului si 
vizeaza imobilul prev�zut la punctul b), dac� este cazul, si amplasamentul 

mentionat în proiect. În situatia în care imobilul pe care se execut� investidia nu 
este liber de sarcini (gajat pentru un credit), se verific� acordul creditorului privind 
executia investidiei, precum `i respectarea de c�te solicitant a graficul de 
rambursare a creditului. Dac� solicitantul nu a atasat aceste documente expertul le 

va solicita prin informatii suplimentare. Dac� în cadrul Extrasului de Carte Funciar� 
exist� mendiunea <imobil înregistrat în planul cadastral f�r� localizare cert� 
datorit� lipsei planului parcelar=, nu se va considera neîndeplinit� conditia, având 

în vedere c� prin prezentarea autorizației de construire în etapa de verificare a 
plaților este asigurat� implicit localizarea cert� a planului parcelar, respectiv a 
investiției. 
Daca proiectul necesita certificat de urbanism se verifica daca localizarea 

proiectului, regimul juridic, investidia propusa s.a.m.d corespund cu descrierea din 
studiul de fezabilitate `i cu extrasul de carte funciar�.  
 

În cazul moderniz�rilor, se verific� dac� Autorizația sanitar� este eliberat�/ vizat� 
cu cel mult un an în urma fad� de data depunerii Cererii de Finandare. Verificarea 
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autorizadiei sanitare se va face doar pentru investițiile prev�zute în Ordinul nr. 
1030/20.08.2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitar� pentru 
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor 
ce desf�şoar� activit�ţi cu risc pentru starea de s�n�tate a populaţiei. 
Verificarea Autorizadiei/ Înregistr�rii exploatadiei din punct de vedere sanitar-
veterinar se realizeaz� prin accesarea link-ului: http://www.ansvsa.ro/?pag=523; 

pentru unit�țile autorizate, iar pentru cele înregistrate se verific� link-ul aferent 

fiec�rui DSVSA Județean în parte, dup� cum urmeaz�: 
http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege județul – unit�ți înregistrate. 

Pentru cererile de finandare care vizeaz� `i achizidionarea de generatoare terestre 
antigrindina, se verific� existenda Acordului de principiu `i dac� este emis pentru 
solicitant  

Tabel 2.Verificare EG2 Investiţia trebuie s� se încadreze în cel puţin una din acţiunile eligibile prev�zute prin 
fișa m�surii din SDL 

Dac� în urma verific�rii efectuate în conformitate cu preciz�rile din coloana <puncte de verificat=, expertul 
consider� c� investidia se încadreaz� în cel pudin una din acdiunile eligibile prev�zute prin fi�a m�surii din SDL, va 
bifa acele acdiuni propuse a fi atinse in cadrul proiectului. În caz contrar va bifa <NU=, iar cererea de finandare va fi 
declarat� neeligibil�. 

Verificarea îndeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semn�rii contractului, când se completeaz� aceste verific�ri 
cu analiza Document emis de ANPM pentru proiect `i, dac� este cazul, Nota de constatare privind condiţiile de 
mediu (pentru toate unit�dile în funcdiune care se modernizeaz� prin proiect)   

EG3 Viabilitatea economic� a investiției trebuie s� fie demonstrat� în baza documentatiei tehnico-economice 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate. 

Anexa B sau C 

sau Memoriu Justificativ 

Situaţiile financiare (bilant –
formularul 10, cont de profit și 
pierderi – formularul 20, 

formularele 30 și 40) 
 

Sau 

 

Declarația de inactivitate 
înregistrat� la Administrația 
Financiar�, în cazul 
solicitanților care nu au 
desf��urat activitate anterior 

depunerii proiectului 

 

 Pentru persoane fizice 

autorizate, intreprinderi 

familiale și  intreprinderi 
individuale: Declarație 
special� privind veniturile 

realizate în anul precedent 
depunerii proiectului  

inregistrata la Administratia 

Financiara (formularul 200 

insotit de Anexele la Formular) 

în care  rezultatul brut obdinut 
anual sa  fie pozitiv (inclusiv 0) 

si/ sau Declaratia privind 

Expertul verific� dac�  
rezultatul din exploatare din bilandul precedent anului depunerii proiectului este 

pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile sunt cel putin egale cu cheltuielile, în cazul PFA, 

intreprinderi individuale `i  intreprinderi familiale. În cazul în care solicitandii 
au depus formularul  212, se consider� c� activitatea desf�`urat� este o 
activitate impozitat�, fiind  generatoare de venit `i nu este cazul s� se verifice 
pierderile. 

 

Excepdie fac solicitandii a c�ror activitate a fost afectat� de calamit�ți naturale 

`i cei care nu au înregistrat venituri din exploatare.  
 

În cazul solicitanților care se încadreaz� în prevederile art. 105 din Legea 
227/2015, (cod fiscal), respectiv, nu au obligația depunerii formularului 212, 
Norma de venit, nu se va depune nici un document în acest sens.(a se vedea 
tabelul de mai jos) 

 

Nu se analizeaz� situadiile financiare aferente anului înfiind�rii solicitantului. 
 

Pentru solicitandii a c�ror activitate a fost afectat� de calamit�ți naturale se 
verific�  documentele justificative. 

- indicatorii economico-financiari din cadrul secdiunii economice care trebuie s� 
se încadreze în limitele mendionate,  începând cu al doilea an de la data 

finaliz�rii investidiei. 
 

Pentru aceasta, expertul completeaz� Matricea de evaluare a viabilit�tii 
economice  a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C 

(persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale `i  întreprinderi familiale). 

 

Matricea de evaluare a viabilit�ţii economice a proiectului pentru Anexa B 
(persoane juridice) 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523
http://www.ansvsa.ro/?pag=8
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veniturile din activitati agricole 

impuse pe norme de venit 

(formularul 212, ); 

 

Pentru solicitantii a c�ror 
activitate a fost afectat� de 
calamit�ți naturale (inundații, 
seceta excesiv� etc) se vor 
prezenta: 

- Situadiile financiare 
(biland – formularul 10, 

cont de profit �i 
pierderi – formularul 

20,  formularele 30 �i 
40) din unul din  ultimii 

trei  ani precedenți 
anului depunerii 

proiectului, în care 
producția nu a fost 
calamitat�, iar 
rezultatul operațional 
(rezultatul de 

exploatare din bilanț) 
s�  fie pozitiv (inclusiv 
0), înregistrate la 
Administratia 

Financiara . 

 

În cazul persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderilor 
individuale �i întreprinderilor 
familiale se va prezenta: 

- Declarație special� 
privind veniturile 

realizate înregistrata la 

Administratia 

Financiar� (formularul 
200 însoțit de Anexele 
la Formular) în care 
rezultatul brut obdinut 
anual s� nu fie negativ 
si/ sau Declarația 
privind veniturile din 

activit�ți agricole 
impuse pe norme de 

venit (formularul  212) 

Formularul 212 se va depune de 

c�tre solicitanții care au optat 
conform prevederilor legale, la 

impozitarea pe baz� de norma 
de venit. 

 

Pentru anii calamitaţi 
solicitantul va prezenta un 

document (ex.: Proces verbal 

Verificarea indicatorilor economico-financiari const� în verificarea încadr�rii 
acestora în limitele mendionate în coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele 

impuse se refer� la urmatorii indicatori:   
- Rata rezultatului din exploatare,  

- Durata de recuperare a investidiei,  
- Rata rentabilit�tii capitalului investit,  
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar,  

- Rata îndator�rii,  
- Valoarea actualizat� net� (VAN),  
- Disponibil de numerar curent.  

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variadie 
au mendiunea <N/A=.  

Respectarea încadr�rii indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în 
mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin aparidia mesajului 
<Respect� criteriul= pentru fiecare din indicatorii mentionadi mai sus.  

Proiectul respect� obiectivul de viabilitate economic�  dac�, pentru perioada de 
proiecdie cuprins� între anii 2-5 (de la finalizarea investidiei `i darea acesteia în 
exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - todi indicatorii pentru care s-au 

stabilit limite în coloana 3 se încadreaz� în limitele admisibile, respectiv dac� 
pentru todi ace`ti indicatori în coloana 11 apare mesajul <Respect� criteriul=.  

Excepdie fac proiectele a caror investidie vizeaz� înfiindarea de plantadii, unde 
nivelul indicatorilor se consider� c� este îndeplinit/respectat începand cu anul 
în care se obdine producdie/venituri conform tehnologiilor de producdie `i a 
specificului proiectului. 

Dac� indicatorii se încadreaz� în limitele mendionate `i rezultatul operadional din 
biland este pozitiv, expertul bifeaz� caseta DA corespunzatoare acestui criteriu 
de eligibilitate. 

 

Matricea de evaluare a viabilit�ţii economice a proiectului pentru Anexa C 
(persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi 
familiale) 

Verificarea indicatorilor  economico-financiari const� în verificarea încadr�rii 
acestora în limitele mendionate în coloana 3 a matricei de verificare. Limitele 

impuse se refer� la urm�torii indicatori: 
- Durata de recuperare a investidiei 
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar 

- Valoarea actualizat� neta (VAN) 
- Excedent/Deficit 

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite maxime sau minime de variadie 
au mendiunea <N/A=.  

Respectarea încadr�rii indicatorilor în limitele admisibile prin program se face în 
mod automat în coloana 11 a matricei de verificare prin aparidia mesajului 

<Respect� criteriul= pentru fiecare din indicatorii mentionadi mai sus. 
Proiectul respect� acest criteriu  dac� pentru perioada de proiecdie cuprins� între 

anul 2- anul 5 inclusiv (anul 2 de la finalizarea investidei `i darea acesteia în 
exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - todi indicatorii pentru care s-au 

stabilit limite în coloana 3 se încadreaz� în limitele admisibile, respectiv dac� 
pentru todi ace`ti indicatori în coloana 11 apare mesajul <Respect� criteriul=.   

De asemenea, se verific� indicatorul «Disponibil de numerar la sfâr`itul 
perioadei» s� nu fie negativ în nici una din lunile de implementare. 

Excepdie fac proiectele a caror investidie vizeaz� înfiindarea de plantadii, unde 
nivelul indicatorilor se consider� c� este îndeplinit/respectat începând cu anul 
în care se obdine producdie/venituri conform tehnologiilor de producdie `i a 
specificului proiectului. 

Se coreleaz� informadiile din previziuni cu cele din SF/ MJ referitoare la tipul `i 
capacitatea de producdie. 
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de constatare și evaluare a 
pagubelor) emis de organismele 

abilitate (ex.: Comitetul local 

pentru situaţii de urgenţ�)  
prin care se certific�: 
- data producerii pagubelor; 

- cauzele calamit�dii; 
- obiectul pierderilor datorate 

calamit�dilor (suprafada 
agricol� cultivat�, animale); 
- gradul de afectare pentru 

suprafede agricole cultivate, 
animale pierite. 

Tabel 3.Verificare EG3 Viabilitatea economic� a investiției trebuie s� fie demonstrat� în baza documentatiei 
tehnico-economice 

Veniturile definite la art. 105 alin. (1) sunt venituri neimpozabile în limitele stabilite potrivit tabelului urm�tor: 

Nr. 

crt. 
Produse vegetale Suprafad� 

1. Cereale pân� la 2 ha 

2. Plante oleaginoase pân� la 2 ha 

3. Cartof pân� la 2 ha 

4. Sfecl� de zah�r pân� la 2 ha 

5. Tutun pân� la 1 ha 

6. Hamei pe rod pân� la 2 ha 

7. Legume în camp pân� la 0,5 ha 

8. Legume în spadii protejate pân� la 0,2 ha 

9. Leguminoase pentru boabe pân� la 1,5 ha 

10. Pomi pe rod pân� la 1,5 ha 

11. Vie pe rod pân� la 1 ha 

12. Arbu`ti fructiferi pân� la 1 ha 

13. Flori `i plante ornamentale pân� la 0,3 ha 

      

  Animale Nr. capete/Nr. de familii de albine 

1. Vaci pân� la 2 

2. Bivolide pân� la 2 

3. Oi pân� la 50 

4. Capre pân� la 25 

5. Porci pentru îngr�`at pân� la 6 

6. Albine pân� la 75 de familii 

7. P�s�ri de curte pân� la 100 

Dac� în urma verific�rii efectuate în conformitate cu preciz�rile din coloana <puncte de verificat=, expertul 
constat� c� Indicatorii economico-financiari se încadreaz� în limitele mendionate în cadrul sectiunii economice  se 

bifeaz� coloana DA. În caz contrar se va bifa <NU=, iar cererea de finandare va fi declarat� neeligibil�. 

EG4 Solicitantul trebuie s� demonstreze asigurarea cofinanț�rii investiției 
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DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declaratia pe propria raspundere a 

solicitantului ca în urma primirii 
Notific�rii beneficiarului privind 

selectarea Cererii de Finanțare va 
prezenta dovada  cofinand�rii, din 

Sectiunea F a Cererii de Finanțare  

: 

 

Expertul verific� dac� solicitantul, prin reprezentantul legal, a semnat 
Declaradia F `i s-a angajat ca în urma primirii Notific�rii beneficiarului privind 

selectarea Cererii de Finanțare va prezenta documentul privind cofinantarea 

proiectului si Angajamentul responsabilului legal al proiectului ca nu va utiliza 

in alte scopuri 50% din cofinantarea privata, in cazul prezentarii cofinantarii 

prin extras de cont. 

Tabel 4. Verificare EG4 Solicitantul trebuie s� demonstreze asigurarea cofinanț�rii investiției 

EG5 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: s�n�t�ții publice, sanitar-veterinar și de siguranț� 
alimentar�; 

DOCUMENTE 

PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de 

fezabilitate/ 

Memoriu 

Justificativ. 

În cazul proiectelor care prev�d doar achizidii de utilaje agricole nu este necesar� avizarea 
sanitara si sanitar-veterinara. 

Totodat�, pentru stabilirea situadiilor în care trebuie urm�rit� aceast� cerint�,  se va dine cont 

de prevederile Ordinului 1030/20.08.2009 care stipuleaz� activit�dile supuse aviz�rii sanitare, 
precum `i de prevederile Protocolului încheiat între AFIR `i ANSVSA  care stipuleaz� tipurile de 
avize emise funcdie de tipul investidiei.  

Tabel 5. EG5 Investiția va respecta legislaţia în vigoare din domeniul: s�n�t�ții publice, sanitar-veterinar și de 
siguranț� alimentar�; 

Dac� în urma verific�rilor se constat� c� proiectul nu face obiectul aviz�rii sanitare si sanitar-veterinare, expertul 

bifeaz� c�suda NU ESTE CAZUL. În caz contrar se bifeaz� c�suda DA. Verificarea îndeplinirii acestui criteriu, în cazul 
în care expertul a bifat DA,  se reia la etapa semn�rii contractului, când se completeaz� aceste verific�ri cu analiza 
Document emis de DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR `i ANSVSA publicat pe 
pagina de internet www.afir.info. `i a Document emis de DSP Judetean, conform Protocolului de colaborare dintre 

AFIR `i DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info   

Secțiuni specifice: 

NOT�! 

Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investiții indicate. Pentru celelalte 
tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE C�TRE GAL 

Pentru fiecare criteriu de eligibilitate suplimentar stabilit de c�tre GAL, verificarea se va realiza conform 
metodologiei de verificare a GAL, preluat� din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a 
eligibilit�ții întocmit� de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei m�surii 
din SDL. 

EG.6. Proiectul trebuie s� se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activit�ți sprijinite prin m�sur�  

Se verific� dac� in cadrul SF/ DALI, este descrisa conformitatea proiectului cu cel putin una din acdiunile eligibile 
prev�zute în fi�a m�surii din SDL `i dac� investidiile respect� condidiile prev�zute în cadrul m�surii.   

EG7. Beneficiarul se angajeaz� c� va asigura cofinandarea proiectului   

Declaratia pe propria raspundere a solicitantului ca în urma primirii Notific�rii beneficiarului privind selectarea 

Cererii de Finanțare va prezenta dovada  cofinand�rii, din Sectiunea F a Cererii de Finanțare   

http://www.afir.info/
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 EG8. Sediul social și punctele de lucru  trebuie s� fie în teritoriul GALMMV 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Cererea de Finantare  

Studiu de fezabilitate/ Memoriu 

Justificativ. 

Se verifica Cererea de Finantare / Pct. B solicitantul , adresa si sediul 

social , iar daca e cazul punctul d elucru (Localizarea Proiectului CF, pct.  

A5 aplasarea proectului 

 SF/MJ : Localizatea investitiei/proiectului 

EG9 Termenul maxim de finalizare a proiectelor este 31.12.2023, iar termenul limit� de depunere a ultimei 
cereri de plat� a beneficiarilor 30.09.2023. 
DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Cererea de Finantare  

Studiu de fezabilitate/ Memoriu 

Justificativ. 

Se verifica Cererea de Finantare Cap.D -ALTE Informatii : programarea 

proiectului  , caseta Numar Luni de Implementare ; 

Se verifica in SF/MJ : Durata de realizare (luni) `i etape principale ;  
Grafice orientative de realizare a investidiei 

C. Verificarea bugetului indicativ 

Verificarea const� în asigurarea c� toate costurile de investidii propuse pentru finandare sunt eligibile `i calculele 

sunt corecte `i Bugetul indicativ este structurat pe capitole `i subcapitole. 

DOCUMENTE 

PREZENTATE  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de 

fezabilitate/ 

Memoriu 

Justificativ 

 

- Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea informadiilor mentionate de solicitant in liniile 
bugetare cu prevederile fisei m�surii din SDL 

- Se va verifica dac� tipurile de cheltuieli `i sumele înscrise sunt corecte `i corespund devizului 
general al investidiei.  

- Bugetul indicativ se verifica astfel: 

   valoarea eligibil� pentru fiecare capitol s� fie egal� cu valoarea eligibil� din devize; 

- valoarea pentru fiecare capitol sa fie egala cu valoarea din devizul general, fara TVA; 

- in bugetul indicativ se completeaza „Actualizarea= care nu se regaseste in devizul general; 

- in bugetul indicativ valoarea TVA este egala cu valoarea TVA din devizul general. 

Cheile de verificare sunt urmatoarele �i 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) in cazul in care proiectul nu prevede constructii, `i  < 10% daca 

proiectul prevede constructii; 

- cheltuieli diverse `i neprev�zute (Pct.5.3)  trebuie sa fie: 

max. 10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 +subcap.1.3+ subcap.1.4+ Cap.2 + Cap.3.5 

+Cap. 3.8+  Cap.4A) în cazul SF-ului întocmit pe 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 dep�`i 5% din totalul  cheltuielilor eligibile 

Se verific� corectitudinea calculului.  

Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general cu cele prezentate în studiul de 
fezabilitate/ Memoriul justificativ. 
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Tabel 6. Verificarea bugetului indicativ 

3.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finanţare sunt corecte `i sunt în 
conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate în Studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ? 

Dup� completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de finandare corespund 
cu cele din devizul general `i devizele pe obiect, neexistand diferente, expertul bifeaz� caseta corespunzatoare DA.  

Observatie: 

 Având în vedere c� la subcap.4.3 `i 4.4 se cuprind cheltuieli pentru achizitionarea utilajelor `i echipamentelor,  
toate utilajele `i echipamentele se pot prezenta intr-un singur deviz pe obiect.  

Nu este necesar ca solicitantul s� prezinte pentru fiecare utilaj `i echipament câte un deviz pe obiect! 

a) Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in categoria 

cheltuielilor eligibile, expertul bifeaz� caseta corespunzatoare NU `i î`i motiveaz� pozidia în linia prev�zut� în 
acest scop. 

In acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a informadiilor 

suplimentare E3.4L. Expertul va modifica bugetul prin micsorarea valorii totale eligibile a proiectului cu valoarea 

identificata ca fiind neeligibila. Expertul va motiva pozidia cu explicatii în linia prev�zut� în acest scop la rubrica 
Observadii. Se vor face mendiuni la eventualele gre`eli de incadrare sau alte cauze care au generat diferendele, 
cererea de finandare este declarat� eligibil� prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferente.  

b) Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finandare fata de devizul general `i devizele pe obiect, 
expertul efectueaza modificarile in buget `i in matricea de verificare a Bugetului indicativ, bifeaz� caseta 
corespunzatoare DA cu diferente. În acest caz se vor oferi explicadii în rubrica Observadii.  

_i in acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la cunostinta de modificarile 

efectuate, prin Fisa de solicitare a informadiilor suplimentare E3.4L.  

Cererea de finanţare este declarat� eligibil� prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferente. 

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  

Rata de conversie intre Euro `i moneda nadional� pentru Romania este cea publicat� de Banca Central Europeana pe 
Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexeaz� pagina condinând cursul BCE din data întocmirii  
Studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ): 

Expertul verifica daca data `i rata de schimb din cererea de finandare `i cea utilizata in devizul general din studiul 
de fezabilitate/ Memoriul Justificativ (shett-ul ) corespund cu cea publicat� de Banca Central Europeana pe 
Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. Expertul va atasa pagina condinând cursul BCE din data 
întocmirii Studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ. 

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifeaz� caseta corespunzatoare DA. Daca 
aceasta nu corespunde, expertul bifeaz� caseta corespunzatoare NU `i în`tiindeaz� solicitantul in vederea 
clarificarii prin Fisa de solicitare a iinformadiilor suplimentare E3.4L.  

3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investițiilor eligibile din proiect, în conformitate cu cele specificate în 
cadrul Fișei m�surii din SDL în care se încadreaz� proiectul și cap. 8.1 din PNDR? 

Pentru investițiile aferente art. 17, alin (1), lit. a) se consider� neeligibile investidiile care conduc la o diminuare a 
Total SO exploatadie, prev�zut� la depunerea cererii de finanțare, pe toat� perioada de execuție a proiectului cu 
mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea economic� a exploatației agricole nu va sc�dea, în nicio situație, 
sub pragul minim de 4.000 SO stabilit prin condițiile de eligibilitate.  

3.4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru preg�tirea `i implementarea proiectului, 
constând în cheltuieli pentru consultand�, proiectare, monitorizare `i management, inclusiv onorariile pentru 
consiliere privind durabilitatea economic� `i de mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum `i cele 
privind obdinerea avizelor `i autorizadiilor necesare implement�rii proiectelor, prev�zute în legisladia nadional�) 
direct legate de realizarea investiției, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% 

pentru acele proiecte care nu includ constructii? 

Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifeaz� DA in caseta corespunzatoare, 
in caz contrar bifeaz� NU `i î`i motiveaz� pozidia în linia prev�zut� în acest scop la rubrica Observadii. 
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3.5. Cheltuielile diverse `i neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se încadreaz�, în cazul SF-ului întocmit 
pe HG907/2016, în procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la cap./ subcap.1.2, 1.3, 1.4, 2, 

3.5, 3.8  `i 4A din devizul general, conform legisladiei în vigoare, �au în cazul SF-ului întocmit pe HG 28/2008  în 
procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute  la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2,3.5 `i 4 A din devizul 
general, conform legisladiei în vigoare ? 

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse `i neprevazute se incadreaza in procentul 
de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+ subcap.1.4 + Cap.2 + Cap.3.5 + Cap.3.8  + Cap.4 A pentru SF-urile 

întocmite pe HG907/2016 sau in procentul de 10% din totalul subcap. 1.2 +subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3 + Cap.4 A 

pentru SF-urile întocmite pe HG 28/2008. 

Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifeaz� DA in caseta corespunzatoare, in 
caz contrar bifeaz� NU `i î`i motiveaz� pozidia în linia prev�zut� în acest scop la rubrica Observadii, 

3.6  Actualizarea respect� procentul de max. 5% din valoarea total eligibil�? 

Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea actualiz�rii se încadreaza în procentul de 5% din totalul valoare 
eligibil�..  

Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifeaz� DA in caseta corespunzatoare, in 
caz contrar bifeaz� NU `i î`i motiveaz� pozidia în linia prev�zut� în acest scop la rubrica Observadii, 

3.7 TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut in coloana cheltuielilor eligibile? 

În cazul in care solicitantul a bifat in caseta corespunzatoare din Declaradia pe propria r�spundere F ca este platitor 
de TVA ,TVA-ul este neeligibil . 

În cazul in care solicitantul bifeaz� în caseta corespunzatoare din Declaradia pe propria r�spundere F ca nu este 
platitor de TVA, atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. 

În cazul in care solicitantul nu bifeaz� niciuna din c�sude, se solicit� informații suplimentare considerându-se o 

eroare de form�. În cazul în care solicitantul bifeaz� una dintre c�suțe, se analizeaz� încadrarea corect� a TVA. În 
caz contrar, TVA este neeligibil. 

D. Verificarea rezonabilit�ţii preţurilor  

4.1.  Categoria de bunuri  se regaseste in Baza de Date cu prețuri de Referinț�? 

Expertul verific� dac� bunurile cu caracteristicile prev�zute în SF/ MJ `i reg�site ca investidie în devizele pe obiecte  
sunt incluse în Baza de date cu preduri de Referinț� aplicabil� PNDR 2014-2020 postat� pe pagina de internet AFIR. 
Dac� se reg�sesc, expertul bifeaz� în caseta corespunzatoare DA. 

Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preduri, expertul bifeaz� in caseta corespunzatoare NU. 

4.2. Daca la pct.4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu prețuri de 
Referinț�? 

Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu prețuri de Referinț�, expertul bifeaz� in caseta 
corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifeaz� NU `i printeaza din baza de date extrasele  
relevante. 

4.3. Dac� la pct. 4.1. raspunsul este DA, preţurile utilizate pentru bunuri se incadreaza in maximul  prevazut 
în  Baza de Date cu preţuri de Referinț�?  

Expertul verifica daca predurile se incadreaza in maximul prevazut în Baza de Date cu  preduri de Referinț� pentru 
bunul respectiv, bifeaz� in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de evaluator fiind cea din devize. 

Daca predurile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute în Baza de Date cu  preduri de Referinț� pentru 
bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin E3.4L de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea 

bugetului indicativ/ devizului general cu valoarea superioar� din baza de date pentru bunul/ bunurile respective, 

iar diferenda dintre cele dou� valori se trece pe neeligibil. 

4.4 Dac� la pct. 4.1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat dou� oferte pentru bunuri a caror valoare este 
mai mare de 15 000 Euro si o oferta pentru bunuri a c�ror valoare este mai mica  sau egal� cu  15 000 Euro? 

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat dou� oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 
Euro `i o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egal�  cu 15 000 Euro. 

file:///C:/Users/alecsandra.rusu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/alecsandra.rusu/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/AppData/mmalcoci/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/mnicolescu/AppData/Roaming/Users/ccrisan.SAPARD/AppData/Roaming/Microsoft/121/USERS/abercu/AppData/Roaming/Microsoft/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/USERS/abercu/AppData/Roaming/Microsoft/Word/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/user/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK57/ci
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Totodat�, expertul va compara valorile din bugetul indicativ pentru bunurile care nu se reg�sesc în baza de date cu 
preturile unor bunuri de acelasi tip `i având acelea`i caracteristici tehnice, disponibile pe Internet, cu ofertele 

prezentate. 

Daca valorile ofertelor `i a celor reg�site pe internet, dac� este cazul, corespund , expertul bifeaz� caseta 
corespunzatoare DA, predurile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a caror valoare este mai mica  sau 
egal�  cu 15 000 Euro, respectiv unul din predurile incluse in cele dou� oferte prezentate pentru bunurile a caror 
valoare este mai mare de 15 000 Euro.  

Daca solicitantul nu a atasat dou� oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro, respectiv o 
oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egal� cu  15 000 Euro, expertul în`tiindeaz� solicitantul prin 
formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, mendionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile 
devin neeligibile. Dup� primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca, in urma solicitarii de 

informadii suplimentare, solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile `i 
expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare.  

Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii predurilor `i pot fi 
oferte personalizate, datate �i semnate sau pot fi print screen-uri de pe site-uri ale operatorilor economici în care 
s� se poat� identifica adresa web a operatorului economic, precum �i data ofertei `i care trebuie sa aiba cel putin 
urmatoarele caracteristici: 

- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale; 

- S� condin� predul de achizidie pentru bunuri/servicii. 

În acela�i timp cu verificarea prețurilor, expertul evaluator trebuie s� verifice în baza de date a ONRC codul CAEN 
al ofertantului, dac� acesta este în concordanț� cu bunurile/servicile pe care le va furniza. 

Prețurile din oferte vor fi acceptate numai în situația în care activitatea ofertantului demonstrat� prin cod CAEN 
este în concordanț� cu bunurile/servicile pe care le va furniza. 

Observatie: 

Predurile prezentate in oferte la faza depunerii studiului de fezabilitate/ Memoriului Justificativ sunt orientative. 

Expertul verifica daca valoarea inclusa in deviz se incadreaza intre nivelul minim `i maxim al ofertelor prezentate `i 
solicitantul a justificat alegerea. 

4.5 Solicitantul a prezentat dou� oferte pentru servicii a c�ror valoare este mai mare de 15 000 Euro `i o 
ofert� pentru servicii a c�ror valoare  este mai mica  sau egal� cu  15 000 Euro? 

Expertul verifica daca solicitantul a prezentat dou�  oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 
Euro `i o oferta pentru servicii a c�ror valoare este mai mica sau egal� cu 15 000 Euro.  

Daca solicitantul nu a atasat dou�  oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro, respectiv o 
oferta pentru servicii a caror valoare este mai mica sau egal� cu 15 000 Euro, expertul în`tiindeaz� solicitantul prin 
formularul E3.4L pentru trimiterea ofertei/ofertelor, mendionând ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile 
devin neeligibile. Dup� primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca in urma solicitarii de 

informadii suplimentare solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile `i 
expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii acestuia cu costurile corespunzatoare. 

4.6. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declaraţia proiectantului semnat� `i `tampilat� privind 
sursa de preţuri?  

Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind  sursa de preduri din Studiul de fezabilitate, daca 
declaradia este semnata `i `tampilat� `i  bifeaz� in caseta corespunzatoare DA sau NU.   

Daca proiectantul nu a indicat sursa de preduri pentru lucrari, expertul în`tiindeaz� solicitantul prin formularul 
E3.4L pentru trimiterea declaratiei proiectantului privind sursa de preduri, mendionând ca daca aceasta nu este 

transmisa, cheltuielile devin neeligibile. Dup� primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preduri, expertul 
bifeaz� DA. Daca, in urma solicitarii de informadii, solicitantul nu furnizeaza declaradia proiectantului privind sursa 
de preduri, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile `i expertul modifica bugetul indicativ respectiv valoarea 
totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu  costurile corespunzatoare. 

În situatia în care o parte din bunuri se reg�se`te în baza de date, iar pentru cealalt� se prezint� oferte, se bifeaz� 
DA `i la pct.4.1 `i la pct.4.4., iar la rubrica Observadii expertul va preciza acest lucru. 
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E. Verificarea planului financiar 

5.1 Planul financiar este corect completat `i respect� gradul de intervenţie public� stabilit de GAL prin fișa 
m�surii din SDL?  

Totalul cheltuielilor eligibile nu va dep�`i 200.000 euro/proiect 

Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 19, alin. (1) lit. b) poate ajunge la 90%, în funcție 
de cele specificate în fișa m�surii din SDL. 

 5.2 Proiectul se încadreaza în plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil? 

Expertul verifica in Planul financiar, randul „Ajutor public nerambursabil=, coloana 1, daca cheltuielile eligibile 
corespund cu plafonul maxim precizat la punctul 5.1 `i sunt in conformitate cu conditiile precizate. 

Daca valoarea eligibila a proiectului se incadreaza in plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul 

bifeaz� in caseta corespunzatoare DA. 

Daca valoarea eligibila a proiectului depaseste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul bifeaz� 
in caseta corespunzatoare NU `i î`i motiveaz� pozidia în linia prev�zut� în acest scop la rubrica Observadii. 

  5.3 Avansul solicitat se încadreaza într-un cuantum de pân� la 50% din ajutorul public nerambursabil? 

Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul public pentru investidii. 
Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar `i bifeaz� caseta DA. In caz contrar, expertul completeaza cu 
valoarea corecta, modificata a avansului, bifeaz� caseta NU `i în`tiindeaz� solicitantul asupra modificarilor, prin 
formularul E3.4L. 

In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifeaz� caseta NU ESTE CAZUL. 

F. Verificarea condițiilor artificiale 

6.2. Verificarea condiţiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b 

Expertul verific� în cadrul proiectului `i accesând link-ul pentru Registrul electronic al CF: 

<http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Co

mmand=Render> dac� solicitantul a încercat crearea unor condidii artificiale necesare pentru a beneficia de pl�di `i 
a obdine astfel un avantaj care contravine obiectivelor m�surii.  

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

Punctele 3 si 4 se verifica in Bazele de date FEADR si in RECOM online/ Aplicația Interoperabilitate a Consiliului 

Concurenței istoricul actionarilor/asociatilor/reprezentantului legal al solicitantului, daca acestia detin alte 

societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului,  

Punctul 5 - se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si în RECOM online/ Aplicația Interoperabilitate a 

Consiliului Concurenței daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe 

amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. Dac� DA, pentru confirmarea faptului c� 
beneficiaz� de infrastructura comun�, se impune vizita pe teren. 

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

invecineaza.  

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

economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).  

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

Punctul 6 - se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor 

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

obiectuL proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate sau a altor 

informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau actionarii/asociatii 

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

Punctul 7 - se verifica in RECOM online Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurenței daca solicitantii care 

depun Cerere de Finantare au asociati comuni cu cei ai altor beneficiari. In cazul in care se identifica alti 

beneficiari FEADR cu acelasi actionariat, se verifica daca cele doua proiecte formeaz� împreun� un flux tehnologic 

http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render
http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegistrulElectronicCF&rs:Command=Render
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Punctul 8 - Se detaliaza  alti indicatori (ex: acelasi consultant, posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti prin 

actionariat, mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor de lucru 

din mediul urban si deschiderea in mediul rural) identificati, care nu se regasesc in niciuna din categoriile 

susmentionate (la celelalte intrebari). 

Dac� în urma verific�rilor expertul identific� dou� sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, î`i va extinde 
verificarea asupra acestora, împreun� cu ceilaldi experdi implicadi în verificarea proiectelor respective. 

Dac� în urma verific�rii se identific� legaturi care conduc la:  

Complementaritatea investidiilor propuse: 

Se verific� dac� investidiile invecinate propuse de solicitanti diferiti se completeaz�/dezvolt�/optimizeaz� în cadrul 
unui flux tehnologic sau de servicii si nu pot functiona independent una fata de cealalta. 

Se verifica in RECOM/ Aplicația Interoperabilitate a Consiliului Concurențeiistoricul 

actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi 

domeniul sau domeniu complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale. 

Se verifica daca solicitantul a bifat punctul din sectiunea F a Cererii de Finanatare - Declaratie pe proprie 

r�spundere a solicitantului conform c�ruia investidia finandat� va deservi exclusiv interesele economice ale 
solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obdinerii de profit propriu.   

III.  Concluzii finale 

Solicitantul a creat condidii artificiale necesare pentru a beneficia de pl�di (sprijin) `i a obdine astfel un avantaj 
care contravine obiectivelor m�surii? 
În situația în care se constat� încadrarea proiectului verificat în premisa de creare condiții artificiale, se va descrie 
în mod detaliat modul în care au fost create condiții artificale pentru îndeplinirea criteriului de eligibilitate sau de 
selecție, se va bifa c�suda DA, iar cererea de finandare va fi declarat� neeligibil�. În caz contrar se va bifa c�suda 
NU. 

G. Verificarea criteriilor de selecție aplicate de c�tre GAL (Nu e cazul -se verifica in Fisa de Selectie )  

Pentru fiecare criteriu de selecție aplicat de c�tre GAL, verificarea se va realiza conform metodologiei de 
verificare a GAL, preluat� din Ghidul solicitantului elaborat de GAL și Fișa de verificare a criteriilor de selecție 
întocmit� de GAL (formular propriu), avizate de CDRJ, cu respectarea prevederilor Fișei m�surii din SDL. 

Procedura de selecție aplicat� de Comitetul de Selecție al GAL 

3.Analiza, evaluarea și 
selecția proiectelor:

3.1. Depunerea 

Proiectelor de catre 

Beneficiari

3.2. Analiza si evaluarea 

Proiectelor Verificarea 

conformitatii si 

eligibilitatii , analiza cf. 

criteriilor /coerenta cu  

SDL (criterii locale) 

3.3. Comisia de 

Evaluare/analiza/

decizie/Raport 

Selectie/Publicitate

3.4. Comisia 

Contestatii/Raport 

Contestatii  /Publicitate

 3.5.Transmiterea 

proiectelor spre AFIR / 

aprobare-validare-

contractare

(Procedura EVAL  )

3.1. Depunerea Proiectelor de catre Beneficiari
Proiectele /Cererile Finantare se depun la sediul /registratura GALMMV  

in perioada mentionata in Apelul de Proiecte 

- se inregistreaza /numar intrare RegProiecte

-se evalueaza conformitatea/Formular Conf si se  da 1 ex orig la 

deponent + numar inregistrare in Registru Proiecte

3.2. Analiza si evaluarea Proiectelor 
Verificarea conformitatii si eligibilitatii , analiza cf. criteriilor /

coerenta cu  SDL (criterii locale) se efectueaza de catre 

Responsabili cu verificarea, evaluarea `i selecţia proiectelor

3.3. Comitet Selectie analiza/decizie/Raport Selectie/

Informare Beneficiari si Publicitate/ Termen de contestatie

Comitet Selectie ales de Adunarea General� a Asociaților �i 
Consiliul Director), format din 15 membri ai parteneriatului. 

Pentru fiecare membru al comitetului de selecție se stabileste un 
membru supleant. 

3.4. Contestatii/Perioada de contestatii /Comisia de Solutionare 
Contestatii 

Raport Contestatii  /Info Beneficiar si Publicitate

 3.5.Transmiterea proiectelor aprobate 

spre AFIR / aprobare-validare-contractare

Conformitatea 

Eligibilitate si 

Selectie

Punctaj

Raport 

Evaluare

Raport 

Contestatii

Transmitere 

pentru 

Validare/

Semnare/

Contractare 
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Selecția proiectelor 
 
Selecția proiectelor se va face de c�tre membrii Comitetului de Selectie constituit la nivelul GAL MMV. 

Comitetul de Selecţie este format din 15 membri ai parteneriatului, din care 4  membri din sectorul public, 
5 membri din sectorul privat `i 6 membri din sectorul societ�ții  civile (ONG). Pentru fiecare funcție în parte este 
prev�zut un supleant respectând algoritmul.  

Comitetul de selecție va aplica regula „dublului cvorum=,respectiv pentru validarea voturilor, este necesar 
ca în momentul selecdiei s� fie prezendi cel pudin 50% din membrii comitetului de selecție, din care peste 50% s� fie 
din mediul privat `i societate civil�, organizatiile din mediul urban reprezentind mai putin de 25 %.  

Verificarile vor fi efectuate de catre 2 evaluatori GALMMV, respectind principiul de verificare 4 ochi, 
respectiv vor fi semnate de catre expertii evaluatori angajati in cadrul GALMMV . 

 
Fiecare persoana implicata in procesul de evaluare si selectie a proiectelor de la nivelul GALMMV 

(evaluatori, membrii comitetului de selectie si membrii comisiei de solutionare a contestatiilor ) are obligatia de a 
respecta prevederile OUG nr.66/2011, cu modificarile si completarile ulterioare , privind evitarea conflictului de 
interese conform legilstatiei «  Descrierea mecanismelor de evitare a posibillelor conflicte de interese  conform 
legislatiei nationale « . 

In acest sens premergator procesului de evaluare si selectie , persoanele implicate de la nivelul GALMMV 
(inclusiv expertii cooptati , in cazul externalizarii serviciilor de evaluare ) vor completa o declaratie pe proprie 
raspundere privind evitarea conflictului de interese, care sa contina minim aspectele precizate in cadrul ghidului de 
implementare. 

Dac� unul dintre proiectele depuse pentru selecție aparține unuia dintre membrii comitetului de selecție, 
persoana/organizația în cauz� nu are drept de vot �i nu va participa la întâlnirea comitetului respective. 
Metodologia de verificare a acestora este disponibil� pe site-ul GALMMV la secțiunea Apeluri Selecție, subsecțiunea 
Manual Proceduri: http://galmmv.ro/manual-proceduri/ 

Verificarea proiectelor depuse privind conformitatea administrativ�, eligibilitatea `i încadrarea în criteriile 
de selecdie se realizeaz� de c�tre experdii din cadrul compartimentului tehnic al GAL-ului, cu excepția cazului în 
care solicitant e GAL-ul, conform Procedurii de evaluare �i selecdie aprobat� de organele de decizie ale GAL- ului, 
în termen de 30 zile, de la depunere, cu respectarea principiului de verificare 4 ochi avand în vedere : 
- Fi�a M�surii din SDL; 
- Ghidul Solicitantului pentru M�sura M6/6A; 
- Criteriile de eligibilitate �i selectie �i punctajele aferente aprobate de Adunarea General�. 
Toate verific�rile se realizeaz� pe evalu�ri documentate, în baza unor fi�e de verificare elaborate la nivelul GAL 
MMV, datate �i semnate de expertul evaluator �i verificate de managerul GAL MMV. 
În etapa de evaluare a proiectului, experții GAL MMV vor realiza vizite pe teren, dac� se consider� necesar. 
Concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate pentru Cererile de Finanțare, pentru care s-a decis 
verificarea pe teren, se va formula numai dup� verificarea pe teren. 
Managerul GAL MMV în termen de maxim 5 zile dup� finalizarea evalu�rii, dispune convocarea Comitetului de 
Selectie care va analiza îndeplinirea condidiilor de conformitate, eligibilitate `i selecdie �i va emite Raportul de 
Selectie. 
Criteriile de selecție �i punctajul aferent fiec�rui criteriu sunt aprobate de Adunarea General� GAL. 
 
Criteriile de selecție cu punctajele aferente inclusiv metodologia de verificare a acestora se gasesc  
in Ghidul Solicitantului elaborat de catre GALMMV, publicat pe site ul www.galmmv.ro , Masura M6/6A. 

I. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECTIE 
Toate documentele vor fi in termen de valabilitate la data depunerii documentelor însoditoare ale cererii de 
finandare.  
 

Criterii de selecție: 
Criterii LEADER: Locuri de munc� nou create;   
Criterii specifice m�surii:  
CS1.Prioritizarea sectoarelor cu potențial de cre�tere (textile �i piel�rie, industrii creative �i culturale, inclusiv 
me�te�uguri, activit�di de servicii în tehnologia informației,  
agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural);  
CS2.Stimularea activit�ților turistice în sensul prioritiz�rii activit�ților agroturistice desf��urate în zonele cu 
potențial turistic ridicat/destinații ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu 
Ordonanța de Urgenț� nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului național;  
 

http://galmmv.ro/manual-proceduri/
http://www.galmmv.ro/
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Nr.crt Principii `i criterii de selecție 
Punctaj 

minim 

Punctaj 

minim pt. 

selectie 

Punctaj 

Maxim 

Punctaj 

Realizat  

Total 

Max= 

100 

L 

Leader: locuri de munca nou create (Min. 1 loc de munca nou creat cu norma 

intreaga sau echivalent) (max.50 puncte) 

Total 

MaxCS1= 

50 

  
L1: 1 loc de munca nou creat (Cu 

Norma Intreaga)  
20 

20 

  o 

 

  
L2: 2 x Locuri de Munca nou 

creat (Cu Norma Intreaga)  
50 50 o 

50 

1 

CS1.Prioritizarea sectoarelor cu potențial de creștere (textile și piel�rie, 
industrii creative și culturale, inclusiv meșteșuguri, activit�ţi de servicii în 
tehnologia informației, agroturism, servicii pentru populația din spațiul rural); 
(Max.40 puncte) 

 

  

1.1.Textile si pielarie  20 

5 

  o 
 

1.2.Industrii creative si culturale 20   o 
 

1.3.Mestesuguri 20   o 

 

1.4.Activit�di de servicii în 
tehnologia informației 

20   o 

 

1.5.Agroturism (cu excepția 
înființ�rii hotelurilor, pensiunilor �i 
agropensiunilor) 

20   o 

 

1.6.Servicii pentru populatia din 

mediul rural  
40 40 o 

40 

1.7.Altele  cf. CAEN eligibil 

nementionate anterior (cf. anexe 7 si 

8 Coduri CAEN) 

5   o 

 

2 

CS2.Stimularea activit�ților turistice în sensul prioritiz�rii activit�ților 
agroturistice desf�șurate în zonele cu potențial turistic ridicat/destinații 
ecoturistice/arii naturale protejate, care au fost stabilite în conformitate cu 
Ordonanța de Urgenț� nr. 142/2008 privind aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național; (Max.10puncte) 

Total Max 

CS2= 

10 

  

2.1.Proiecte ce vizeaz� investidii 
în agroturism (cu excepția înființ�rii 
hotelurilor, pensiunilor �i 
agropensiunilor) în zonele cu 
potențial turistic ridicat ; (Serviciile 
turistice de agrement – vor primi 

punctaj numai acele servicii (care 

pot include �i dot�ri) obligatorii de 
realizat, conform clasific�rii 
agropensiunii, în funcție num�rul de 
margarete (conform ordin ANT 

65/2013). 

0 0 3 o 10 
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2.2.Proiecte ce vizeaz� investidii 
în agroturism (cu excepția înființ�rii 
hotelurilor, pensiunilor �i 
agropensiunilor)  în zonele UAT uri  
cu Site uri Natura 2000 ;  

0 

3 

o 
(Serviciile turistice de agrement 

– vor primi punctaj numai acele 

servicii (care pot include �i dot�ri) 
obligatorii de realizat, conform 

clasific�rii agropensiunii, în funcție 
num�rul de margarete (conform ordin 
ANT 65/2013). 

  

2.3. Proiecte care includ 

activit�ți turistice de agrement ce 
vor fi desf��urate în zonele cu 
destinații ecoturistice sau în zone cu 
arii naturale protejate (altele decit 

Natura 2000 ) ( cu excepția înființ�rii 
hotelurilor, pensiunilor �i 
agropensiunilor) 

0 4 o 

 
Total CS2 :  Se pot cumula 

toate cele 3 subcriterii C2.1., 

CS2.2., CS2.3.  

    10   

 

      

 

  
Total punctaj minim selectie 

LEADER 
  20   o 

 

 Total punctaj minim selectie 

GALMMV 
  5   o 

 

 Total punctaj minim pentru selectie 

LEADER+ GALMMV 

  25 

  

Punctaj 

Realizat

= 

  100 

Tabel 7. Selectie/Punctaje Minimale 

Departajare 

P
ri

o
ri

ta
t

e
a
  
n
r.

 Departajare (Se aplica succesiv criteriile pina la departajare , in ordinea)  

  În cazul în care dou� sau mai multe proiecte vor avea același punctaj vor fi aplicate urm�toarele 
criterii de departajare: 

1 Durata de implementare a proiectului(Cea mai scurta durata are prioritate) 

2 Integrarea de echipamente ce folosesc energie din surse regenerabile in proiect  

3 Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existent� (cel putin PFA), care a desf��urat în principal 
activitate în domeniul agricol* �i intenționeaz� s�-�i diversifice activitatea în sectorul non-agricol. 

Activitatea agricol� trebuie s� fie realizat� pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființ�rii �i 
pân� la data depunerii cererii de finanțare.     

4 Proiecte care sunt initiate de  tineri (sub 40 de ani ) cu domiciliul stabil in teritoriul GALMMV 

5 Punctajul de la criteriile LEADER (locuri de munca)  
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6 Întreprindere activ� f�r� întrerupere cel puțin 3 ani �i cu profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a 
se evidenția buna gestionare a activit�ții economice) 

7 Solicitanții au depus la Cererea de finanțare documentul final emis de APM pentru demararea 
investiției (aviz de mediu, acord de mediu etc.) 

8 Punctajul de la Factorii de Risc (din Cererea de Finantare in ordinea riscului/punctajului  minim 

9 Proiecte care vizeaz� servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice �i sanitar - veterinare) 

10 Proiecter care propun cel puțin o acțiune care vizeaz� protecția mediului. 

11 Proiecte care integreaz� mijloace de digitalizare în activitatea din planul de afaceri  

12 Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 

6.2, 6.4 �i m�sur� similar� din 19.2)  

Tabel 8. Departajate proiecte la punctaje egale 

II. Metodologia de verificare  
 

Criterii Selectie LEADER 

: locuri de munca  

Unde se verifica  Rezultat verificare 

  

  Da  Nu  Nu e cazul  

Numar de locuri de 

munca nou create 

1.CF ,  Indicatori Monitorizare , 

pct.9 

 

   

 2. Declaratia Cofinantare , HG226, 

Locuri de munca , anexa 6 

   

 3.SF  , 7.3. 2 Estim�ri privind forţa 

de munc� ocupat� prin realizarea 
investiţiei 

Locuri de munc� nou-create

 ……………………….. 
 

   

1 loc de  de munca nou creat  la un proiect  de max. 56.684,00 

EUR (Total chelt. Publica) 

  

   

2 locuri de munca nou create la un proiect de max. 56.684,00  

EUR (Total chelt. Publica) 

  

   

1. Criterii GALMMV  

  
 

 Unde se verifica  Rezultat Verificare 

Nr.crt Principii `i criterii de selecție  Da  Nu  Nu e 

cazu

l 

1 CS1.Prioritizarea sectoarelor 

cu potențial de creștere (textile și 
piel�rie, industrii creative și 
culturale, inclusiv meșteșuguri, 
activit�ţi de servicii în tehnologia 
informației, agroturism, servicii 
pentru populația din spațiul rural);  

1. CF , B1.1.   
Informaţii privind 
solicitantul ,Codul 
CAEN al 
activit�ţii/activit�ţi
lor finanţate prin 
proiect 

2. Anexa CAEN : Lista 
codurilor CAEN 
aferente 
activit�ţilor care 
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sunt eligibile la 
finanţare  

în cadrul subm�surii 
6.4 

 

3. Lista codurilor 
CAEN pentru care 
nu sunt considerate 
cheltuieli eligibile 
construcţia, 
modernizarea sau 
extinderea 
cl�dirilor, ci numai 
dotarea acestora 

  1.1.Textile si pielarie       

  1.2.Industrii creative si 

culturale 

     

  1.3.Mestesuguri      

  1.4.Activit�di de servicii în 
tehnologia informației 

     

  1.5.Agroturism      

  1.6.Servicii pentru populatia 

din mediul rural  

     

  1.7.Altele  cf. CAEN eligibil 

nementionate anterior  

    

2 CS2.Stimularea activit�ților 
turistice în sensul prioritiz�rii 
activit�ților agroturistice 
desf�șurate în zonele cu potențial 
turistic ridicat/destinații 
ecoturistice/arii naturale 

protejate, care au fost stabilite în 
conformitate cu Ordonanța de 
Urgenț� nr. 142/2008 privind 

aprobarea Planului de amenajare a 

teritoriului național;  

1. CF B1.1. Codul CAEN 

proiect  

2. CF /SF Localizarea 

investitiei UAT , tip zone 

(SF  Anexa Indic . 

Monitorizare)  

3. Anexe zone turistice , 

zone eco turistice , zone 

Natura 2000 

   

  2.1.Proiecte ce vizeaz� 
investidii în agroturism (pensiuni 
agroturistice �i/sau servicii de 
agrement) în zonele cu potențial 
turistic ridicat ; (Serviciile turistice 

de agrement – vor primi punctaj 

numai acele servicii (care pot 

include �i dot�ri) obligatorii de 
realizat, conform clasific�rii 
agropensiunii, în funcție num�rul de 
margarete (conform ordin ANT 

65/2013). 

* Se verific� în Anexa 5.3, 
daca UAT-ul nu apare se 

acord� 0 puncte, 1 punct 
pentru potendial mai mic 
decât 15, 2 puncte pentru 
potendial mai mare decât 
15 dar mai mic decât 30, 3 
puncte pentru potendial 
mai mare decât 30 
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  2.2.Proiecte ce vizeaz� 
investidii în agroturism (pensiuni 
agroturistice �i/sau servicii de 
agrement) în zonele cu Site uri 

Natura 2000 ;  

(Serviciile turistice de agrement 

– vor primi punctaj numai acele 

servicii (care pot include �i dot�ri) 
obligatorii de realizat, conform 

clasific�rii agropensiunii, în funcție 
num�rul de margarete (conform 
ordin ANT 65/2013). 

** Se verific� în Anexa 5.1a, 
5.1c, 5.2, daca UAT-ul nu 

apare in zona Natura2000 

se acord� 0 puncte, daca 
apare se acord� punctajul 
maxim.   

   

  2.3. Proiecte care includ 

activit�ți turistice de agrement ce 
vor fi desf��urate în zonele cu 
destinații ecoturistice sau în zone 
cu arii naturale protejate. 

Se verifica in PA /CF 

localizarea in zone 

precizate 

   

 

Departajare  

P
ri

o
ri

ta
te

a 
 n

r.
 

Departajare (Se aplica succesiv criteriile pina la 

departajare , in ordinea)  

Verificare Rezultat Verificare 

  În cazul în care două sau mai multe proiecte vor avea 
același punctaj vor fi aplicate următoarele criterii de 
departajare: 

Unde se verifica  Da Nu  Nu e 

cazul 

1 Durata de implementare a proiectului(Cea mai scurta durata 

are prioritate) 

CF, SF ⃝ ⃝ ⃝ 

2 Integrarea de echipamente ce folosesc energie din surse 

regenerabile in proiect  

SF ⃝ ⃝ ⃝ 

3 Proiecte care sunt inițiate de o întreprindere existentă (cel 
putin PFA), care a desfășurat în principal activitate în 
domeniul agricol* și intenționează să-și diversifice activitatea 
în sectorul non-agricol. Activitatea agricolă trebuie să fie 
realizată pe perioada a cel puțin 12 luni de la data înființării 
și până la data depunerii cererii de finanțare.     

SF, CF, Declaratii ⃝ ⃝ ⃝ 

4 Proiecte care sunt initiate de  tineri (sub 40 de ani ) cu 

domiciliul stabil in teritoriul GALMMV 

CF ⃝ ⃝ ⃝ 

5 Punctajul de la criteriile LEADER (locuri de munca)  Fisa selectie , CF ⃝ ⃝ ⃝ 

6 Întreprindere activă fără întrerupere cel puțin 3 ani și cu 
profit operațional în ultimii 2 ani (pentru a se evidenția buna 
gestionare a activității economice) 

SF, CF, Declaratii ⃝ ⃝ ⃝ 

7 Solicitanții au depus la Cererea de finanțare documentul 
final emis de APM pentru demararea investiției (aviz de 
mediu, acord de mediu etc.) 

CF, Anexe ⃝ ⃝ ⃝ 

8 Punctajul de la Factorii de Risc (din Cererea de Finantare in 

ordinea riscului/punctajului  minim 

CF ⃝ ⃝ ⃝ 

9 Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv 
stomatologice și sanitar - veterinare) 

CF, SF ⃝ ⃝ ⃝ 
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10 Proiecter care propun cel puțin o acțiune care vizează 
protecția mediului. 

SF, CF ⃝ ⃝ ⃝ 

11 Proiecte care integrează mijloace de digitalizare în 
activitatea din planul de afaceri  

SF, CF ⃝ ⃝ ⃝ 

12 Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de 
programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură 
similară din 19.2)  

Declaratia Minimis, 

anexa 6.2. si declaratia 

6.4.Consiliere si altele 

⃝ ⃝ ⃝ 

 

Data și modul de anunțare a rezultatelor procesului de selecție: 
Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucr�toare de la 

data finaliz�rii activit�ților de evaluare �i selecție de c�tre experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în 
cadrul unui apel. 

Raportul de selecţie Final se public� pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro dup� aprobarea 
acestuia de c�tre Comitetul de Selecdie a Proiectelor �i avizarea lui de c�tre CDRJ  

Modalitatea de prezentarea a rezultatelor evalu�rii 
Dup� încheierea procesului de evaluare `i selecdie desf��urat de c�tre personalul GAL, Comitetul Local de Selecdie a 
Proiectelor va emite Raportul de Selecdie Intermediar / Raportul de Evaluare în care vor fi înscrise proiectele 
retrase, neeligibile, eligibile neselectate `i eligibile selectate, valoarea acestora, numele solicitandilor, iar pentru 
proiectele eligibile punctajul obdinut pentru fiecare criteriu de selecdie. 
GAL-ul va în`tiinda solicitandii asupra rezultatelor procesului de evaluare `i selecdie prin publicarea pe pagina 
proprie de web a Raportului de Selecdie Intermediar/Raportului de Evaluare `i prin afi`area lui la sediul GAL-ului.  
GAL va notifica solicitandii asupra motivele pentru care proiectele nu au fost selectate; 

–   se vor mendiona criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obdinut pentru fiecare 
criteriu de selecdie  

-  precum `i perioada de depunere `i soludionare a contestadiilor. 
Notific�rile vor fi transmise de GAL cu confirmare de primire din partea solicitandilor sau vor fi predate personal cu 
semn�tur� de primire din partea reprezentantului legal al potendialului beneficiar. 
GAL poate exclude din flux etapa de Raport Intermediar �i perioada de primire a contestațiilor �i poate s� elaboreze 
direct Raport de Selecție Final doar în situația în care nu exist� proiecte neeligibile sau proiecte eligibile �i 
neselectate, deci când valoarea proiectelor total� a proiectelor eligibile este mai mic� sau egal� cu alocarea 
financiar� a apelului respectiv, dat fiind faptul c� nu exist� condiții care s� conduc� la contestarea rezultatului 
procesului de evaluare �i selecție. 
 

Depunerea și soluționarea contestațiilor 
Solicitandii ale c�ror proiecte au fost declarate neeligibile sau au fost declarate eligibile `i neselectate, pot depune 
contestadii la sediul GAL în maximum 5 zile lucr�toare de la data primirii notific�rii sau în maximum 5 zile 
lucr�toare de la data public�rii Raportului de Selecdie pe pagina de web www.galmmv.ro 

Contestaţiile trimise dup� expirarea termenului prev�zut vor fi respinse. 
Contestadiile, semnate de solicitanți, se depun la sediul GAL Maramure� Vest sau se transmit prin po�t�/curierat la 
adresa: Ora� T�uții M�gher�u�, Str. 1, Nr 194, cam. 15 Jud. Maramure� sau prin e-mail, scanate, la adresa 
secretariat@maramures-vest.ro 

Obiectul contestaţiei va fi strict legat de Cererea de Finandare depus� de solicitant. 
În acest sens, se pot contesta motivele pentru declararea neeligibilit�ții sau punctajul acordat unuia sau mai multor 
criterii de selecție. 

Soluționarea contestațiilor se va realiaza, în termen de 10 zile, de c�tre Comisia de Soludionare a 
Contestaților care este constituit� din 3 membri - un reprezentant al sectorului public �i 2 reprezentanți ai 
sectorului privat �i socit�ții civile. 
Dup� analizarea tuturor contestațiilor depuse, Comisia de Soluționare a Contestațiilor întocme�te Raportului Final 
de soluționare a contestațiilor, Comitetul de Selecție a proiectelor parcurge procedura de selecție a cererilor de 
finanțare. 

Perioada de elaborare a Raportului de solutionare a contestațiilor este de 2 zile lucr�toare de la data 
finaliz�rii contestației �i de 12 zile lucr�toare de la data depunerii contestatiei. 

Întocmirea Raportului de selecţie final a Cererilor de Finanţare 
Pentru proiectele care au fost parcurse toate etapele de verificare se întocme�te Raportul de Selecție 

Final în care vor fi înscrise proiectele retrase, neeligibile, eligibile neselectate `i eligibile selectate, valoarea 
acestora, numele solicitandilor, iar pentru proiectele eligibile punctajul obdinut pentru fiecare criteriu de selecdie. 

http://www.galmmv.ro/
http://www.galmmv.ro/
file:///D:/!!!GALMMV_2015_2020/!!Antet_Andrei_25iunie_2017/secretariat@maramures-vest.ro
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Perioada de elaborare a Raportului de Selectie Intermediar/Final este de maxim 5 zile lucr�toare de la 
data finaliz�rii activit�ților de evaluare �i selecție de c�tre experții GAL MMV pentru toate proiectele depuse în 
cadrul unui apel. 

Raportul de selecţie Final se public� pe pagina de internet a GAL MMV  www.galmmv.ro dup� aprobarea 
acestuia de c�tre Comitetul de Selecdie a Proiectelor �i avizarea lui de c�tre CDRJ .  
           
  Solicitandii vor depune dosarul Cererii de Finanadare în 2 exemplare, un original `i o copie, fiecare dosar 
având anexat� forma electronic� pe DVD/CD, scanata cu rezolute min de 200 dpi, si Cererea de Finatare si in 
format Excel.  
     
Informaţii detaliate puteţi solicita la sediul GAL Maramure` Vest, în  T�uţii M�gher�u`,  Strada. 1, num�rul 194, 
camera 15, program de lucru 07.30 – 15.30,  (sediul prim�riei T�uţii M�gher�u`) Judeţ Maramure` sau la 
numerele de telefon: 0722229302 e-mail: secretariat@maramures-vest.ro  
              V� oferim `i varianta electronic� (suport CD/DVD) sau pe suport tip�rit a informaţiilor detaliate 
aferente m�surilor lansate de GALMMV. 
 
Trebuie evitat� depunerea proiectelor în ultimele 5 zile pentru ca solicitantul, în cazul constat�rii 
neconformit�ții cererii de finanțare, s� aib� posibilitatea redepunerii acesteia.  
 
În etapa de autorizare a pl�ților, toate cererile de plat� trebuie s� fie depuse inițial la GAL MMV 
Anunţul referitor la apelul de selecţie a cererilor de finandare  în cadrul GAL Maramure` Vest va fi publicat pe 
pagina de internet a GAL-ului www.galmmv.ro �i va fi disponibil pe suport tip�rit la Sediul GAL Maramures Vest. 
 
Alte informații relevante: 
 

Pentru semnarea Contractului de finanțare, solicitanții trebuie s� prezinte în mod obligatoriu, în termen 
de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea Notific�rii urm�toarele documente: 

Document de la instituția financiar� cu datele de identificare ale acesteia `i ale contului aferent proiectului FEADR 
(denumirea, adresa instituției financiare, codul  IBAN al contului în care se deruleaz� operațiunile cu AFIR) - pentru 

solicitanții publici documentul va fi eliberat obligatoriu de trezorerie; 

Cazierul judiciar al responsabilului legal, în original, care s� ateste lipsa înscrierilor care privesc sancdiuni penale în 
domeniul economico-financiar; 

Documentul/documentele care dovedesc capacitatea `i sursa de cofinandare privat� a proiectului, prin extras de 

cont (în original) �i/sau contract de credit (în copie), acordat în vederea implement�rii proiectului. În cazul în care 
dovada co-finanț�rii se prezint� prin extras de cont, acesta va fi însoțit de Angajamentul reprezentantului legal al 

proiectului (model afi�at pe site-ul www.afir.info) (pentru solicitanții care s-au angajat prin declarație pe proprie 
r�spundere, la depunerea cererii de finanțare, c� vor prezenta dovada cofinanț�rii private la data semn�rii 
contractului). Nu se depun în cazul finanț�rii publice de 100%;Alte documente (se vor preciza, dup� caz, în 
Notificarea E6.8.3L). Dac� beneficiarul nu prezint� documentele prev�zute în Notificare sau nu se prezint� spre 
semnare la termenul stabilit �i nici nu solicit�, în scris, Autorit�ții Contractante alte termene, atunci se consider� 
c� a renunțat la ajutorul financiar. În cazul în care beneficiarul solicit� prelungirea termenului de prezentare a 
clarific�rilor solicitate, noul termen nu poate dep��i termenul inițial stabilit cu mai mult de 10 (zece) zile. 
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