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FISA DE VERIFICARE A ELIGIBILITATII PENTRU INVESTITIILE FINANTATE  
IN CADRUL MASURILOR M1/2A SI M2/6A 

(formular propriu GAL) 
 

Prezenta fisa de verificare se aplica pentru investitiile finantate in cadrul urmatoarelor 

masuri: 

- M1/2A Investitii in exploatatii agricole si procesare, masura care cuprinde categoriile 

de investitii mentionate in Reg. 1305/2013 la art. 17, alin. (1), lit. (a), (b) 

- M2/6A Investitii pentru dezvoltarea sectorului non-agricol, masura care cuprinde 

categoriile de investitii mentionate in Reg. 1305/2013 la art. 19, alin. (1), lit. (b) 

 

Investitiile ce fac obiectul art. 17, alin. (1), lit (b) din Reg. 1305/2013 cuprind investitii 

tangibile si/sau intangibile care vizeaza prelucrarea, comercializarea si/sau dezvoltarea 

produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu exceptia 

produselor pescaresti iar rezultatul procesului de productie poate fi: 

- un produs din anexa I la tratat, investitiile de acest tip fiind prezentante in continuare 

ca investitii care se incadreaza in prevederile art. 17, alin (1), lit. b)  

- un produs non- anexa I la tratat (neinclus in anexa I la tratat), investitiile de acest tip 

fiind prezentante in continuare ca investitii care se incadreaza in prevederile art. 17, 

alin (1), lit. b) (schema GBER), aceste investitii fiind reglementate prin schema de 

ajutor de stat GBER aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale 

nr. 3433/31.12.2015. 

 

Denumire solicitant:_____________________________________________________________ 

Titlu proiect: ___________________________________________________________________ 

Data inregistrarii proiectului la GAL: 

_________________________________________________ 

Obiectivul proiectului: 

____________________________________________________________ 

Amplasare proiect (localitate):_____________________________________________________ 

Statut juridic solicitant:___________________________________________________________ 

 

Date personale reprezentant legal 

Nume: ________________________________Prenume:_______________________________ 

Functie reprezentant legal:_______________________________________________________ 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI 

A. Verificarea eligibilitatii solicitantului Verificare efectuata 

DA NU NU 
ESTE 
CAZUL 

1. Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR, atat pentru 
Programul SAPARD, cat si pentru FEADR? 

   

2. Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia 
pe proprie raspundere F, aplicabile proiectului? 

   

3. Solicitantul are in implementare proiecte in cadrul uneia dintre 
masurile 141, 112, 411-141, 411-112, aferente PNDR 2007 – 2013 sau 
are proiect depus pe submasura 6.1 sau 6.3 si nu i s-a acordat inca cea 
de-a doua transa de plata? (doar pentru proiectele cu obiective care se 
incadreaza in prevederile art. 17, alin (1), lit. a si b) 

   

4. Solicitantul nu trebuie sa fie in dificultate, in conformitate cu legislatia 
in vigoare. 
(doar pentru proiectele cu obiective care se incadreaza in prevederile 
art. 17, alin (1), lit. b) si art. 19, alin (1), lit. b) 

   

5. Solicitantul indeplineste conditia conform careia nu se afla in 
procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, inchidere 
operationala, dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu are 
activitatea suspendata sau alte situatii similare reglementate de lege ?  
(doar pentru proiectele cu obiective care se incadreaza in prevederile art. 
17, alin (1), lit. b) (schema GBER) 

   

6. La data depunerii cererii de finantare solicitantul indeplineste conditia 
sa nu  inregistreze debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale 
sau debite provenind din neplata contributiilor de asigurari sociale, a 
contributiilor de asigurari pentru somaj, a contributiei de asigurare 
pentru accidente de munca si boli profesionale, precum si a 
contributiilor pentru asigurarile sociale de sanatate. 
(doar pentru proiectele cu obiective care se incadreaza in prevederile art. 
17, alin (1), lit. b) (schema GBER) 

   

7. Intreprinderea face subiectul unui ordin de recuperare inca 
neexecutat in urma unei decizii anterioare a Comisiei sau a unui alt 
furnizor de ajutor de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor 
ca fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna? 

sau  
in cazul in care a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executata si ajutorul a fost integral recuperat, inclusiv dobanda de 
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recuperare aferenta? 
(doar pentru proiectele cu obiective care se incadreaza in prevederile art. 
17, alin (1), lit. b) (schema GBER) 

8.1 Solicitantul  a inchis aceeasi activitate sau o activitate similara in 
Spatiul Economic European in cei doi ani care au precedat depunerea 
cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investitii  
sau 
8.2.Solicitantul, in momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri 
concrete de a inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani 
dupa finalizarea investitiei initiale pentru care solicita ajutoare, in zona 
in cauza.?  
(doar pentru proiectele cu obiective care se incadreaza in prevederile art. 
17, alin (1), lit. b) (schema GBER) 

   

  

B.Verificarea conditiilor de eligibilitate  Verificare efectuata 

 
DA
  

NU Nu este 
cazul 

EG1 Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor 
eligibili 

   

EG2 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile 
eligibile prevazute prin fisa masurii din SDL 

   

EG3 Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat 
asupra mediului daca aceasta poate avea efecte negative asupra 
mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, mentionata in cap. 8.1 
din PNDR 2014-2020.  

   

EG4 Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in 
baza documentatiei tehnico-economice 

   

EG5 Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii 
investitiei 

   

EG6 Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii 
publice, sanitar-veterinar si de siguranta alimentara 

   

Sectiuni specifice 

(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. a) 

EG7 Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o 
dimensiune economica de minim 4.000 SO* (valoarea productiei 
standard); 

   

EG8 Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile 
productiei agricole realizate de tinerii fermieri care se instaleaza pentru 
prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in termen de maxim 
24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) nr. 
1305/2013) 
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EG9 Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de 
legislatia europeana se vor realiza in termen de 12 luni de la data la care 
aceste cerinte au devenit obligatorii pentru exploatatia agricola 
(conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)   

   

EG10 Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de 
energie electrica, prin utilizarea biomasei, trebuie sa respecte 
prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin demonstrarea utilizarii unui 
procent minim de energie termica de 10% 

   

EG 11 In cazul procesarii la nivel de ferma, materia prima procesata va fi 
produs agricol (conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar 
produs Anexa I la Tratat 

   

(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) 

EG12 Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole 
incluse in lista cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea 
Uniunii Europene in scopul obtinerii de produse Anexa I 

   

(doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) (schema GBER) 

EG13 Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investitii in sectoarele de 
activitate economica precizate in fisa masurii din SDL, in scopul 
procesarii  produselor agricole incluse in lista cuprinsa in Anexa I la TFUE 
in scopul obtinerii de produse non-Anexa I 

   

EG14 Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza ca sunt 
indeplinite conditiile privind efectul stimulativ  

   

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

EG15 In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru 
sprijin speciile eligibile si suprafetele incluse in Anexa din Cadrul 
National de Implementare aferenta STP, exceptand cultura de capsuni in 
sere si solarii si pepinierele. Se accepta finantarea altor specii care nu 
sunt cuprinse in Anexa, in baza unei analize locale a unui institut 
ceritificat care sa ateste potentialul speciei respective intr-o anumita 
zona (doar pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. a si b – sector 
pomicol) 
 

   

EG16 Toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie 
efectuate pe teritoriul GAL. 
 

   

EG17 Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe 
proiecte de servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa 
faca dovada existentei cofinantarii private, daca este cazul, cumulata 
pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate ale 
programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este 
cazul) si daca nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in 
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mod necuvenit un avantaj, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Atentie!  
Se va prelua matricea de verificare a Bugetului indicativ si a Planului Financiar (inclusiv a 
viabilitatii economico-financiare) din formularul aferent sub-masurii din PNDR cu investitii 
similare, in vigoare la momentul lansarii apelului de selectie de catre GAL. 
 

C. Verificarea bugetului indicativ 
 

Verificare efectuata 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

3.1 Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea 
de finantare sunt corecte si sunt in conformitate cu devizul 
general si devizele pe obiect precizate in Studiul de fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ? 
Da cu diferente* 
 * Se completeaza in cazul cand expertul constata diferente fata 
de bugetul prezentat de  solicitant in cererea de finantare 

 
 
 
 
 
 

  

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  
Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania 
este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la 
adresa : http://www.ecb.int/index.html (se anexeaza pagina 
continand cursul BCE din data intocmirii  Studiului de fezabilitate) 

   

3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investitiilor eligibile din 
proiect, in conformitate cu cele specificate in cadrul Fisei masurii 
din SDL in care se incadreaza proiectul si cap. 8.1 din PNDR? 

   

3.4. Costurile generale ale proiectului, (acele costuri necesare 
pentru pregatirea si implementarea proiectului, constand in 
cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare si 
management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind 
durabilitatea economica si de mediu, taxele pentru eliberarea 
certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si 
autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in 
legislatia nationala), direct legate de realizarea investitiei, nu 
depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% 
pentru acele proiecte care nu includ constructii? 

   

3.5. Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul 
indicativ se incadreaza, in cazul SF-ului intocmit pe HG907/2016, 
in procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor prevazute la 
cap./ subcap. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8  si 4A din devizul general, 
conform legislatiei in vigoare, sau, in cazul SF-ului intocmit pe HG 
28/2008  in procentul de maxim 10% din valoarea cheltuielilor 
prevazute la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 si 4A din devizul general, 

   

http://www.ecb.int/index.html
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conform legislatiei in vigoare ? 

3.6 Actualizarea respecta procentul de max. 5% din valoarea total 
eligibila? 

 
 

 
 

 

3.7 TVA-ul este corect incadrat in coloana cheltuielilor 
neeligibile/eligibile? 

   

Subpuncte specifice proiectelor aferent art. 17, alin. (1), lit. b (schema GBER): 

3.8. Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile 
numai pana la un plafon de 20 % din costurile totale eligibile ale 
investitiei initiale? 

   

3.9. Cheltuielile de marketing respecta plafonul maxim pe proiect 
si sunt specifice obiecivului vizat de proiect? 

   

3.10 Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare 
(euro) precizata in cererea de finantare in A5 in urma verificarii 
de expert a cheltuielilor eligibile din buget, ramane 
majoritara**in judetul mentionat in CF? 

   

3.11. In denumirea Devizelor pe obiecte este identificata zona de 
dezvoltare regionala (judet) aferenta amplasarii obiectului de 
investitie iar in SF sunt identificate  tabelar fizic si valoric 
utilajele/echipamentele si dotarile aferente fiecarui deviz pe 
obiect? 

   

3.12 In cazul investitiei combinate “extinderea capacitatii”  
si“diversificarea productiei ” din denumirea devizelor pe obiect se 
pot identifica valoric cele 2 tipuri de investitii iar in SF sunt 
prezentate tabelar fizic si valoric utilajele si  dotarile aferente 
fiecarui tip de investitie? 

   

 

D. Verificarea rezonabilitatii preturilor 
 

Verificare efectuata 

DA NU 
NU ESTE 
CAZUL 

4.1. Categoria de bunuri se regaseste in Baza de Date cu preturi 
de Referinta? 

 
 

 
 

 
 

4.2 Daca la punctul 4.1 raspunsul este DA, sunt atasate extrasele 
tiparite din baza de date cu preturi de Referinta?  

 
 

 
 

 
 

4.3 Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, preturile utilizate pentru 
bunuri se incadreaza in maximul prevazut in  Baza de Date cu 
preturi de Referinta? 

 
 

 
 

 
 

4.4 Daca la pct. 4.1 este NU solicitantul a prezentat doua  oferte 
pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro si o 
oferta pentru bunuri a caror valoare  este mai mica  sau egala cu  
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15 000 Euro? 

4.5 Solicitantul a prezentat doua oferte pentru servicii a caror 
valoare este mai mare de 15 000 Euro si o oferta pentru servicii a 
caror valoare  este mai mica  sau egala cu 15 000 Euro? 

   

4.6. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declaratia 
proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi?  

 
 

 
 

 
 

 

E. Verificarea Planului Financiar Verificare efectuata 

DA NU NU ESTE CAZUL 

5.1 Planul financiar este corect completat si 
respecta gradul de interventie publica stabilit de 
GAL prin fisa masurii din SDL?  

   

5.2 Proiectul se incadreaza in plafonul maxim al 
sprijinului public nerambursabil? 

   

5.3 Avansul solicitat se incadreaza intr-un 
cuantum de pana la 50% din ajutorul public 
nerambursabil? 

   

5.4 Investitia initiala propusa indeplineste 
cumulativ conditiile proiectului unic de 
investitii?  
(se verifica doar pentru proiectele aferente 
schemei GBER) 

   

 
 
F.1. Verificarea conditiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a si b 
Sectiunea A – Indicatori de avertizare 

Nr 
crt 

Obiectul verificarii 
Verificare 

Da Nu 
Documentar Pe teren 

1 

Reprezentantii legali/ asociatii/ 
actionarii administratorii/ 
solicitantului sunt asociati/ 
administratori/ actionari ai altor 
societati care au acelasi tip de 
activitate* cu cel al proiectului 
analizat? 

Verificare in RECOM si in 
Aplicatia Interoperabilitate a 
Consiliului Concurentei 

Nu este 
cazul 

  

2 

Exista utilitati, spatii de productie/ 
procesare/ depozitare, aferente 
proiectului analizat, folosite in 
comun cu alte entitati juridice? 

Studiul de Fezabilitate, 
documentele care atesta 
dreptul de 
proprietate/folosinta atasate 

Verificare 
si la locul 
investitiei 
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cererii de finantare 

3 

Exista legaturi intre vanzatorul/ 
arendatorul/ locatorul cladirii/ 
terenului destinat realizarii 
proiectului sau al terenurilor/ 
efectivelor de animale/ 
infrastructurii de productie luate in 
considerare pentru calcularea SO-
ului si  solicitant? 

Acte de proprietate/ 
folosinta cladiri/ terenuri/ 
infrastructura de productie 

Nu este 
cazul 

  

4 

Activitatea propusa prin proiect 
este dependenta de activitatea 
unui tert (persoana juridica) si/ sau 
creaza avantaje unui tert (persoana 
juridica) ? 

Studiu de Fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ/ 
documente din Dosarul 
cererii de finantare 

Verificare 
si la locul 
investitiei 

  

 
*„acelasi tip de activitate” reprezinta acea situatie in care doua sau mai multe entitati 
economice desfasoara activitati autorizate identificate prin aceeasi clasa CAEN (nivel 4 cifre) si 
realizeaza produse/ servicii/ lucrari similare 
Observatii :  
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
Sectiunea B – Incadrarea intr-o situatie de creare de conditii artificiale. (se completeaza in 
cazul in care exista minim o bifa pe coloana „DA” in „Sectiunea A” sau in situatia in care 
expertul evaluator descopera indicii care conduc la suspiciunea existentei de conditii artificiale, 
altele decat cele enumerate in sectiunea A si pe care le detaliaza la rubrica observatii). 
 

Nr 
crt 

Premisa de  creare Conditii 
artificiale 

Criteriu/ avantaj  vizat de crearea 
conditiei artificiale 

Da Nu 

 Crearea unei entitati juridice Criteriu de eligibilitate:   
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1 noi (solicitant de fonduri) de 
catre asociati/ actionari 
majoritari, administrator/i, ai 
altor entitati economice cu 
acelasi tip de activitate ca cel 
propus a fi  finantabil prin 
proiect.  

Verificarea criteriilor de eligibilitate ale 
proiectului 
-Solicitantul nu se incadreaza in categoria 
solicitantilor eligibili pentru finantare. 
- Solicitantul este inregistrat in Registrul 
debitorilor AFIR (pana la contractare 
acesta trebuie sa achite debitul catre 
AFIR). 

 
Observatii: 
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 
F.2. Verificarea conditiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b 

6. Verificarea conditiilor artificiale Verificare efectuata 

DA NU 

Au fost identificate in proiect urmatoarele elemente comune care pot conduce la verificari 
suplimentare vizand crearea unor conditii artificiale? 

1. 1. Acelasi sediu social se regaseste la doua sau mai multe proiecte? 
 

  

2. 2. Mai multi solicitanti/beneficiari independenti din punct de vedere 
legal au aceeasi adresa si/sau beneficiaza de infrastructura comuna 
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(acelasi amplasament, aceleasi facilitati de depozitare etc.); 

3. 3. Actionariat comun care conduce catre aceeasi entitate economica 
cu sau fara personalitate juridica; 

  

4. 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: acelasi reprezentant legal/asociat/actionar se regaseste la doua 
sau mai multe proiecte) 

  

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

  

6. 6. Sunt identificate in cadrul proiectului alte legaturi intre solicitant si 
persoana fizica/juridica de la care a fost inchiriat/cumparat 
terenul/cladirea? 

  

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

  

8. 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 
Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei 
Baza de date proiecte FEADR 
Declaratii partea F a Cererii de finantare  
Registrul Cererilor de Finantare 
Studiul de Fezabilitate si documentele depuse la Cererea de 
Finantare 

  

 
Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii? 
 DA                       NU 

 
 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 
 
Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite, proiectul este eligibil. 
In cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observatii cu toate motivele de 
neeligibilitate ale  proiectului. 
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Expertul care intocmeste Fisa de verificare isi concretizeaza verificarea prin inscrierea unei bife 
(„√”) in casutele/campurile respective. Persoana care verifica munca expertului certifica acest 
lucru prin inscrierea unei linii oblice („\”) de la stanga sus spre dreapta jos, suprapusa peste bifa 
expertului. 
 

Observatii: 
Se detaliaza: 
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul neeligibilitatii, daca este 
cazul,  
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensitatii sprijinului, daca este cazul, 
- motivul neeligibilitatii din punct de vedere al verificarii pe teren, daca este cazul. 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 

 
Intocmit:  
Nume/Prenume _______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________  
 
Verificat:  
Nume/Prenume ______________________          
Semnatura __________ 
Data_____/_____/________ 
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Nota 
Lista tipurilor de investitii eligibile se completeaza cu prevederile fisei masurii din SDL, respectiv 
cele aplicabile masurii din Reg. (UE) nr. 1305/2013. Tipurile de cheltuieli eligibile se vor raporta 
la tipurile de investitii eligibile aferente masurii.  Pentru proiectele cu achizitii simple, se accepta 
depunerea unui Memoriu Justificativ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGIE DE APLICAT PENTRU VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE 
 
Atentie! 
Expertul verificator este obligat sa solicite informatii suplimentare in etapa de verificare a 
eligibilitatii, daca este cazul, in urmatoarele situatii:  
- necesitatea prezentarii unor clarificari sau documente suplimentare, fara inlocuirea 
documentelor obligatorii la depunerea cererii de finantare. Se accepta orice informatii si alte 
documente care certifica o stare existenta la momentul depunerii cererii de finantare, care vin 
in sustinerea si clarificarea informatiilor solicitate din documentele obligatorii existente la 
dosarul cererii de finantare;  
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- informatiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligiblitate/ de 
selectie; 
- prezentarea unor informatii contradictorii in cadrul documentelor aferente cererii de 
finantare; 
- prezentarea unor documente obligatorii specifice proiectului, care nu respecta formatul 
standard (nu sunt conforme); 
- necesitatea corectarii bugetului indicativ; 
- in cazul in care expertul are o suspiciune legata de crearea unor conditii artificiale. 
 
A.Verificarea eligibilitatii solicitantului 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1. Solicitantul este inregistrat in 
Registrul debitorilor AFIR atat pentru 
Programul SAPARD, cat si pentru 
FEADR? 
 
Documente verificate : 
Declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului din sectiunea F din 
cererea de finantare. 
 
 

In vederea verificarii prezentului criteriu de eligibilitate, 
GAL va transmite o adresa catre OJFIR-ul de care 
apartine prin care va solicita verificarea debitelor  in 
Registrul debitorilor pentru SAPARD si FEADR, pentru 
solicitantul proiectului. 
 
Daca solicitantul este inscris cu debite in Registrul 
debitorilor, se va solicita la OJFIR pagina privind debitul, 
inclusiv a dobanzilor si a majorarilor de intarziere ale 
solicitantului. In acest caz, expertul GAL va bifa caseta 
“DA” si va mentiona in caseta de observatii informatii 
cu privire la debitul solicitantului. Daca este cazul 
selectarii pentru finantare a proiectului, aceasta 
verificare se va relua la nivelul AFIR in etapa semnarii 
contractului de finantare. 
 
In cazul in care solicitantul nu este inscris cu debite in 
Registrul debitorilor, expertul bifeaza NU. 
 

2. Solicitantul si-a insusit in totalitate 
angajamentele asumate in Declaratia 
pe proprie raspundere, sectiunea (F) 
din CF? 
Documente verificate : 
Cerere de finantare completata, 
semnata si, dupa caz, stampilata de 
reprezentantul legal al solicitantului. 

Expertul verifica in Declaratia pe proprie raspundere din 
sectiunea F din Cererea de finantare daca aceasta este  
datata, semnata si, dupa caz, stampilata.  
 
Daca declaratia de la sectiunea F din cererea de 
finantare nu este semnata si dupa caz stampilata de 
catre solicitant, expertul solicita acest lucru prin Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare si doar in cazul 
in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele 
corespunzatoare proiectului, expertul bifeaza NU, 
motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la 
rubrica „Observatii” si cererea va fi declarata 
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neeligibila. 
 
In situatia in care solicitantul si-a insusit declaratia pe 
propria raspundere de la sectiunea F din cererea de 
finantare si daca, pe parcursul verificarii proiectului, 
expertul constata ca sunt respectate punctele insusite 
prin declaratia mentionata mai sus, atunci acesta 
bifeaza DA in casuta corespunzatoare, cererea fiind 
declarata eligibila.  
 
De asemenea, in situatia in care expertul constata pe 
parcursul verificarii ca nu sunt respectate punctele 
asumate de solicitant in declaratia de la sectiunea F din 
CF atunci se bifeaza NU iar cererea de finantare este 
declarata neeligibila. 
 
Daca expertul constata bifarea eronata de catre 
solicitant a unor casute in baza documentelor depuse 
(aferente punctelor privind iregistrarea ca platitor/ 
neplatitor de TVA, inregistrarea in Registrul debitorilor 
AFIR), solicita beneficiarului modificarea acestora prin 
Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare in urma 
raspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifeaza casuta 
DA iar, in caz contrar, expertul bifeaza NU. 
 

3. Solicitantul are in implementare 
proiecte in cadrul uneia dintre 
masurile 141, 112,  411-141, 411-112 
aferente PNDR 2007 – 2013 sau are 
proiect depus submasura 6.1 sau 6.3 
si nu i s-a acordat inca cea de-a doua 
transa de plata? 
 
(doar pentru proiectele cu obiective care 
se incadreaza in prevederile art. 17, alin 
(1), lit. a si b) 

Se verifica daca solicitantul care se incadreaza la art. 17, 
alin. (1), lit. (a) si (b) din Reg. 1305/2013 are proiect in 
implementare (in sensul ca nu a primit ce-a de-a doua 
transa de plata din suma forfetara) pe masurile 141, 
112, 411-141, 411-112 si, respectiv, daca solicitantul 
care se incadreaza la art. 17, alin. (1), lit. (a) si (b) are 
proiect in implementare (in sensul ca nu a primit ce-a 
de-a doua transa de plata din suma forfetara) pe 
submasura 6.1 sau 6.3.   
 
Daca DA, aceasta este conditie de neeligibilitate pentru 
proiectele cu obiective care se incadreaza in prevederile 
art. 17 alin. (1) lit. (a), (b), se mentioneaza in rubrica 
Observatii, dar se continua evaluarea tuturor criteriilor 
de eligibilitate pentru ca la final solicitantul sa fie 
instiintat de toate conditiile neindeplinite (daca este 
cazul). 
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Daca NU, cererea de finantare se considera eligibila din 
acest punct de vedere si se continua verificarea 
eligibilitatii. 
 

4. Solicitantul nu trebuie sa fie in 
dificultate, in conformitate cu 
legislatia in vigoare 

 

Expertul verifica Situatiile financiare (bilant –
formularul 10, cont de profit si pierderi – formularul 20, 
formularele 30 si 40) si Declaratia cu privire la 
neincadrarea in categoria firme in dificultate 
 
Declaratia referitoare la neincadrarea 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 mica de 3 ani 
dar aceasta face obiectul unei proceduri colective de 
insolventa sau indeplineste criteriile prevazute de 
legislatia nationala pentru initierea unei proceduri 
colective de insolventa la cererea creditorilor sai, ea 
este intreprindere in dificultate si se verifica bifarea 
Declaratiei F .  
 
Pentru toate tipurile de intreprinderi se verifica 
Certificatul constatator din ONRC pentru a se identifica 
eventuale decizii de insolventa si se verifica Buletinul 
procedurilor de insolventa pe site-ul Ministerului 
justitiei – Oficiul National al Registrului Comertului 
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.por
tal. Expertul mentioneaza la observatii informatiile 
verificate pe site si anexeaza pagina printata, daca in 
urma verificarii sunt mentiuni.  
 
Expertul verifica Declaratia referitoare la firma in 
dificultate, daca este semnata  datata, stampilata  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 

https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
https://portal.onrc.ro/ONRCPortalWeb/ONRCPortal.portal
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Comertului se mentioneaza ca firma este in proces de 
reorganizare judiciara sau faliment, atunci solicitantul 
este incadrat in categoria firmelor in dificultate. 
 
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 Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare.   
 
Se  consulta 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) si aplicatia informatica 
Registrul Ajutoarelor de Stat din Romania. 
 
In urma verificarilor aferente, (verificarea este identica 
cu  metodologia de la pct c) si d) din formularul firma in 
dificultate), se mentioneaza la observatii constatarile 
verificate pe site si se anexeaza pagina printata, daca in 
urma verificarii sunt mentiuni.  
 
Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu 
precizarile din coloana “puncte de verificat”, expertul 
constata ca solicitantul nu se regaseste in situatia de 
“intreprindere in dificultate” bifeaza coloana nu. In caz 
contrar se va bifa “da”, iar cererea de finantare va fi 
declarata neeligibila.  
 
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 Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare.  
 
Atentie! Expertul verifica atat datele cat si calculul 
folosind situatiile financiare conform algoritmului de 
verificare. 
 
Expertul verifica daca intreprinderea se afla conform 
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definitiei „intreprindere in dificultate” in cel putin una 
din situatiile din Metodologia de Verificare numerotate 
de la a) la e). 
 
Metodologia este conforma cu prevederile din 
„Orientarile privind ajutoarele de stat pentru salvarea si 
restructurarea intreprinderilor nefinanciare aflate in 
dificultate C249/31.07.2014”, precum si cu 
regulamentul  (UE) 651 /2014. 
 
In toate cazurile prezentate, N reprezinta anul anterior 
depunerii cererii de finantare, cu exercitiu financiar 
complet (conform cu Normele de inchidere a exercitiului 
financiar), aprobate si depuse la administratiile fiscale 
din raza teritoriala unde intreprinderea are domiciliul 
fiscal. 
 
Pierderi de capital (rezultatul negativ obtinut  in urma 
deducerii pierderilor) = ( Prime de capital + Rezerve din 
reevaluare + Rezerve )+ (Rezultatul reportat + 
Rezultatul exercitiului financiar)  
Rezultatul acumulat = (+/ –) Rezultatul reportat (Profit* 
sau Pierdere** reportata) + (+/-) Rezultatul exercitiului 
financiar (Profit* sau Pierdere** exercitiu 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 in dificultate daca Pierderile de 
capital (rezultatul negativ obtinut  in urma deducerii 
pierderilor) in valoare absoluta ≤ 50% x Capital social 
subscris si varsat   
 
Intreprinderea  este in dificultate  daca Pierderile de 
capital (rezultatul negativ obtinut  in urma deducerii 
pierderilor) in valoare absoluta  >  50% x Capital social 
subscris si varsat 
 

5. Solicitantul indeplineste conditia 
conform careia nu se afla in 

Se verifica bifele aferente acestui pct din Declaratia F cu 
informatia din Certificatul constatator in urma accesarii 
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procedura de executare silita, 
reorganizare judiciara, faliment, 
inchidere operationala, dizolvare, 
lichidare sau administrare speciala, 
nu are activitatea suspendata sau 
alte situatii similare reglementate de 
lege ? 
 
Doc. verificat:  Declaratia F, 
Certificatul constatator prin 
accesarea ONRC   

ONRC  (privind reorganizare judiciara, faliment conform 
Legii 85/2006 republicata sau inchidere operationala, 
dizolvare, lichidare sau administrare speciala, nu au 
activitatea suspendata sau alte situatii similare 
reglementate de lege) 
 
Daca in urma verificarii efectuate, expertul constata ca 
solicitantul indeplineste conditia conform careia nu se 
afla in procedura de executare silita, reorganizare 
judiciara, faliment, inchidere operationala, dizolvare, 
lichidare sau administrare speciala, nu are activitatea 
suspendata sau alte situatii similare reglementate de 
lege, atunci bifeaza coloana „da”. In caz contrar se va 
bifa “nu”, iar cererea de finantare va fi declarata 
neeligibila.  
 

6. La data depunerii cererii de 
finantare solicitantul indeplineste 
conditia sa nu  inregistreze debite la 
bugetul de stat, respectiv bugetele 
locale sau debite provenind din 
neplata contributiilor de asigurari 
sociale, a contributiilor de asigurari 
pentru somaj, a contributiei de 
asigurare pentru accidente de munca 
si boli profesionale, precum si a 
contributiilor pentru asigurarile 
sociale de sanatate. 
Doc. verificat: Declaratia F  
 

Se verifica pct. aferent din Declaratia F (Declaratia pe 
propria raspundere a solicitantului) din cadrul cererii de 
finantare, respectiv se verifica daca solicitantul a 
declarat pe propria raspundere ca nu  inregistreze 
debite la bugetul de stat, respectiv bugetele locale sau 
debite provenind din neplata contributiilor de asigurari 
sociale, a contributiilor de asigurari pentru somaj, a 
contributiei de asigurare pentru accidente de munca si 
boli profesionale, precum si a contributiilor pentru 
asigurarile sociale de sanatate. 
 
In caz contrar, expertul solicita acest lucru prin Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare si doar in cazul 
in care solicitantul refuza sa semneze declaratia pe 
propria raspundere, expertul motiveaza pozitia sa in 
liniile prevazute in acest scop la rubrica „Observatii” iar 
aceasta conditie se considera neindeplinita, cererea de 
finantare fiind  neeligibila. 
 
Ulterior, la semnarea contractului cu AFIR se verifica  
Certificatele de atestare fiscala valabile la momentul 
contractarii care sa ateste ca solicitantul nu are datorii 
restante fiscale si sociale, emise de Directia Generala a 
Finantelor Publice si de primariile pe raza carora isi au 
sediul social si pentru  punctele de lucru (numai in cazul 
in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor) si 
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graficul de reesalonare a datoriilor catre bugetul 
consolidat, daca este cazul. Verificarea se reia la nivelul 
AFIR in etapa de contractare. 
 

7. Intreprinderea face subiectul unui 
ordin de recuperare inca neexecutat 
in urma unei decizii anterioare a 
Comisiei sau a unui alt furnizor de 
ajutor de stat sau de minimis privind 
declararea unui ajutor ca fiind ilegal 
si incompatibil cu piata comuna ?. 
sau  
in cazul in care a facut obiectul unei 
astfel de decizii, aceasta a fost deja 
executata si ajutorul a fost integral 
recuperat, inclusiv dobanda de 
recuperare aferenta? 
 
Doc. verificat:  Declaratia F  Registrul 
REGAS (la momentul disponibilitatii 
informatiilor) ; copiile conforme cu 
originalul anexate la cererea de 
finantare privind decizia de 
recuperare a ajutoarelor de stat si 
dovezi ale efectuarii platilor 
 

La evaluare se verifica pct. aferent din Declaratia F si 
informatiile din Registrul RegAS *( la momentul 
disponibilitatii informatiei si se va anexa pag. printata in 
cazul in care sunt mentiuni in acest sens) 
 
In cazul  in care solicitantul a facut obiectul unei astfel 
de decizii se verifica copiile conforme cu originalul 
anexate la cererea de finantare privind decizia de 
recuperare a ajutoarelor de stat si dovezi ale efectuarii 
platilor (recuperarea ajutorului inclusiv dobanda de 
recuperare aferenta). 
 
In cazul  in care solicitantul a facut obiectul unei astfel 
de decizii si nu face dovada efectuarii platilor 
(recuperarea ajutorului inclusiv dobanda de recuperare 
aferenta), atunci acesta este neeligibil pentru finantare. 
In celelalte cazuri (fie  
 
Daca intreprinderea nu face obiectul unui ordin de 
recuperare inca neexecutat in urma unei decizii 
anterioare a Comisiei sau a unui alt furnizor de ajutor 
de stat sau de minimis privind declararea unui ajutor ca 
fiind ilegal si incompatibil cu piata comuna, atunci 
proiectul este eligibil pentru finantare. Daca 
intreprinderea a facut obiectul unei astfel de decizii, 
aceasta a fost deja executata si ajutorul a fost integral 
recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta, 
atunci proiectul este, de asemenea, eligibil pentru 
finantare. 
 

8.1 Solicitantul  a inchis aceeasi 
activitate sau o activitate similara in 
Spatiul Economic European in cei doi 
ani care au precedat depunerea 
cererii sale pentru acordarea de 
ajutoare regionale de investitii  
sau 
8.2 Solicitantul, in momentul 

Expertul verifica bifele de la punctele din Declaratia F 
(Declaratia pe propria raspundere a solicitantului) din 
cadrul cererii de finantare.  
 
Nu se acorda ajutor pentru investitii unui beneficiar 
care a inchis aceeasi activitate sau o activitate similara 
in Spatiul Economic European in cei doi ani care au 
precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de 
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depunerii cererii de ajutor, are 
planuri concrete de a inchide o astfel 
de activitate intr-o perioada de doi 
ani dupa finalizarea investitiei initiale 
pentru care solicita ajutoare, in zona 
in cauza.? 

ajutoare regionale de investitii sau care, in momentul 
depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a 
inchide o astfel de activitate intr-o perioada de doi ani 
dupa finalizarea investitiei initiale pentru care solicita 
ajutoare, in zona in cauza.  

 
B.Verificarea conditiilor de eligibilitate 
 
EG1 - Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria beneficiarilor eligibili 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR  PREZENTATE 

Fisa masurii din SDL, Ghidul solicitantului  
 

Hotarare judecatoreasca definitiva pronuntata 
pe baza actului de constituire si a statutului 
propriu  in cazul Societatilor agricole, insotita de 
Statutul Societatii agricole 
 

STATUT pentru Societatea cooperativa agricola 
(infiintata in baza Legii nr. 1/ 2005) si 
Cooperativa agricola (infiintata in baza Legii nr. 
566/ 2004,) cu modificarile si completarile 
ulterioare si Composesoratele, obstile si alte 
forme asociative de proprietate asupra 
terenurilor (mentionate in Legea nr. 1/2000 
pentru reconstituirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor agricole si celor forestiere, cu 
modificarile si completarile ulterioare), din care 
sa reiasa ca acestea se incadreaza in categoria: 
societate cooperativa agricola , cooperativa 
agricola sau fermier in conformitate cu art 7, 
alin (21) din OUG 3/2015, cu completarile si 
modificarile ulterioare; 
 

Document de infiintare a Institutelor de 
Cercetare, – dezvoltare, precum si a centrelor, 
statiunilor si unitatilor de cercetare-dezvoltare 
si didactice din domeniul agricol. 
 

Pentru proiectele cu investitii conform art. 19, 
alin. (1), lit. b): 
Declaratie incadrare in IMM-uri 

Se verifica tipurile de beneficiari eligibili 
confom Fisei masurii din SDL, detaliate in 
ghidul solicitantului intocmit la nivelul 
GAL. 
 

In functie de tipul de beneficiar eligibil, 
expertul face urmatoarele verificari: 
Se va verifica in RECOM concordanta 
informatilor mentionate in paragraful B1 
din cererea de finantare cu cele 
mentionate  in Certificatul constatator: 
numele solicitantului, adresa, cod unic de 
inregistrare/nr. de inmatriculare. 
 
Se verifica daca Certificatul constatator 
emis de Oficiul Registrului Comertului 
precizeaza codul CAEN conform activitatii 
pentru care solicita finantare si existenta 
punctului de lucru (daca este cazul), iar 
prin interogarea serviciului RECOM on-line 
se verifica starea firmei (solicitantului) 
daca acesta este in functiune sau se afla in 
proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicata), reorganizare 
judiciara sau insolventa, conform Legii 
85/2014. 
 
In situatia in care punctul de lucru aferent 
investitiei vizate de proiect nu este 
constituit la momentul depunerii Cererii 
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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 
 
 
 
 
 

de Finantare, se verifica daca solicitantul a 
semnat si datat Declaratia pe propria 
raspundere - Sectiunea F a Cererii de 
Finantare. In cazul in care solicitantul nu a 
semnat Declaratia pe propria raspundere 
F se vor solicita informatii suplimentare. 
 

Pentru Societatea cooperativa agricola 
(infiintata in baza Legii nr. 1/2005), 
Cooperativa agricola (infiintata in baza 
Legii nr. 566/ 2004) cu modificarile si 
completarile ulterioare si 
composesoratele, obstile si alte forme 
asociative de proprietate asupra 
terenurilor agricole (mentionate in Legea 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului 
de proprietate asupra terenurilor agricole 
si celor forestiere, cu modificarile si 
completarile ulterioare), se va verifica 
daca solicitantul are prevazut in Hotararea 
judecatoreasca si/sau Statut, gradul si 
tipul/ forma de: cooperativa agricola/ 
societate cooperativa agricola, respectiv 
se incadreaza in categoria de fermier, 
conform OUG 3/2015. 
 
In cazul solicitantilor Grupuri de 
producatori se verifica pe site-ul 
www.madr.ro, in sectiunea Dezvoltare 
Rurala>>Grupurile de producatori 
recunoscute, daca acesta are Aviz de 
recunoastere pentru grupurile de 
producatori emis de MADR si se tipareste 
pagina cu rezultatul verificarii). 
 

In cazul institutelor de cercetare-
dezvoltare precum si a centrelor, 
statiunilor si unitatilor de cercetare-
dezvoltare si didactice din domeniul 
agricol, inclusiv universitati avand in 
subordine statiuni de cercetare-dezvoltare 
si didactice se verifica concordanta cu 

http://www.madr.ro/
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?catid=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
http://www.madr.ro/pages/page.php?sub=0313&self=03
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informatiile mentionate in sectiunea B1 
din cererea de finantare. 
 

Pentru proiectele cu investitii conform 
art. 19, alin. (1), lit. b): 
Se verifica in serviciu RECOM online daca 
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 modificarile si 
completarile ulterioare aferente actelor 
normative mentionate. 
 
Pentru Societatea cooperativa agricola se 
va verifica daca din continutul Actului 
constitutiv / Hotararii judecatoresti rezulta 
ca scopul si obiectivele societatii 
cooperative sunt in conformitate cu 
activitatile propuse prin proiect 
 
2. Capitalul social sa fie 100% privat (nu se 
verifica in cazul composesoratelor si 
asociatiilor composesorale) 
 
3. La sectiunea ”Domenii de activitate” 
din Certificatul constatator emis de 
Oficiul Registrului Comertului este 
precizat codul CAEN conform activitatii 
pentru care se solicita finantare. Sunt 
eligibile proiectele care propun activitati 
aferente unuia sau mai multor coduri 
CAEN stabilite de GAL  – maximum 5 
coduri, in situatia in care aceste activitati 
se completeaza, dezvolta sau se 
optimizeaza reciproc (nu se verifica in 
cazul composesoratelor si asociatiilor 
composesorale). 
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Atentie! In cazul in care prin proiect sunt 
propuse activitati aferente mai multor 
coduri CAEN, cu intensitati diferite 
(conform fisei masurii din SDL), proiectul 
va primi intensitatea cea mai mica. 
 
4. Solicitantul nu se afla in proces de 
lichidare, fuziune, divizare, reorganizare 
judiciara sau faliment, conform Legii 
31/1990, republicata si Legii 85/2006, 
republicata. 
5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa. 
6.Incadrarea solicitantului in statutul de 
microintreprindere si intreprindere mica, 
cf. Legii nr. 346/2004. 
 
Situatiile financiare: 
Rezultatul din exploatare din situatiile 
financiare (bilantul  - formularul 10, contul 
de profit si pierdere - formularul 20), 
precedent anului depunerii proiectului sa 
fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie 
cel putin egale cu cheltuielile (inclusiv 0) in 
cazul persoanelor fizice autorizate, 
intreprinderilor individuale si 
intreprinderilor familiale, din Declaratia 
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/formular similar, fiind o 
activitate impozitata, se considera ca 
aceasta este generatoare de venit. Nu 
este cazul sa se verifice pierderile. 
 



 
 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR 
este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

Declaratia de inactivitate inregistrata la 
Administratia Financiara, in cazul 
solicitantilor care nu au desfasurat 
activitate anterior depunerii proiectului. 
 
Declaratie incadrare IMM  
Expertul verifica Doc. „Declaratie 
incadrare in  categoria microintreprindere-
intreprindere mica” cf. Legii nr. 346/2004, 
daca: 
a) Declaratia este semnata de persoana 
autorizata sa reprezinte intreprinderea 
conform actului constitutiv / de persoana 
din cadrul intreprinderii imputernicita prin 
procura notariala de catre persoana 
autorizata legal conform actului 
constitutiv. 
 
In situatia in care reprezentantul legal al 
intreprinderii este alta persoana decat cea 
stabilita prin Actul Constitutiv sa 
reprezinte intreprinderea, expertul va 
verifica existenta procurii notariale 
insotite de copia CI a persoanei 
mandatate. In procura va fi specificata 
functia/calitatea persoanei mandatate in 
cadrul intreprinderii  
 
Nota: In situatia in care aceste documente 
nu au fost depuse conform Cererii de 
Finantare la Sectiunea ”Alte documente”, 
expertul le va solicita prin Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare. 
 
b) solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor/intreprinderilor 
mici (pana la 9 salariati, o cifra de afaceri 
anuala neta sau active totale de pana la 2 
milioane euro pentru microintreprindere 
si intre 10 si 49 de salariati, cifra de afaceri 
anuala neta sau active totale de pana la 10 
milioane euro, echivalent in lei, pentru 
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intreprindere mica).  
 
Pentru verificarea cifrei de afaceri din 
contul de profit si pierdere conversia se 
face la cursul BNR din data de 31 
decembrie, anul pentru care a fost 
intocmit bilantul 
 
Pentru intreprinderile autonome: 
- se verifica in aplicatia RECOM online 
structura actionariatului in amonte si aval, 
pentru verificarea tipului de intreprindere 
autonoma conform informatiilor 
prezentate in Doc. „Declaratie privind 
incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii” 
- se verifica daca datele din Doc. 
„Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii” corespund cu datele din 
Doc.  „Situatiile financiare / bilant – 
formularul 10 si formularul 30” informatii 
referitoare la numarul mediu de salariati, 
cifra de afaceri si active totale 
 
Pentru verificarea cifrei de afaceri si 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 intreprinderile autonome nou 
infiintate verificarea se face doar pe baza 
informatiilor prezentate de solicitant in 
Doc. „Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii”. 
 
Pentru intreprinderile partenere si/sau 
legate:  
- se verifica in aplicatia RECOM online 
structura actionariatului in amonte si aval 
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pentru verificarea tipului de intreprindere 
conform informatiilor prezentate in Doc. 
„Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii” (partenere si/sau legate) 
- se verifica numarul mediu de salariati si  
cifra de afaceri/active totale in Doc 
„Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii” - Cap I. si daca persoana 
imputernicita sa reprezinte 
intreprinderea, a completat si semnat Cap 
II- Calculul pentru intreprinderi partenere 
sau legate. 
 
Verificarea precizarilor din Doc. 
„Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii” cu privire la societatea 
partenera si/sau legata, se va face prin 
verificarea solicitantului si actionarilor / 
asociatilor in baza de date a serviciului 
online RECOM.  
 
Aceasta verificare se realizeaza in amonte 
si aval, daca solicitantul are in structura 
capitalului alte persoane juridice sau 
asociati / actionari sau daca se regaseste 
ca asociat/actionar in structura capitalului 
social al  altor  persoane juridice. 
 
Partenere: 
Se verifica daca in structura lui exista 
entitati persoane juridice care detin mai 
mult de 25 % sau solicitantul detine mai 
mult de 25% din capitalul altei/altor 
persoane juridice. 
 
Daca DA, se verifica calculul efectuat in 
Doc. „Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii”, pe baza situatiilor 
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financiare ( informatii care se regasesc pe 
portalul m.finante.ro , Sectiunea 
Informatii fiscale si bilanturi). 
 

Legate: 
Daca se constata ca sunt indeplinite 
conditiile de intreprindere legata prin 
intermediul altor persoane juridice atfel 
cum sunt definite in art. 4 4, din Legea nr. 
346/2004, expertul  verifica datele 
mentionate in Doc. „Declaratie privind 
incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii” in baza 
informatiilor care se regasesc pe portalul 
m.finante.ro, Sectiunea Informatii fiscale si 
bilanturi. 
 
 
 
 

Extras din Legea nr. 346/2004 
„Art. 44.1 (1) Intreprinderile legate sunt 
intreprinderile intre care exista oricare 
dintre urmatoarele raporturi:  
a) o intreprindere detine majoritatea 
drepturilor de vot ale actionarilor sau ale 
asociatilor celeilalte intreprinderi;  
b) o intreprindere are dreptul de a numi 
sau de a revoca majoritatea membrilor 
consiliului de administratie, de conducere 
ori de supraveghere a celeilalte 
intreprinderi;  
c) o intreprindere are dreptul de a exercita 
o influenta dominanta asupra celeilalte 
intreprinderi, in temeiul unui contract 
incheiat cu aceasta intreprindere sau al 
unei clauze din statutul acesteia;  
d) o intreprindere este actionara sau 
asociata a celeilalte intreprinderi si detine 
singura, in baza unui acord cu alti actionari 
ori asociati ai acelei intreprinderi, 
majoritatea drepturilor de vot ale 
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actionarilor sau asociatilor intreprinderii 
respective.  
(2) Se prezuma ca nu exista o influenta 
dominanta daca investitorii prevazuti la 
alin. (3) al art. 42 nu sunt implicati direct 
sau indirect in conducerea intreprinderii 
respective, fara ca drepturile pe care le 
detin in calitatea lor de actionar sau 
asociat sa fie prejudiciate.  
(3) Sunt considerate intreprinderi legate si 
intreprinderile intre care exista oricare 
dintre raporturile descrise la alin. (1), prin 
intermediul uneia ori mai multor 
intreprinderi sau prin oricare dintre 
investitorii prevazuti la alin. (3) al art. 42.  
(4) Intreprinderile intre care exista oricare 
dintre raporturile descrise mai sus, prin 
intermediul unei persoane fizice sau al 
unui grup de persoane fizice care 
actioneaza de comun acord, sunt, de 
asemenea, considerate intreprinderi 
legate, daca isi desfasoara activitatea sau 
o parte din activitate pe aceeasi piata 
relevanta ori pe piete adiacente.  
(5) O piata adiacenta, in sensul prezentei 
legi, este acea piata a unui produs sau a 
unui serviciu situata direct in amonte ori 
in aval pe piata in cauza. „ 
 

In situatia in care in urma verificarilor 
expertul constata ca informatiile din Doc. 
„Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii” nu sunt conforme cu 
informatiile furnizate prin RECOM si pe 
m.finante.ro, se va solicita prin Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare, 
redepunerea Doc. „Declaratie privind 
incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii” cu 
rectificarea informatiilor. 
 

https://lege5.ro/App/Document/gu3dmobx/legea-nr-346-2004-privind-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii?pid=29035158&d=2017-10-07#p-29035158
https://lege5.ro/App/Document/gu3dmobx/legea-nr-346-2004-privind-stimularea-infiintarii-si-dezvoltarii-intreprinderilor-mici-si-mijlocii?pid=29035158&d=2017-10-07#p-29035158
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Persoane fizice  
In cazul in care solicitantul se incadreaza 
in tipul de  intreprindere legata prin 
intermediul unor persoane fizice conform 
art. 44 din Legea 346/2004, expertul 
verifica corectitudinea informatiilor 
completate in Doc. „Declaratie privind 
incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii” pe baza 
datelor RECOM online pentru persoanele 
fizice romane.  
 
Atentie! Conform art. 44 alin (4) din Legea 
346/2004, ”intreprinderile intre care exista 
oricare din raporturile descrise la alin (1)-
(3) prin intermediul unei persoane fizice 
sau al unui grup de persoane fizice care 
actioneaza de comun acord sunt de 
asemenea considerate intreprinderi 
legate, daca isi desfasoara activitatea pe 
aceeasi piata relevanta ori pe piete 
adiacente”. 
 
Conform alin (5) al aceluiasi articol, ”o 
piata adiacenta este acea piata a unui 
produs sau a unui serviciu situata direct in 
amonte sau in aval pe piata in cauza”. 
 
Pentru persoanele fizice straine 
verificarea se va face doar pe baza 
informatiilor din Doc „Declaratie privind 
incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii”. 
 
Se verifica in RECOM online daca 
reprezentantul legal detine calitatea de 
asociat si administrator cu puteri depline 
si daca acesta se regaseste in structura 
altor forme de organizare conform OUG. 
44/2008 sau Legea 31/1990.  
 

Verificari calcul intreprinderi legate: 
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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 putin 50% plus 1 din 
totalul actiunilor/ partilor sociale 
/drepturilor de vot in doua sau mai multe 
intreprinderi, se realizeaza calculul de 
intreprinderi legate pentru toate 
intreprinderile in care acestia detin 
impreuna in diferite proportii cel putin 
50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor 
sociale /drepturilor de vot, conform 
prevederilor legii 346 si Recomandarilor 
CE pentru calculul intreprinderilor legate. 
 
Exemple: 
Daca persoana fizica sau juridica (X) detine 
cel putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ 
partilor sociale /drepturile de vot ale 
intreprindeii A si cel putin 50% plus 1 din 
totalul actiunilor/ partilor sociale 
/drepturile de vot ale intreprindeii B, cele 
doua intreprinderi (A si B) vor fi 
considerate intreprinderi legate. 
 
Daca persoanele fizice sau juridice (X si Y) 
detin cel putin 50% plus 1 din totalul 
actiunilor/ partilor sociale /drepturile de 
vot ale intreprinderii A, in oricare dintre 
proportii si totodata aceleasi persoane 
fizice sau juridice (X si Y) detin de cel putin 
50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor 
sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii 
B, cele doua intreprinderi (A si B) vor fi 
considerate intreprinderi legate. Cele 
doua persoane fizice sau juridice, 
impreuna, vor fi considerate actionari 
majoritari in ambele intreprinderi si se vor 
cumula datele celor doua intreprinderi.  
 
Pentru exemplificare: intreprinderea/ 
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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, intreprinderile implicate in una 
dintre relatiile in cauza prin intermediul 
unei persoane fizice sau al unui grup de 
persoane fizice care actioneaza in comun 
sunt de asemenea considerate 
intreprinderi legate daca se angajeaza in 
activitatea lor sau intr-o parte a activitatii 
lor pe aceeasi piata relevanta sau pe 
piete adiacente. O „piata adiacenta” este 
considerata a fi piata unui produs sau a 
unui serviciu situata direct in amonte sau 
in aval de piata relevanta. 
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 
putin 50% plus 1 din totalul actiunilor/ 
partilor sociale /drepturilor de vot in 
oricare dintre proportii, conditia fiind ca 
acestia sa intruneasca impreuna cel putin 
50% plus 1 din totalul actiunilor/ partilor 
sociale /drepturilor de vot in cadrul 
intreprinderilor identificate, in care detin 
calitatea de asociati/actionari. 
 

Atentionare!  Prin intermediul 
persoanelor fizice care detin calitatea de 
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asociati/actionari in cadrul a doua sau mai 
multor intreprinderi, nu se va realiza 
calculul pentru intreprinderi partenere si 
nu se va intocmi fisa de parteneriat 
conform prevederilor Legii 346/2003 si a 
Recomandarilor CE- modelul de calcul 
prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, 
pentru persoane juridice. 
 

Prin intermediul persoanelor fizice 
(asociati/actionari), intreprinderile pot fi 
numai “legate” numai in situatiile in care 
intreprinderile respective activeaza pe 
piata relevanta (aceiasi piata) sau pe 
piete adiacente (amonte si/sau aval).  
 

Daca o microintreprindere A, este legata 
cu o alta intreprindere mijolocie, B, pentru 
incadrarea in categoria de intreprindere 
mica, mijlocie sau microintreprindere 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 legata (B) in doua 
exercitii financiare consecutive, iar daca 
au fost depasite firma A va fi incadrata in 
aceeasi categorie cu firma B. 
Verificari generale: 
Pentru veirificarile ce vizeaza firme 
infiintate inainte de anul 2000 se vor lua in 
considerare Numele si Data Nasterii 
persoanei verificate iar pentru perioada 
ulterioara anului 2000, CNP –ul. 
 
In situatia in care in urma verificarilor 
expertul constata diferente referitoare la 
valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor 
totale, completate in Doc. „Declaratie 
privind incadrarea intreprinderii in 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii”, 
care modifica incadrarea in categoria 
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microintreprinderii sau intreprinderii mici, 
va solicita prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare, refacerea Doc. 
„Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii” cu completarea valorii in 
euro calculata utilizand cursul BNR din 31 
decembrie din anul pentru care s-a 
intocmit bilantul. 
 

In functie 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 si Ghidul IMM 
respectiv incadrarea in categoria de 
microintreprindere, intreprindere mica la 
momentul depunerii cererii de finantare. 
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 si Certificatele 
Constatatoare din RECOM identificate 
pentru solicitant, actionarii/ asociatii 
acestuia, pentru a incheia verificarea 
realizata. 
 
Nota: Solicitantul poate depasi categoria 
de microintreprindere/intreprindere mica 
pe perioada de implementare a 
proiectului. 
 

Daca exista neconcordante intre 
verificarile realizate prin intermediul 
ONRC, Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii si Calculul pentru 
intreprinderile partenere sau legate, se 
vor solicita informatii suplimentare pentru 
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corectarea acestora. 
 

In cazul in care, in procesul de verificare a 
documentelor din dosarul Cererii de 
Finantare, se constata omisiuni privind 
bifarea anumitor casete (inclusiv din 
Cererea de Finantare sau Declaratiile pe 
propria raspundere) sau omiterea 
semnarii anumitor pagini de catre 
solicitant/ reprezentantul legal, iar din 
analiza proiectului expertul constata ca 
aceste carente sunt cauzate de anumite 
erori de forma sau erori materiale, 
expertul solicita informatii suplimentare.  
 
Se verifica in doc „Declaratie pe propria 
raspundere a solicitantului privind 
respectarea regulii de cumul a ajutoarelor 
de minimis”, bazele de date AFIR, 
respectiv registrul C 1.13  si Registrele 
electronice al cererilor de finantare, 
precum si in baza de date REGAS (cand va 
fi functionala) daca solicitantul a mai 
beneficiat de ajutoare de minimis si daca 
da, se verifica daca prin acordarea 
ajutorului de minimis solicitat prin cererea 
de finantare depusa pentru categoriile de 
investitii mentionate in Reg. 1305/2013 la 
art. 19, alin. (1), lit. (b), se respecta 
plafonul de 200.000 
euro/beneficiar(intreprindere unica). 
 
„Intreprindere unica” include toate 
intreprinderile intre care exista cel putin 
una dintre relatiile urmatoare: 
(a) o intreprindere detine majoritatea 
drepturilor de vot ale actionarilor sau ale 
asociatilor unei alte intreprinderi; 
 (b) o intreprindere are dreptul de a numi 
sau revoca majoritatea membrilor 
organelor de administrare, de conducere 
sau de supraveghere ale unei alte 
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intreprinderi; 
 (c) o intreprindere are dreptul de a 
exercita o influenta dominanta asupra 
altei intreprinderi in temeiul unui contract 
incheiat cu intreprinderea in cauza sau in 
temeiul unei prevederi din contractul de 
societate sau din statutul acesteia; 
 (d) o intreprindere care este actionar sau 
asociat al unei alte intreprinderi si care 
controleaza singura, in baza unui acord cu 
alti actionari sau asociati ai acelei 
intreprinderi, majoritatea drepturilor de 
vot ale actionarilor sau ale asociatilor 
intreprinderii respective. 
 
 Intreprinderile care intretin, cu una sau 
mai multe intreprinderi, relatiile la care se 
face referire la alineatul (1) literele (a)-(d) 
sunt considerate intreprinderi unice. 
 
Cumulul ajutorului de minimis pentru 
intreprinderea unica se determina luand 
in considerare numai legaturile intre 
persoanele juridice/persoanele fizice 
autorizate, nu si prin intermediul 
persoanelor fizice. Astfel doua sau mai 
multe intreprinderi pot fi legate prin 
intermediul persoanelor fizice conform 
legii 346/2004 dar nu vor fi considerate 
intreprindere unica.  
 
In cazul in care, prin acordarea ajutorului 
de minimis solicitat prin Cererea de 
Finantare depusa pentru categoriile de 
investitii mentionate in Reg. 1305/2013 la 
art. 19, alin. (1), lit. (b), se depaseste 
plafonul de 200.000 euro/beneficiar 
(intreprindere unica), proiectul va fi 
declarat neeligibil. 
 
Data acordarii ajutorului de minimis se 
considera data la care dreptul legal de a 
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primi ajutorul este conferit beneficiarului 
in conformitate cu regimul juridic national 
aplicabil, indiferent de data la care 
ajutoarele de minimis se platesc 
intreprinderii respective. 
 
In cazul in care, in procesul de verificare a 
documentelor din dosarul Cererii de 
Finantare, se constata omisiuni privind 
bifarea anumitor casete (inclusiv din 
Cererea de Finantare sau Declaratiile pe 
propria raspundere) sau omiterea 
semnarii anumitor pagini de catre 
solicitant/ reprezentantul legal, iar din 
analiza proiectului expertul constata ca 
aceste carente sunt cauzate de anumite 
erori de forma sau erori materiale, 
expertul solicita informatii suplimentare. 
 

Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constata ca solicitantul se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili 
conform Fisei masurii din SDL, bifeaza casuta corespunzatoare categoriei reprezentata de 
solicitant si caseta “DA” pentru verificare. In caz contrar se va bifa “NU”, criteriul  fiind declarat 
neindeplinit   
 
Verificarea indeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnarii contractului, cand se 
completeaza aceste verificari cu analiza Certificatelor care atesta lipsa datoriilor restante fiscale 
si sociale. 
 
EG2 Investitia trebuie sa se incadreze in cel putin una din actiunile eligibile prevazute prin fisa 
masurii din SDL: 
Se va verifica daca investitia se incadreaza in cel putin una din actiunile eligibile prevazute in 
fisa masurii SDL, detaliate in ghidul solicitantului intocmit la nivelul GAL. Pentru proiectele care 
vizeaza investitii conform art. 19, alin. (1), lit. b, se vor verifica investitiile non-agricole prevazute 
in fisa masurii din SDL. Pentru aceste proiecte, NU sunt eligibile investitiile care vizeaza activitati 
agricole sau de procesare a produselor din Anexa I a TFUE, care se incadreaza in prevederile art. 
art. 17, alin. (1), lit. a si b. 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate/ DALI 
Proiectul de plantare avizat de Statiunea Viticola 
(daca este cazul) (pentru achizitiile simple se vor 

Se verifica daca in cadrul SF/ DALI/MJ este 
descrisa conformitatea proiectului cu cel 
putin una din actiunile eligibile prevazute 
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completa doar punctele care vizeaza acest tip de 
investitie sau se poate depune Memoriu 
Justificativ) 
Expertiza tehnica de specialitate asupra 
constructiei existente  
Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor. 
 
Documente solicitate pentru imobilul (cladirile 
si/ sau terenurile) pe care sunt/ vor fi realizate 
investitiile:  
- Actul de proprietate asupra cladirii, contract de 
concesionare sau alt document incheiat la 
notariat, care sa certifice dreptul de folosinta 
asupra cladirii pe o perioada de cel putin 10 ani 
incepand cu anul depunerii cererii de finantare, 
care sa confere titularului dreptul de executie a 
lucrarilor de constructii, in conformitate cu 
prevederile  Legii nr.50/1991, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare,  avand in 
vedere tipul de investitie propusa prin proiect;  
- Documentul care atesta dreptul de proprietate 
asupra terenului, contract de concesionare sau alt 
document incheiat la notariat, care sa certifice 
dreptul de folosinta al terenului , pe o perioada de 
cel putin 10 ani incepand cu anul depunerii cererii 
de finantare care sa confere titularului dreptul de 
executie a lucrarilor de constructii, in 
conformitate cu prevederile  Legii 50/1991 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, avand in vedere tipul de investitie 
propusa prin proiect.   
  
Contractul de concesiune va fi insotit de adresa 
emisa de concedent si trebuie sa contina:  
- situatia privind respectarea clauzelor 
contractuale si daca este in graficul de realizare a 
investitiilor prevazute in contract si alte clauze;  
- suprafata concesionata la zi (daca pentru 
suprafata concesionata exista solicitari privind 
retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa se 
mentioneze care este suprafata supusa acestui 
proces) pentru terenul pe care este amplasata 

in fisa masurii din SDL si daca investitiile 
respecta conditiile prevazute in cadrul 
masurii.   
 

In cazul investitiilor in sectorul pomicol 
(care au corespondent in national 
submasurile 4.1a si 4.2a), verificarea 
conditiilor de eligibilitate se realizeaza prin 
completarea Formularului AFIR E1.2 Fisa 
de evaluare generala a proiectelului 
specifica submasurii 4.1a/4.2a valabila la 
momentul lansarii apelului de selectie de 
catre GAL, ca urmare a faptului ca, in 
cadrul Manualului de procedura pe 
submasura 19.2 V05, in cadrul 
Formularului E1.2L FIȘA DE EVALUARE 
GENERALĂ A PROIECTULUI (art. 17,  alin. 
(1), lit. (a), (b), art. 19, alin. (1), lit. (b), art. 
21, alin (1), lit.(e) din Reg. (UE) nr. 
1305/2013) nu se fac precizari cu privire la 
modalitatea de verificare a proiectelor din 
sectorul pomicol. 
 

Expertul va verifica daca SF/ DALI/MJ este 
prezentat si completat in conformitate cu 
prevederile legale in vigoare:  
- in cazul proiectelor care prevad 
constructii – montaj se verifica Studiul de 
Fezabilitate/ DALI elaborat conform HG 
28/2008 sau conform HG 907/2016 
- in cazul proiectelor fara constructii-
montaj, se poate depune Memoriu 
Justificativ sau Studiu de Fezabilitate in 
care vor fi completate doar punctele care 
vizeaza acest tip de investitie. 
 

Se va verifica: 
 - daca devizul general si devizele pe 
obiect sunt semnate de persoana care le-a 
intocmit si poarta stampila elaboratorului 
documentatiei. 
- daca s-a atasat asa-numita „foaie de 
capat”, care contine semnaturile 
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cladirea. 
 
Extras de carte funciara sau Document care sa 
certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de 
cadastru, pentru proiectele care vizeaza investitii 
de lucrari privind constructiile noi sau 
modernizari ale acestora. 
 
CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care 
prevad constructii (noi, extinderi sau 
modernizari). Certificatul de urbanism nu trebuie 
insotit de avizele mentionate ca necesare fazei 
urmatoare de autorizare. 
 

AUTORIZATIE SANITARA/ NOTIFICARE de 
constatare a conformitatii cu legislatia sanitara 
emise cu cel mult un an inaintea depunerii 
Cererii de finantare pentru unitatile care se 
modernizeaza si se autorizeaza/ avizeaza conform 
legislatiei in vigoare. 
 

Acordul de principiu privind includerea 
generatoarelor terestre antigrindina in Sistemul 
National de Antigrindina si Crestere a 
Precipitatiilor, emis de Autoritatea pentru 
Administrarea Sistemului National de 
Antigrindina si Crestere a Precipitatiilor. 
 

colectivului format din specialisti condus 
de un sef de proiect care a participat la 
elaborarea documentatiei si stampila 
elaboratorului documentatiei 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, 
stampilate de catre elaborator in cartusul 
indicator. 
- daca cheltuielile cu realizarea 
constructiei sunt trecute in coloana 
„cheltuieli neeligibile” si sunt mentionate 
in studiul de fezabilitate, in cazul in care 
solicitantul realizeaza in regie proprie 
constructiile in care va amplasa utilajele 
achizitionate prin investitia FEADR. 
 

In cazul in care investitia prevede utilaje 
cu montaj, solicitantul este obligat sa 
evidentieze montajul acestora in  capitolul 
4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul 
indicativ al Proiectului, chiar daca 
montajul este inclus in oferta utilajului cu 
valoare distincta pentru a fi considerat 
cheltuiala eligibila 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 
situatiile in 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. 
 
 In cazul in care investitia cuprinde 
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cheltuieli cu constructii noi sau 
modernizari, se va prezenta calcul pentru 
investitia specifica in care suma tuturor 
cheltuielilor cu constructii si instalatii se 
raporteaza la mp de constructie. 
 
In cazul proiectelor care prevad 
modernizarea/ finalizarea constructiilor 
existente/ achizitii de utilaje cu montaj 
care schimba regimul de exploatare a 
constructiei existente, se ataseaza la 
Studiul de fezabilitate, obligatoriu, 
Expertiza tehnica de specialitate asupra 
constructiei existente si Raportul privind 
stadiul fizic al lucrarilor. 
 
In cazul proiectelor care vizeaza infiintarea 
unei plantatii viticole se verifica existenta 
Proiectului de Plantare avizat de Statiunea 
Viticola. 
 
In aceasta situatie se verifica incadrarea 
cheltuielilor cuprinse in cap. 3– cheltuieli 
pentru proiectare in valorile pentru costuri 
standard/ contributia in natura. 
 
In cazul infiintarii/ modernizarii  unitatilor 
de productie  zootehnice se verifica 
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 conditiilor de bune 
practici agricole pentru gestionarea 
gunoiului de grajd/ dejectiilor de origine 
animala, respectiv, calculul si prevederea 
prin proiect, a capacitatii de stocare 
aferenta a gunoiului de grajd, precum si 
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cantitatea maxima de ingrasaminte cu 
azot care pot fi aplicate pe terenul agricol.  
 
Acest calcul trebuie prezentat de solicitant 
si se realizeaza prin introducerea datelor 
specifice in calculatorul de capacitate a 
platformei de gunoi fila „productie de 
gunoi” din documentul numit 
„Calculator_Cod Bune Practici Agricole”.   
 
Gestionarea corecta a gunoiului de grajd si 
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 combinata a celor doua sisteme, 
in conformitate cu prevederile codului de 
bune practici. 
 
In ceea ce priveste 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”. 
 
In cazul achizitiei de utilaje agricole se va 

consulta Tabelul privind corelarea puterii 
masinilor agricole cu suprafata fermelor, 
postat pe pagina de internet a AFIR. 
Corelarea se realizeaza cu suprafetele 
regasite in APIA si cu culturile 
previzionate. In situatia in care exista 
neconcordante se solicita clarificarea 
acestora prin Fisa de solicitare a 
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informatiilor suplimentare. 
 

In cazul investitiilor de obtinere de 
produse vinicole (vin, must si alte 
produse obtinute prin prelucrarea 
strugurilor de vin) la nivelul exploatatiilor 
agricole cu profil viticol, se verifica in 
Registrul Plantatiilor Viticole daca 
solicitantul figureaza cu Declaratia de 
recolta. In caz contrar, expertul verifica in 
Registrul Plantatiilor Viticole (RPV) daca 
solicitantul detine Autorizatie de plantare. 
 
Daca nici una din cele doua conditii nu 
este indeplinita, criteriul este declarat 
neeligibil, deoarece investitiile de 
procesare si de comercializare sunt 
neeligibile prin FEADR, (acestea fiind 
eligibile prin PNS, conform demarcarii 
dintre programe). 
 
Daca se regaseste Declaratia de recolta 
sau Autorizatia de plantare/ replantare,  
cheltuielile generate de investitiile in 
obtinere si comercializare de produse 
vinicole (vin, must si alte produse obtinute 
prin prelucrarea strugurilor de vin) 
propuse de catre solicitant prin proiect, la 
nivel de exploatatie agricola proprie sunt 
eligibile si expertul verifica amplasarea si 
suprafata pe care se afla exploatatia.  
 

Cheltuielile generate de achizitiile de 
masini si utilaje agricole, echipamente, 
facilitati de stocare si conditionare, 
sisteme de irigatii la nivel de  exploatatii 
viticole sunt eligibile cu conditia ca 
solicitantul sa faca dovada Autorizatiei de 
plantare/ Declaratiei de recolta 
(verificabile in RPV), chiar daca acesta 
figureaza in RPV si cu Declaratia de 
produse vinicole si/ sau Declaratia de 
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stocuri produse vinicole, deoarece aceste 
tipuri de cheltuieli sunt finantabile exclusiv 
prin PNDR (nu fac obiectul finantarii PNS). 
 

Se verifica daca se confirma dreptul 
solicitantului de a amplasa investitia/ 
realiza lucrarile de constructii si/ sau 
montaj propuse prin proiect in 
conformitate cu prevederile Legii 50/1991 
republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare si daca, in cazul in care nu a 
prezentat act de proprietate, documentul 
incheiat la notariat certifica dreptul de 
folosinta asupra imobilului pe o perioada 
de cel putin 10 ani incepand cu anul 
depunerii cererii de finantare.  
 
In cazul prezentarii unui contract de 
concesiune, se verifica suplimentar daca 
acesta este insotit de adresa emisa de 
concendent prin care se precizeaza 
situatia privind respectarea clauzelor 
contractuale si daca solicitantul este in 
graficul de realizare a investitiilor 
prevazute in contract si alte clauze, 
precum si suprafata concesionata la zi 
(daca pentru suprafata concesionata 
exista solicitari privind retrocedarea sau 
diminuarea, si daca da, care este suprafata 
supusa acestui proces). 
 
Se verifica daca extrasul de carte funciara 
este emis pe numele solicitantului si 
vizeaza imobilul pe care sunt/ vor fi 
realizate investitiile si amplasamentul 
mentionat in proiect. In situatia in care 
imobilul pe care se executa investitia nu 
este liber de sarcini (gajat pentru un 
credit), se verifica acordul creditorului 
privind executia investitiei, precum si 
respectarea de cate solicitant a graficul de 
rambursare a creditului. Daca solicitantul 
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nu a atasat aceste documente expertul le 
va solicita prin informatii suplimentare. 
 
Daca in cadrul Extrasului de Carte Funciara 
exista mentiunea “imobil inregistrat in 
planul cadastral fara localizare certa 
datorita lipsei planului parcelar”, nu se va 
considera neindeplinita conditia, avand in 
vedere ca prin prezentarea autorizatiei de 
construire in etapa de verificare a platilor 
este asigurata implicit localizarea certa a 
planului parcelar, respectiv a investitiei. 
 
Daca proiectul necesita certificat de 
urbanism se verifica daca localizarea 
proiectului, regimul juridic, investitia 
propusa s.a.m.d corespund cu descrierea 
din studiul de fezabilitate si cu extrasul de 
carte funciara.  
 
In cazul modernizarilor, se verifica daca 
Autorizatia sanitara este eliberata/ vizata 
cu cel mult un an in urma fata de data 
depunerii Cererii de Finantare. Verificarea 
autorizatiei sanitare se va face doar pentru 
investitiile prevazute in Ordinul nr. 
1030/20.08.2009 privind aprobarea 
procedurilor de reglementare sanitara 
pentru proiectele de amplasare, 
amenajare, construire si pentru 
functionarea obiectivelor ce desfasoara 
activitati cu risc pentru starea de sanatate 
a populatiei. 
 

Verificarea Autorizatiei/ Inregistrarii 
exploatatiei din punct de vedere sanitar-
veterinar se realizeaza prin accesarea link-
ului: http://www.ansvsa.ro/?pag=523; 
pentru unitatile autorizate, iar pentru cele 
inregistrate se verifica link-ul aferent 
fiecarui DSVSA Judetean in parte, dupa 
cum urmeaza: 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523


 
 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR 
este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege 
judetul – unitati inregistrate. 
 
Pentru cererile de finantare care vizeaza si 
achizitionarea de generatoare terestre 
antigrindina, se verifica existenta 
Acordului de principiu si daca este emis 
pentru solicitant. 
 

Proiectele care vizeaza si investitii de  
procesare/ comercializare produse 
agricole vor contine se vor incadra in 
prevederile art. 17, alin. (1), astfel: 
- la lit. a):  

investitia in productia agricola primara 
>50% din valoarea eligibila a proiectului. 
Peste 70% din produsele agricole primare 
supuse procesarii (ca material prima de 
baza) trebuie sa provina din exploatatia 
agricola proprie. Astfel, intr-o proportie de 
pana la 30% pot fi procesate (prelucrate) si 
produse agricole care nu provin din 
propria  exploatatie agricola (ferma), 
vegetala, zootehnica sau mixta. 
- la lit. b):  restul investitiilor aferente art. 
17. 
 

Investitiile in depozitarea si/ sau 
conditionarea produselor agricole primare 
reprezinta parte/ componenta a 
productiei agricole primare. 
 

Investitiile in depozitarea si/ sau 
conditionarea produselor agricole 
procesate (rezultate din procesul de 
procesare) reprezinta parte componenta a 
investitiei in procesarea produselor 
agricole. 
 

In cazul fermelor vegetale care produc si 
nutreturi/ furaje combinate in vederea 
comercializarii, obtinerea furajelor 

http://www.ansvsa.ro/?pag=8
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reprezinta procesare. In cazul fermelor 
mixte/ zootehnice care obtin nutreturi/ 
furaje combinate in vederea furajarii 
animalelor din cadrul exploatatiei, 
investitia care prevede tehnologia de 
obtinere a furajelor face parte din fluxul 
tehnologic de crestere a animalelor si este 
asimilata productiei agricole primare. 
 
In cazul in care prin proiect se prevede 
achizitia de instalatii pentru producerea de 
energie electrica si/ sau termica, prin 
utilizarea biomasei, in aceasta categorie 
vor fi incadrate si instalatiile de obtinere a 
biogazului, cu conditia ca acesta sa fie 
destinat exclusiv consumului propriu.  
 

Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana “puncte de 
verificat”, expertul considera ca investitia se incadreaza in cel putin una din actiunile eligibile 
prevazute prin fisa masurii din SDL, va bifa acele actiuni propuse a fi atinse in cadrul proiectului. 
In caz contrar va bifa “NU”, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. 
 
Verificarea indeplinirii acestui criteriu se reia la etapa semnarii contractului, cand se 
completeaza aceste verificari cu analiza Document emis de ANPM pentru proiect si, daca este 
cazul, Nota de constatare privind conditiile de mediu (pentru toate unitatile in functiune care 
se modernizeaza prin proiect)   
 
EG3 Investitia va fi precedata de o evaluare a impactului preconizat asupra mediului daca 
aceasta poate avea efecte negative asupra mediului, in conformitate cu legislatia in vigoare, 
mentionata in cap. 8.1 din PNDR 2014-2020.  
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

-Declaratia pe propria raspundere 
de la sectiunea F a cererii de 
finantare. 
 

Conditia se considera indeplinita prin asumarea de catre 
solicitant a declaratiei pe propria raspundere din 
Sectiunea F din Cerere de finantare prin care se angajeaza 
ca va prezenta documentul emis de ANPM, pana la 
contractare, in termenul precizat in notificarea AFIR de 
selectie a cererii de finantare.  
 
 
In etapa de contractare, verificarea indeplinirii conditiei de 
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eligibilitate se va realiza in baza corelarii informatiilor din 
SF/ DALI, cu cele din Certificatul de Urbanism si cu cele din 
documentul emis de ANPM. 

Daca prin verificarea declaratiei pe proprie raspundere din sectiunea F din cererea de finantare 
se confirma faptul ca solicitantul si-a asumat prin propria semnatura ca va obtine si va depune 
la contractare documentul ce atesta impactul investitiei asupra mediului, emis de ANPM, 
expertul bifeaza casuta cu DA din fisa de verificare.  
 
In cazul in care solicitantul nu a semnat si dupa caz stampilat declaratia pe propria raspundere 
din sectiunea F, expertul solicita acest lucru prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare 
si doar in cazul in care solicitantul refuza sa isi asume angajamentele corespunzatoare 
proiectului, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia sa in liniile prevazute in acest scop la rubrica 
„Observatii” si cererea va fi declarata neeligibila. 
 
EG4 Viabilitatea economica a investitiei trebuie sa fie demonstrata in baza documentatiei 
tehnico-economice 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate. 
Anexa B sau C 
sau Memoriu Justificativ 
Situatiile financiare (bilant –formularul 10, 
cont de profit si pierderi – formularul 20, 
formularele 30 si 40) 
 

Sau 
 

Declaratia de inactivitate inregistrata la 
Administratia Financiara, in cazul 
solicitantilor care nu au desfasurat activitate 
anterior depunerii proiectului 
 

Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi familiale si  intreprinderi 
individuale: Declaratie speciala privind 
veniturile realizate in anul precedent 
depunerii proiectului  inregistrata la 
Administratia Financiara (formularul 200 
insotit de Anexele la Formular) in care  
rezultatul brut obtinut anual sa  fie pozitiv 
(inclusiv 0) si/ sau Declaratia privind 
veniturile din activitati agricole impuse pe 
norme de venit si/sau DECLARATIE UNICA 

Expertul verifica daca rezultatul din 
exploatare din bilantul precedent anului 
depunerii proiectului este pozitiv (inclusiv 0)/ 
veniturile sunt cel putin egale cu cheltuielile, 
in cazul PFA, intreprinderi individuale si  
intreprinderi familiale. In cazul in care 
solicitantii au depus formularul 212/formular 
similar, se considera ca activitatea 
desfasurata este o activitate impozitata, fiind  
generatoare de venit si nu este cazul sa se 
verifice pierderile. 
 
Exceptie fac solicitantii a caror activitate a 
fost afectata de calamitati naturale si cei 
care nu au inregistrat venituri din exploatare.  
 
In cazul solicitantilor care se incadreaza in 
prevederile art. 105 din Legea 227/2015, (cod 
fiscal), respectiv, nu au obligatia depunerii 
formularului 212/formular similar, nu se va 
depune nici un document in acest sens (a se 
vedea tabelul prezentat in continuare). 
 
Nu se analizeaza situatiile financiare aferente 
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privind impozitul pe venit si contributiile 
sociale datorate de persoanele fizice; 
 
Pentru solicitantii a caror activitate a fost 
afectata de calamitati naturale (inundatii, 
seceta excesiva etc) se vor prezenta: 

- Situatiile financiare (bilant – 
formularul 10, cont de profit si 
pierderi – formularul 20,  formularele 
30 si 40) din unul din  ultimii trei  ani 
precedenti anului depunerii 
proiectului, in care productia nu a 
fost calamitata, iar rezultatul 
operational (rezultatul de exploatare 
din bilant) sa  fie pozitiv (inclusiv 0), 
inregistrate la Administratia 
Financiara . 

 

In cazul persoanelor fizice autorizate, 
intreprinderilor individuale si intreprinderilor 
familiale se va prezenta: 

- Declaratie speciala privind veniturile 
realizate inregistrata la Administratia 
Financiara (formularul 200 insotit de 
Anexele la Formular) in care 
rezultatul brut obtinut anual sa nu fie 
negativ si/ sau Declaratia privind 
veniturile din activitati agricole 
impuse pe norme de venit si/sau 
DECLARATIE UNICA privind impozitul 
pe venit si contributiile sociale 
datorate de persoanele fizice 

 

Pentru anii calamitati solicitantul va prezenta 
un document (ex.: Proces verbal de 
constatare si evaluare a pagubelor) emis de 
organismele abilitate (ex.: Comitetul local 
pentru situatii de urgenta)  prin care se 
certifica: 
- data producerii pagubelor; 
- cauzele calamitatii; 
- obiectul pierderilor datorate calamitatilor 

anului infiintarii solicitantului. 
 
Pentru solicitantii a caror activitate a fost 
afectata de calamitati naturale se verifica  
documentele justificative. Indicatorii 
economico-financiari din cadrul sectiunii 
economice trebuie sa se incadreze in limitele 
mentionate,  incepand cu al doilea an de la 
data finalizarii investitiei. 
 

Pentru aceasta, expertul completeaza 
Matricea de evaluare a viabilitatii economice  
a proiectului pentru Anexa B (persoane 
juridice) sau Anexa C (persoane fizice 
autorizate, intreprinderi individuale si  
intreprinderi familiale).  
 

Se va prelua Matricea de evaluare a 
viabilitatii economice  a proiectului pentru 
Anexa B sau Anexa C din formularul aferent 
sub-masurii din PNDR cu investitii similare, in 
vigoare la momentul lansarii apelului de 
selectie de catre GAL. 
 

In cazul proiectelor aferente art. 17, alin (1), 
lit. a si b, in cazul in care solicitantul are 
contractate unul sau mai multe proiecte in 
cadrul submasurii 4.1, respectiv 4.2 din PNDR 
2014-2020, indiferent de etapa sau de 
sesiune, expertul verifica daca in prognozele 
economice sunt mentionate valorile aferente 
implementarii/ desfasurarii activitatii dupa 
implementarea proiectului (functie de etapa 
in care se gasesc celelalte proiecte). In caz 
contrar se va solicita prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare refacerea 
prognozelor economice. 
 

Matricea de evaluare a viabilitatii economice 
a proiectului pentru Anexa B (persoane 
juridice) 
 

Verificarea indicatorilor economico-financiari 
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(suprafata agricola cultivata, animale); 
- gradul de afectare pentru suprafete 
agricole cultivate, animale pierite. 

consta in verificarea incadrarii acestora in 
limitele mentionate in coloana 3 a matricei. 
Limitele impuse se refera la urmatorii 
indicatori:   

- Rata rezultatului din exploatare,  
- Durata de recuperare a investitiei,  
- Rata rentabilitatii capitalului investit,  
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar,  
- Rata indatorarii,  
- Valoarea actualizata neta (VAN),  
- Disponibil de numerar curent.  

Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite 
limite maxime sau minime de variatie au 
mentiunea “N/A”.  
 

Respectarea incadrarii indicatorilor in limitele 
admisibile prin program se va face in coloana 
11 a matricei de verificare prin mesajul 
“Respecta criteriul” pentru fiecare din 
indicatorii mentionati mai sus.  
 

Proiectul respecta obiectivul de viabilitate 
economica  daca, pentru perioada de 
proiectie cuprinsa intre anii 2-5 (de la 
finalizarea investitiei si darea acesteia in 
exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti 
indicatorii pentru care s-au stabilit limite in 
coloana 3 se incadreaza in limitele admisibile, 
respectiv daca pentru toti acesti indicatori in 
coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”.  
 

Exceptie fac proiectele a caror investitie 
vizeaza infiintarea de plantatii, unde nivelul 
indicatorilor se considera ca este 
indeplinit/respectat incepand cu anul in care 
se obtine productie/venituri conform 
tehnologiilor de productie si a specificului 
proiectului. 
 

Daca indicatorii se incadreaza in limitele 
mentionate si rezultatul operational din bilant 
este pozitiv, expertul bifeaza caseta DA 
corespunzatoare acestui criteriu de 
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eligibilitate. 
 

Matricea de evaluare a viabilitatii economice 
a proiectului pentru Anexa C (persoane fizice 
autorizate, intreprinderi individuale, 
intreprinderi familiale) 
 
 

Verificarea indicatorilor  economico-financiari 
consta in verificarea incadrarii acestora in 
limitele mentionate in coloana 3 a matricei de 
verificare. Limitele impuse se refera la 
urmatorii indicatori: 

- Durata de recuperare a investitiei 
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar 
- Valoarea actualizata neta (VAN) 
- Excedent/Deficit 

 
Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite 
limite maxime sau minime de variatie au 
mentiunea “N/A”.  
 
Respectarea incadrarii indicatorilor in limitele 
admisibile prin program se va face in coloana 
11 a matricei de verificare prin mesajul 
“Respecta criteriul” pentru fiecare din 
indicatorii mentionati mai sus. 
 
Proiectul respecta acest criteriu  daca pentru 
perioada de proiectie cuprinsa intre anul 2- 
anul 5 inclusiv (anul 2 de la finalizarea 
investitei si darea acesteia in exploatare) – 
coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii 
pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 se 
incadreaza in limitele admisibile, respectiv 
daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 
apare mesajul “Respecta criteriul”.   
 
De asemenea, se verifica indicatorul 
«Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei» 
sa nu fie negativ in nici una din lunile de 
implementare. 
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Exceptie fac proiectele a caror investitie 
vizeaza infiintarea de plantatii, unde nivelul 
indicatorilor se considera ca este 
indeplinit/respectat incepand cu anul in care 
se obtine productie/venituri conform 
tehnologiilor de productie si a specificului 
proiectului. 
 
Se coreleaza informatiile din previziuni cu cele 
din SF/ MJ referitoare la tipul si capacitatea de 
productie. 

 
Veniturile definite la art. 105 alin. (1) sunt venituri neimpozabile in limitele stabilite potrivit 
tabelului urmator: 

Nr. 
crt. 

Produse vegetale Suprafata 

1. Cereale pana la 2 ha 

2. Plante oleaginoase pana la 2 ha 

3. Cartof pana la 2 ha 

4. Sfecla de zahar pana la 2 ha 

5. Tutun pana la 1 ha 

6. Hamei pe rod pana la 2 ha 

7. Legume in camp pana la 0,5 ha 

8. Legume in spatii protejate pana la 0,2 ha 

9. Leguminoase pentru boabe pana la 1,5 ha 

10. Pomi pe rod pana la 1,5 ha 

11. Vie pe rod pana la 1 ha 

12. Arbusti fructiferi pana la 1 ha 

13. Flori si plante ornamentale pana la 0,3 ha 

      

  Animale Nr. capete/Nr. de familii de albine 

1. Vaci pana la 2 

2. Bivolite pana la 2 

3. Oi pana la 50 

4. Capre pana la 25 

5. Porci pentru ingrasat pana la 6 
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6. Albine pana la 75 de familii 

7. Pasari de curte pana la 100 

 
Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana “puncte de 
verificat”, expertul constata ca Indicatorii economico-financiari se incadreaza in limitele 
mentionate in cadrul sectiunii economice  se bifeaza coloana DA. In caz contrar se va bifa “NU”, 
iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. 
 
EG5 Solicitantul trebuie sa demonstreze asigurarea cofinantarii investitiei 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Declaratia pe propria raspundere a 
solicitantului ca in urma primirii Notificarii 
beneficiarului privind selectarea Cererii de 
Finantare va prezenta dovada  cofinantarii, 
din Sectiunea F a Cererii de Finantare  

 

Expertul verifica daca solicitantul, prin 
reprezentantul legal, a semnat Declaratia F si s-
a angajat ca in urma primirii Notificarii 
beneficiarului privind selectarea Cererii de 
Finantare 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. 

 
EG6 Investitia va respecta legislatia in vigoare din domeniul: sanatatii publice, sanitar-
veterinar si de siguranta alimentara 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ. In cazul proiectelor care prevad doar achizitii 
de utilaje agricole nu este necesara avizarea 
sanitara si sanitar-veterinara. Totodata, pentru 
stabilirea situatiilor in care trebuie urmarita 
aceasta cerinta,  se va tine cont de prevederile 
Ordinului 1030/20.08.2009 care stipuleaza 
activitatile supuse avizarii sanitare, precum si 
de prevederile Protocolului incheiat intre AFIR 
si ANSVSA  care stipuleaza tipurile de avize 
emise functie de tipul investitiei.  

Daca in urma verificarilor se constata ca proiectul nu face obiectul avizarii sanitare si sanitar-
veterinare, expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL. In caz contrar se bifeaza casuta DA. 
Verificarea indeplinirii acestui criteriu, in cazul in care expertul a bifat DA,  se reia, la nivelul 
AFIR, in etapa semnarii contractului, cand se completeaza aceste verificari cu analiza Document 
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emis de DSVSA pentru proiect, conform Protocolului de colaborare dintre AFIR si ANSVSA 
publicat pe pagina de internet www.afir.info si a Documentului emis de DSP Judetean, conform 
Protocolului de colaborare dintre AFIR si DSP publicat pe pagina de internet www.afir.info   
 
Sectiuni specifice: 
NOTA! Criteriile de eligibilitate de mai jos se vor verifica doar pentru tipurile de investitii 
indicate. Pentru celelalte tipuri de proiecte se va bifa „NU ESTE CAZUL”. 
 
Criterii de eligibilitate specifice proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a: 
EG7 Investitia trebuie sa se realizeze in cadrul unei ferme cu o dimensiune economica de 
minim 4.000 SO (valoarea productiei standard); 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate insotit de Proiectul de 
plantare avizat de Statiunea Viticola (daca 
este cazul) sau Memoriul Justificativ (pentru 
proiectele cu achizitii simple) 
 
Documente solicitate pentru terenul agricol 
aferent plantatiilor de vita de vie pentru 
struguri de masa existente/ nou infiintate si a 
altor plantatii: 
Copie dupa documentul autentificat la notar 
care atesta dreptul de proprietate asupra 
terenului si/ sau tabel centralizator emis de 
Primarie semnat de persoanele autorizate 
conform legii, continand sumarul contractelor 
de arendare cu suprafetele luate in arenda pe 
categorii de folosinta, perioada de arendare 
care trebuie sa fie de cel putin 10 ani incepand 
cu anul depunerii cererii de finantare si/ sau 
contractul de concesiune  care sa certifice 
dreptul de folosinta al terenului  cel putin 10 
ani incepand cu anul depunerii cererii de 
finantare.  
 
Pentru cooperative agricole, societati 
cooperative agricole, grupuri de producatori, 
se vor prezenta documentele care atesta 
dreptul de proprietate pentru toti membrii 
fermieri deserviti de investitia respectiva ai 
acestor solicitanti.  

Se verifica corelarea informatiilor din SF/ 
DALI/MJ cu cele din documentul aferente 
terenurilor agricole pentru proiectele 
referitoare la plantatiile de vita de vie pentru 
struguri de masa sau alte plantatii si/ sau IACS 
pentru celelalte culturi si/ sau pentru 
investitii de modernizare a exploatatiilor 
zootehnice, referitoare la tipul si dimensiunea 
exploatatiei agricole (suprafata/numar de 
animale) vizate de proiect si cele specificate 
in sheet-ul Stabilirea categoriei de ferma. 
 
Dimensiunea economica a exploatatiei 
agricole se calculeaza  conform, punctului din 
cadrul Cererii de Finantare – Stabilirea 
categoriei de ferma–– dupa cum urmeaza: 
(1) In cazul exploatatiilor agricole care prevad 
in cadrul proiectului modernizarea acesteia, 
respectiv, investitii in unitatea/ unitatile de 
productie existente care impreuna alcatuiesc 
exploatatia,  extinderea/ diversificare 
activitatii agricole desfasurate anterior 
depunerii proiectului cu un alt cod CAEN de 
agricultura (adica extinderea profilului 
agricol), extinderea/ diversificarea 
exploatatiei agricole prin infiintarea unei noi 
unitati de productie, dimensiunea se va 
calcula pe baza inregistrarilor din  perioada 
(campania) de depunere a cererii unice de 

http://www.afir.info/
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In cazul Societatilor agricole se ataseaza 
tabelul centralizator emis  de catre Societatea 
agricola care va cuprinde suprafetele aduse in 
folosinta societatii, numele membrilor fermieri 
care le detin in proprietate si perioada pe care 
terenul  a fost adus in folosinta societatii, care 
trebuie sa fie de minim 10 ani. 
 
Document pentru efectivul de animale 
detinut in proprietate: 
- Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile inainte 
de data depunerii CF, din care sa rezulte 
efectivul de animale detinut, insotit de 
formular de miscare ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 
din Normele sanitare veterinare ale Ordinului 
ANSVSA nr. 40/2010); Formularul de miscare 
se depune daca exista diferente dintre 
mentiunile din SF, cererea de finantare si 
extrasul din Registrul Exploatatiilor de la 
ANSVSA. 
 
Pentru exploatatiile agricole care detin pasari 
si albine - Adeverinta eliberata de medicul 
veterinar de circumscriptie, emisa cu cel mult 
30 de zile inainte de data depunerii CF, din 
care rezulta numarul  pasarilor si al familiilor 
de albine si data inscrierii solicitantului in 
Registrul Exploatatiei 
 
PASAPORTUL emis de ANZ (Agentia Nationala 
pentru Zootehnie) pentru ecvideele  
(cabalinele) cu rasa si origine 
 
Cererea de finantare – Sheet: Stabilirea 
categoriei de ferma 
 

plata pe suprafata in Registrul unic de 
identificare de la APIA din perioada de 
depunere stabilita conform legislatiei 
nationale din anul depunerii Cererii de 
Finantare sau din anul anterior (in cazul in 
care solicitantul nu a reusit sa depuna la APIA 
cererea unica de plata pentru campania 
anului in curs) si/sau a  ultimei inregistrari/ 
actualizari  in Registrul Exploatatiei de la 
ANSVSA/ DSVSA efectuata inainte cu cel mult 
30 de zile fata de data  depunerii cererii de 
finantare, tinand cont dupa caz, de Nota 
explicativa a RICA  din subsolul tabelului SO 
din CF. In cazul in care expertul nu regaseste 
in IACS suprafata de teren mentionata de 
solicitant in tabelul cu SO sau exista diferente 
intre suprafata de teren declarata in proiect si 
cea din IACS, expertul va solicita APIA sa 
certifice ca solicitantul s-a inscris in sistem/ 
evidentele APIA cu  suprafata declarata in 
cererea de finantare. 
  
(2) In cazul proiectelor care prevad 
desfasurarea pentru prima data a unei 
activitati agricole (solicitantul este inscris cu 
exploatatia agricola la APIA/ANSVSA de mai 
putin de 12 luni sau nu a depus nici o cerere 
de plata la APIA pana la data depunerii cererii 
de finantare) dimensiunea economica va fi 
calculata in baza suprafetei identificate in 
APIA si a previziunilor, din punct de vedere a 
culturii/numar de animale , din 
documentatia tehnico-economica a 
proiectului, la sfarsitul primului an de 
monitorizare, ca urmare a realizarii 
investitiilor propuse prin proiect (indiferent 
daca solicitantul figureaza cu terenuri 
cultivate sau necultivate/ animale in posesie, 
la momentul depunerii CF).  
 
In cazul in care expertul nu regaseste in IACS 
suprafata de teren mentionata de solicitant in 
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tabelul cu SO sau exista diferente intre 
suprafata de teren declarata in proiect si cea 
din IACS, expertul va solicita APIA un 
document  prin care sa certifice ca solicitantul 
s-a inscris in sistem cu  suprafata declarata in 
cererea de finantare. 
 
In acest caz (punctul 2) se incadreaza si PFA-
urile, IF-urile si II-urile care au preluat 
exploatatia agricola gestionata anterior de 
persoana fizica (actualul titular de PFA, II sau 
IF). 
 
In cazul proiectelor care vizeaza plantatiile 
de vita de vie pentru struguri de masa sau 
alte plantatii: 

- pentru care s-a prezentat contract de 
concesiune a terenului agricol, se 
verifica, in plus, daca contractul este 
insotit de adresa emisa de concendent 
prin care se precizeaza situatia privind 
respectarea clauzelor contractuale si 
daca solicitantul este in graficul de 
realizare a investitiilor prevazute in 
contract si alte clauze, precum si 
suprafata concesionata la zi (daca 
pentru suprafata concesionata exista 
solicitari privind retrocedarea sau 
diminuarea, si daca da, care este 
suprafata supusa acestui proces) si 
daca contractul de concesiune 
certifica dreptul de folosinta al 
terenului cel putin 10 ani incepand cu 
anul depunerii cererii de finantare. 
Daca a fost prezentat Tabel 
centralizator emis de Primarie se 
verifica daca acesta este semnat de 
persoanele autorizate conform legii si 
daca perioada de arendare este de cel 
putin 10 ani incepand cu anul 
depunerii cererii de finantare.  

- In cazul proiectelor depuse de formele 
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asociative se vor insuma dimensiunile 
economice ale exploatatiilor 
membrilor fermieri verificate in IACS. 
Conform prevederilor fisei masurii, 
prin intermediul formelor asociative 
(cooperative agricole si grupuri de 
producatori), sprijinul poate fi accesat 
de toate exploatatiile agricole, chiar 
daca acestea au o dimensiune 
economica sub 4.000 € SO, cu conditia 
ca dimensiunile economice insumate 
ale exploatatiilor membrilor formei 
asociative in cauza, sa fie peste 4.000 
SO.   

- In cazul Societatilor agricole se verifica 
in IACS daca suprafata exploatatiei 
corespunde cu suprafata precizata in 
tabelul centralizator emis de catre 
solicitant, daca perioada de folosinta a 
terenului este de minim 10 ani si daca 
calculul dimensiunii economice a facut 
in conformitate cu precizarile de mai 
sus. In cazul in care expertul nu poate 
vizualiza in IACS exploatatia vizata de 
investitie, acesta va solicita APIA 
prezentarea inregistrarilor din ultima 
perioada (campanie) de depunere 
(inregistrare) a cererii unice de plata 
pe suprafata ale solicitantului. 

 
In cazul in care in urma verificarilor efectuate 
de catre evaluator rezulta o diferenta de 
suprafata ca urmare a incheierii controalelor 
administrative ale APIA, se va solicita prin 
Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare refacerea prognozei 
economico-financiara si tabelul cu 
dimensionarea exploatatiei. 
 
Calculul dimensiunii economice a exploatatiei 
se va face tinand cont de toate activele 
acesteia (terenuri agricole si animale), chiar 



 
 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR 
este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

daca proiectul vizeaza infiintarea unei noi 
unitati de productie, independent functional 
de celelalte unitati de productie care 
alcatuiesc exploatatia. 
 
In cazul investitiilor care vizeaza 
modernizarea unor exploatatii zootehnice, 
expertul va verifica daca Extrasul din Registrul 
Exploatatiei mentioneaza efectivul de 
animale detinut de solicitant cu cel mult 30 
zile inainte de data depunerii CF. Se verifica in 
formularul de miscare ANSVSA/ DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) datele de 
identificare ale proprietarului si crotalia 
animalului detinut. Se verifica daca exista 
diferente dintre mentiunile din SF, cele din 
cererea de finantare- Tabel cu Coeficienti 
produtie standard si extrasul din Registrul 
Exploatatiilor de la ANSVSA cu Formularul de 
miscare. 
 

In cazul modernizarii fermelor de cabaline de 
rasa si origine se verifica daca solicitantul a 
prezentat Pasaportul emis de ANZ pentru 
ecvideele (cabalinele) cu rasa si origine, 
pentru toate cabalinele mentionate in tabelul 
cu SO si in SF/ MJ. 
 

In cazul solicitantilor care detin exploatatii 
zootehnice/ mixte si care fac parte dintr-o 
asociatie/ cooperativa care are concesionate/ 
inchiriate suprafete agricole reprezentand 
pajisti si pasuni, in conformitate cu Ordinul 
MADR nr. 619/06.04.2015, se verifica in 
cadrul Studiului de Fezabilitate codurile 
ANSVSA (al solicitantului si 
asociatiei/cooperativei) in vederea verificarii 
transferului animalelor pentru calculul 
adecvat al dimensiunii economice a 
exploatatiei. 
 

In cazul proiectelor care vizeaza lucrari de 
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constructii (sere, ciupercarii, cladiri din 
componenta fermei zootehnice), nu se 
verifica in IACS terenul aferent acestor 
obiective. 
 

 

Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul considera ca exploatatia agricola vizata de proiect are o dimensiune de minim 4.000 SO, 
se va bifa caseta “DA” pentru verificare. In caz contrar va bifa “NU”, iar cererea de finantare va fi 
declarata neeligibila. 
 
EG8 Investitiile necesare adaptarii la standardele UE, aplicabile productiei agricole realizate de 
tinerii fermieri care se instaleaza pentru prima data intr-o exploatatie agricola se vor realiza in 
termen de maxim 24 de luni de la data instalarii (conform art 17, alin. 5 din R(UE) 
nr.1305/2013) 
 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ  
 
 
 

Expertul verifica:  
1. daca solicitantul se incadreaza in una din 

urmatoarele categorii 
 Persoana fizica autorizata (PFA) infiintata 
conform OUG nr.44/2008 cu varsta pana la  40 
de ani la data depunerii cererii de finantare a 
proiectului si care detine competentele si 
calificarile profesionale adecvate 
 Intreprindere individuala infiintata in baza 
OUG nr.44/2008 al carei titular are varsta pana 
la 40 de ani la data depunerii cererii de finantare 
a proiectului si detine competentele si calificarile 
profesionale adecvate;  
 Intreprinderea familiala, infiintata in baza 
OUG nr.44/2008 cu conditia ca tanarul fermier, 
solicitant al sprijinului, sa fie reprezentant 
desemnat prin acordul de constituire, sa aiba 
varsta pana la 40 de ani la data depunerii cererii 
de finantare, sa detina competentele si 
calificarile profesionale adecvate si sa exercite 
controlul efectiv asupra exploatatiei prin 
detinere cota majoritara din patrimoniul de 
afectatiune 
 Societate cu raspundere limitata cu asociat 
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unic persoana fizica, care este si administratorul 
societatii, cu varsta pana la 40 ani la data 
depunerii cererii de finantare si care detine 
competentele si calificarile profesionale 
adecvate. 
 Societate cu raspundere limitata cu mai multi 
asociati, cu conditia ca tanarul fermier, solicitant 
al sprijinului, cu varsta pana la 40 de ani la data 
depunerii cererii de finantare sa exercite 
controlul efectiv asupra exploatatiei prin 
detinerea pachetului majoritar al partilor sociale 
si detinerea functiei de administrator unic al 
societatii comerciale respective si sa aiba 
competentele si calificarile profesionale 
adecvate. 
 
Prin competentele si calificarile profesionale 
adecvate se intelege  calificare in domeniul 
agricol/ agroalimentar/ veterinar/ economie 
agrara/ mecanica agricola, dupa caz, in  
conformitate cu obiectivele vizate prin proiect 
demonstrata prin  diploma/ certificat de 
calificare ce atesta formarea profesionala/ 
certificat de competente emis de un centru de 
evaluare si certificare a competentelor 
profesionale obtinute pe alte cai decat cele 
formale, care trebuie sa fie autorizat de 
Autoritatea Nationala pentru Calificari care 
confera un nivel minim de calificare in domeniu 
agricol. 
 
2. Daca solicitantul care respecta conditiile de la 
punctul 1 s-a stabilit pentru prima data intr-o 
exploatatie agricola ca sef al respectivei 
exploatatii, respectiv, 
- se verifica in  ONRC daca persoana fizica tanar 

fermier a mai condus  o forma de organizare 
juridica  cu activitate agricola (fapt dovedit 
prin detinerea pachetului majoritar al partilor  
sociale in cadrul altei entitati juridice si a  
pozitiei de unic administrator al exploatatiei) 
si 
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Se verifica data la care acesta a devenit seful 
exploatatiei agricole vizata de proiect si 
inregistrata la APIA si daca au trecut mai mult de 
24 luni de la data instalarii. 
 
Data instalarii pentru prima data ca sef de 
exploatatie este data la care tanarul fermier 
figureaza in ONRC ca a preluat controlul efectiv 
asupra exploatatiei inregistrata la APIA,  
respectiv este asociat unic/ majoritar si 
administrator unic al solicitantului (oricare ar fi 
statutul juridic).  
 
Calitatile de asociat unic/ majoritar si 
administrator privind instalarea ca tanar fermier, 
trebuie sa fie indeplinite cumulativ. 

In cazul in care solicitantul nu s-a instalat pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca tanar 
fermier sau au trecut mai mult de 24 luni de la data instalarii sau in SF/ MJ nu se mentioneaza 
indeplinirea nici unui standard UE, expertul bifeaza NU ESTE CAZUL.   
 
Daca solicitantul s-a instalat pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca tanar fermier si in 
SF/ MJ se mentioneaza indeplinirea unui standard UE, iar data finalizarii investitiei este mai 
mica de 24 luni fata de data instalarii, atunci expertul bifeaza DA.   
 
Verificarea indeplinirii acestui criteriu, in cazul in care expertul a bifat DA, se reia la etapa 
semnarii contractului, cand se completeaza aceste verificari cu analiza Documentului emis de 
ANPM si, daca este cazul, Nota de constatare privind conditiile de mediu (pentru toate 
unitatile in functiune) si a Documentului emis de DSVSA/ DSP. 
 
EG9 Investitiile necesare adaptarii la noi cerinte impuse fermierilor de legislatia europeana se 
vor realiza in termen de 12 luni de la data la care aceste cerinte au devenit obligatorii pentru 
exploatatia agricola (conform art. 17, alin.6 din R(UE) nr. 1305/2013)   

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ 
 
 

Se verifica daca in SF/ MJ este precizata 
indeplinirea a noi prevederi legislative impuse 
fermierilor si daca solicitantul si-a prevazut in 
graficul de esalonare a investitiei realizarea 
actiunilor in termenul de 12 luni. 

In cazul in care in SF/ MJ nu se mentioneaza indeplinirea expresa a nici unei  cerinte legislative, 
expertul bifeaza NU ESTE CAZUL. Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu 
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precizarile din coloana “puncte de verificat”, expertul constata ca se indeplineste criteriul, 
bifeaza casuta DA.  
 
Verificarea indeplinirii acestui criteriu, in cazul in care expertul a bifat DA,  se reia la etapa 
semnarii contractului, cand se completeaza aceste verificari cu analiza Documentului emis de 
ANPM si, daca este cazul, Nota de constatare privind conditiile de mediu (pentru toate 
unitatile in functiune) si a Documentului emis de DSVSA/ DSP. 
 
EG10 Investitiile in instalatii al caror scop principal este producerea de energie electrica, prin 
utilizarea biomasei, trebuie sa respecte prevederile art. 13 (d) din R.807/2014, prin 
demonstrarea utilizarii unui procent minim de energie termica de 10% 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de fezabilitate/ Memoriu Justificativ 
 
 

Se verifica daca instalatia vizata prin 
proiect  este una de cogenerare care produce 
in principal energie electrica din biomasa, iar 
procentul minim de energie termica produsa 
de aceasta instalatie (min 10%) este  utilizat la 
nivelul fermei.  
 
Se verifica totodata daca energia electrica 
produsa de instalatie se va utiliza exclusiv la 
nivelul fermei. 

In cazul in care proiectul nu prevede investitii in instalatii de producere a energiei electrice 
expertul bifeaza NU ESTE CAZUL. Daca proiectul prevede o astfel de investitie si in urma 
verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, expertul 
constata ca se indeplineste criteriul, bifeaza casuta DA. In caz contrar bifeaza casuta NU si 
cheltuiala este declarata neeligibila. 
  
EG11 In cazul procesarii la nivel de ferma materia prima procesata va fi produs agricol 
(conform Anexei I la Tratat) si produsul rezultat va fi doar produs Anexa I la Tratat.  

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiu de Fezabilitate/ Memoriu Justificativ 
 
Anexa I la Tratat  

Se verifica in SF si in Anexa I la Tratat daca 
produsul obtinut in urma procesarii materiei 
prime obtinute in cadrul exploatatiei agricole, 
este tot un produs agricol din Anexa I la Tratat.  

Daca se constata, in urma verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana 
“puncte de verificat”, ca se indeplineste criteriul, expertul bifeaza casuta DA. In caz contrar 
bifeaza casuta NU, iar cererea de finantare va fi declarata neeligibila. 
 
Criterii de eligibilitate specifice proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit.b: 
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EG12 Sprijinul va fi limitat la investitii in procesarea produselor agricole incluse in lista 
cuprinsa in Anexa I la Tratatul privind Functionarea Uniunii Europene in scopul obtinerii de 
produse Anexa I 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate   
 
Anexa I la Tratat 

Expertul verifica daca proiectul propus vizeaza 
prelucrarea materiei prime care face parte din 
Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este tot 
un produs inclus in Anexa I si toate aceste 
detalii sunt justificate in Studiul de Fezabilitate 
si sunt conforme.  Pentru o incadrare corecta a 
materiilor prime si a produselor finite se vor 
corela informatiile din Anexa I la TFUE cu 
informatiile de la adresa web a Autoritatii 
Nationale a Vamilor 
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni
.htm 

Daca in urma verificarii efectuate in conformitate cu precizarile din coloana “puncte de 
verificat”, expertul considera ca atat produsul agricol procesat cat si produsul rezultat sunt 
incluse in Anexa I la Tratat, va bifa casuta DA. In caz contrar va bifa “nu”, iar cererea de 
finantare va fi declarata neeligibila. 
 
Criterii de eligibilitate specifice proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit.b (schema GBER): 
EG13 Sprijinul pentru procesare va fi limitat la investitii in sectoarele de activitate economica 
precizate in fisa masurii din SDL, in scopul procesarii  produselor agricole incluse in lista 
cuprinsa in Anexa I la TFUE in scopul obtinerii de produse non-Anexa I 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE Puncte de verificat in cadrul documentelor  

Studiul de fezabilitate  
 
CF 
 
Certificatul constatator ONRC, 
 
Anexa I la Tratat 
 
TARIC  
informatiile de la adresa de web a 
Autoritatii Nationale a Vamilor 
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/s
ectiuni.htm 
 
Ordinul MADR 3433/31.12.2015 pentru 

Expertul verifica daca proiectul propus vizeaza 
prelucrarea materiei prime care face parte din 
Anexa I la TFUE, iar produsul rezultat este un 
produs neagricol adica neinclus in Anexa I si toate 
aceste detalii sunt justificate in Studiul de 
Fezabilitate. In obtinerea produsului finit, materia 
prima de baza (majoritara) trebuie sa provina din 
sectorul agricol. (de ex. faina, etc). 
 
Pentru o incadrare corecta a materiilor prime si a  
produselor finite se vor corela informatiile din 
Anexa I la TFUE cu informatiile de la adresa web a 
Autoritatii Nationale a Vamilor 
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.ht
m  

http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm
http://80.96.3.68:9080/taric/web/text/sectiuni.htm
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Sectoarele economice excluse de la ajutor 
si pentru cazurile cand nu se aplica schema 
GBER  
 
Adresa emisa de INS privind mentionarea 
explicita a incadrarii produsului finit 
nonagricol in codul CAEN respectiv 
detaliat la nivel de subclasa/subclasa 
elementara, dupa caz 
 
Document care dovedeste ca produsele 
obtinute prin tehnologia si compozitia 
aplicate se incadreaza in categoria 
produselor alimentare pentru utilizari 
nutritionale speciale (daca este cazul)  
 
Declaratia contabilului insotita de 
documente si evidente financiar-contabile 
in care sa fie evidentiata separarea 
activitatilor sau o distinctie intre costuri. 
(in cazul in care o intreprindere isi 
desfasoara activitatea atat in sectoarele 
excluse, mentionate, cat si in sectoarele 
care intra in domeniul de aplicare al 
schemei GBER) 
 
 

 
Avand in vedere ca o societate poate presta una 
sau mai multe activitati care apartin uneia sau 
mai multor pozitii din CAEN Rev 2, trebuie ca 
societatea sa fie inregistrata sau  autorizata cu 
activitatea (cod CAEN) pentru care doreste sprijin 
financiar prin schema GBER la Oficiul National al 
Registrului si Comertului, indiferent daca acestea 
constituie sau nu activitatea principala a 
societatii. 
Vor fi finantate acele proiecte care solicita, de 
regula, sprijin financiar pentru o singura activitate 
economica identificata printr-un singur cod CAEN.  
 
Exceptie fac proiectele care implica in mod 
justificat achizitionarea de echipamente/utilaje 
incluse intr-un singur flux tehnologic, continand 
subansamble/elemente care pot corespunde mai 
multor coduri CAEN.  
 
In cazul in care se solicita finantare 
nerambursabila pentru echipamente/utilaje 
grupate intr-un flux tehnologic, toate codurile 
CAEN corespunzatoare trebuie sa fie 
inregistrate/autorizate in Certificatul 
constatatator si sa fie eligibile ( ex. fabricarea 
aluaturilor pentru paine –CAEN 1061 si fabricarea 
painii-CAEN 1071). 
 
Se verifica daca Codul CAEN pentru produsul si 
activitatea desfasurata prin proiect corespunde 
sectoarelor finantate prin schema de ajutor de 
stat. 
 
Expertul verifica daca codul CAEN din cererea de 
finantare si ONRC este cel corespunzator 
activitatii finantata prin proiect, daca activitatea 
este prezentata in studiul de fezabilitate si 
corespunde codului CAEN (indiferent daca este 
principal sau secundar) din Certificatul 
constatator de la ORC. 
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Daca codul CAEN pentru produsul si activitatea 
finantata nu se regasesc in Certificatul de la ORC, 
proiectul este neeligibil. 
 
In studiul de fezabilitate, in descrierea investitiei 
si a tehnologiei de obtinere a produsului finit 
trebuie sa se faca referire explicit la incadrarea 
activitatii si produsului in activitatile eligibile 
mentionate in fisa masurii din SDL. 
 
Indiferent de tipul investitiei propuse, expertul 
identifica activitatea si produsul si verifica numele 
clasei si codul Cod CAEN. 
 
Daca pentru activitatea noua/ produsul nou 
pentru care solicita finantare solicitantul nu are 
codul CAEN inregistrat, expertul inscrie aceasta 
constatare la rubrica “Observatii” solicitantul fiind 
declarat neeligibil.  
 
Expertul verifica daca se solicita sprijin pentru o 
singura activitate economica identificata printr-
un singur cod CAEN. Daca DA, bifeaza casuta 
corespunzatoare, proiectul devenind eligibil.  
 
Daca NU, se verifica daca proiectul implica in mod 
justificat achizitionarea de echipamente/utilaje 
incluse intr-un singur flux tehnologic, care 
contine subansamble/elemente care pot 
corespunde mai multor coduri CAEN. In aceasta 
situatie se verifica daca codurile CAEN pentru 
care se solicita finantare sunt 
inregistrate/autorizate in Certificatul 
constatatator. Se va verifica daca exista cod CAEN 
distinct doar in cazul in care cel putin o parte din 
produsul rezultat in urma procesarii constituie 
produs care se va comercializa ca atare, nu si in 
cazul in care  tot produsul este un produs 
intermediar care se va utiliza in fluxul tehnologic 
vizat de proiect. (ex. se solicita cod CAEN 1061 
daca cel putin o parte din aluatul pentru prajituri 
va fi comercializat ca si aluat congelat, daca tot 
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aluatul produs este utilizat pentru obtinerea 
prajiturilor atunci codul CAEN solicitat va fi doar 
1071 si/sau 1072). 
 
Daca Codul CAEN pentru produsul/ activitatea 
desfasurata prin proiect corespunde sectoarelor 
finantate prin schema de ajutor de stat, expertul 
bifeaza casuta corespunzatoare proiectul fiind 
declarat eligibil. 
 
 
Daca Codul CAEN pentru produsul/ activitatea 
desfasurata prin proiect nu corespunde 
sectoarelor finantate prin schema de ajutor de 
stat, expertul bifeaza casuta corespunzatoare 
proiectul fiind declarat neeligibil.  
 
In cazul Fabricarii produselor alimentare pentru 
utilizari nutritionale speciale, se verifica 
documentul care certifica ca produsele obtinute 
prin tehnologia si compozitia aplicate se 
incadreaza in categoria produselor alimentare 
pentru utilizari nutritionale speciale. 
 
In cazul in care o intreprindere isi desfasoara 
activitatea atat in sectoarele excluse, mentionate 
mai jos , cat si in sectoarele care intra in domeniul 
de aplicare al schemei GBER ajutorul va fi acordat 
pe schema, cu conditia ca intreprinderea sa 
demonstreze, prin documente si evidente 
financiar-contabile, separarea activitatilor sau o 
distinctie intre costuri. 
 
 
Expertul verifica Declaratia contabilului insotita 
de documente si evidente financiar-contabile in 
care sa fie evidentiata separarea activitatilor sau 
o distinctie intre costuri.  
 
Investitiile propuse prin proiect GBER nu trebuie 
sa deserveasca activitatea exclusa. Activitatile 
desfasurate in sectoarele excluse nu beneficiaza 
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de ajutoarele acordate in conformitate cu schema 
aprobata prin Ordinul MADR3433/31.12.2015. 
 
De asemenea, expertul verifica in SF ca activitatile 
/investitiile propuse prin proiect sa nu se 
incadreze in situatia: 
a) ajutoarelor destinate activitatilor legate de 
exportul catre tari terte sau catre alte state 
membre, respectiv ajutoarelor legate direct de 
cantitatile exportate, de infiintarea si 
functionarea unei retele de distributie sau de alte 
costuri curente legate de activitatea de export. 

 
EG14 Prin investitia propusa solicitantul demonstreaza ca sunt indeplinite conditiile privind 
efectul stimulativ  
 
Indeplinirea acestui criteriu se va demonstra de toti solicitantii prin respectarea conditiilor: 

1. Intreprinderea a depus inainte de demararea lucrarilor de executare a proiectului de 
investitii, o cerere de finantare pentru acordarea ajutorului de stat conform modelului 
prevazut in Anexa aferenta la Ghidul GBER si investitia nu demareaza inaintea primirii 
acordului pentru finantare (semnarea contractului cu AFIR 

2. Cererea de finantare contine cel putin urmatoarele informatii: 
a. denumirea intreprinderii si dimensiunea acesteia; 
b. descrierea proiectului, inclusiv data inceperii si a incheierii acestuia (perioada de 

implementare) 
c. amplasamentul investitiei  propuse prin proiect; 
d. bugetul, devizul general, devizele pe obiecte privind toate cheltuielile 

eligibile/neeligibile prevazute in  studiul de fezabilitate 
e. tipul de ajutor (grant) si valoarea finantarii publice necesare pentru realizarea 

investitiei 
In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile prevazute la pct.(1) si (2),  se considera ca acest 
criteriu nu este indeplinit, prin urmare proiectul este neeligibil.  
 
 
 
 
 
EG15 In cazul sectorului pomicol, vor fi luate in considerare pentru sprijin speciile eligibile si 
suprafetele incluse in Anexa din Cadrul National de Implementare aferenta STP, exceptand 
cultura de capsuni in sere si solarii si pepinierele. Se accepta finantarea altor specii care nu 
sunt cuprinse in Anexa, in baza unei analize locale a unui institut ceritificat care sa ateste 
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potentialul speciei respective intr-o anumita zona (doar pentru proiectele aferente art. 17, 
alin. (1), lit. a si b – sector pomicol) 

 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

- anexa din Cadrul National de Implementare 
aferenta STP; 
--studiul de fezabilitate / documentatia de 
avizare pentru lucrari-de interventii/ 
memoriu justificativ din care sa rezulte ca 
investitia se realizeaza pe teritoriul GAL; 
- documentele aferente terenului agricol, 
respectiv documentele aferente imobilului 
(clădirile şi/sau terenurile) pe care sunt/ vor fi 
realizate investiţiile; 
- autorizaţia de plantare pentru proiectele 
care vizează înfiinţarea şi/sau reconversia 
plantaţiilor pomicole, emise de Direcţiia 
Agricolă Judeţeană; 

Expertul verifică dacă investiția este realizată în 
unitățile teritorial administrative prezente din  
Cadrul National de Implementare aferentă STP 
și respectă zonarea speciilor din anexă. 
 
Atenţie! Anexa din Cadrul National de 
Implementare aferentă STP  nu se aplică în cazul 
investiţiilor destinate culturilor în sere şi solarii 
(inclusiv tunele joase și macrotunele) și 
pepinierelor, acestea putând fi realizate pe 
întreg teritoriul GAL. 
 
Expertul verifică dacă  Autorizaţia de plantare 
este eliberată de către Direcţia pentru 
Agricultură Judeteana în numele solicitantului 
pentru suprafata şi soiurile vizate de proiect. 
 
Daca informatiile din dosarul cererii de finantare 
nu clarifica aspectele semnalate anterior, 
expertul va solicita informatii suplimentare. 
 
Daca criteriul este indeplinit, se va bifa DA in 
Fisa de verificare a eligibilitatii. In caz contrar, 
expertul va bifa NU si isi va motiva decizia prin 
completarea rubricii Observatii. 

 
EG16 Toate cheltuielile aferente implementarii proiectului trebuie sa fie efectuate pe 
teritoriul GAL 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

- actele juridice de infiintare si functionare ale 
solicitantului, din care sa rezulte dovada 
existentei in teritoriul GAL a 
sediului/filialei/sucursalei/punct de lucru; 
- studiul de fezabilitate / documentatia de 
avizare pentru lucrari-de interventii/ 

Investitia, respectiv toate cheltuielile aferente 
implementarii proiectului trebuie sa fie 
efectuate pe teritoriul GAL. 
 
In cazul în care proiectul este amplasat atât pe 
teritoriul GAL, cât și în zona adiacentă acestuia, 
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memoriu justificativ (in ceea ce priveste 
actiunile eligibile) din care sa rezulte ca 
investitia se realizeaza pe teritoriul GAL; 

finanțarea proiectului este eligibilă cu condiția 
ca solicitantul să aibă sediu sau punct de lucru 
pe teritoriul acoperit de GAL, investiția să se 
realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai 
mare a exploatației agricole (suprafața 
agricolă/numărul de animale) să se afle pe 
teritoriul GAL. 
 
Daca informatiile din dosarul cererii de finantare 
nu clarifica aspectele semnalate anterior, 
expertul va solicita informatii suplimentare. 
 
 
 
Daca criteriul este indeplinit, se va bifa DA in 
Fisa de verificare a eligibilitatii. In caz contrar, 
expertul va bifa NU si isi va motiva decizia prin 
completarea rubricii Observatii.  
 

 
EG17 Un solicitant poate depune si derula in acelasi timp mai multe proiecte de servicii si 
investitii in cadrul submasurii 19.2, sub conditia sa faca dovada existentei cofinantarii private, 
daca este cazul, cumulata pentru toate proiectele, cu respectarea conditiilor de eligibilitate 
ale programului, respectand regulile ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca nu 
creeaza artificial conditiile necesare pentru a obtine in mod necuvenit un avantaj, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare. 
 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Declaratia pe propria raspundere – model 
propriu GAL 

In conformitate cu prevederile SM19.2: „Un 
solicitant/beneficiar, dupa caz, poate obtine 
finantare nerambursabila din FEADR si de la 
bugetul de stat pentru mai multe proiecte de 
investitii depuse pentru masuri/sub‐masuri din 
cadrul PNDR 2014‐2020, cu indeplinirea 
cumulativa a urmatoarelor conditii: 
a) respectarea conditiilor de eligibilitate ale 
acestuia si a regulilor ajutoarelor de stat, 
respectiv a celor de minimis, dupa caz; 
b) nu sunt create conditiile pentru a obtine in 
mod necuvenit un avantaj, in sensul 
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prevederilor art. 60 din Regulamentul (UE) nr. 
1.306/2013 al Parlamentului European si al 
Consiliului din 17 decembrie 2013 privind 
finantarea, gestionarea si monitorizarea politicii 
agricole comune si de abrogare a 
Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 
165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, 
(CE) nr. 1.290/2005 si (CE) nr. 485/2008 al 
Consiliului, in orice etapa de derulare a 
proiectului; 
c) prezentarea dovezii cofinantarii private a 
investitiei, prin extras de cont si/sau contract de 
credit acordat in vederea implementarii 
proiectului, prin deschiderea unui cont special al 
proiectului in care se vireaza/depune minimum 
50% din suma reprezentand cofinantarea 
privata, disponibilul din acest cont fiind destinat 
platilor efectuate de solicitant in vederea 
implementarii proiectului. Cheltuielile vor fi 
verificate la depunerea primei cereri de plata. La 
depunerea urmatoarelor cereri de plata, 
conditia prezentarii extrasului de cont, in 
vederea verificarii operatiunilor intreprinse, nu 
se mai aplica.” 
 
Prin urmare, un solicitant poate depune si 
derula in acelasi timp mai multe proiecte (mai 
multe proiect distincte, nu acelasi proiect) de 
servicii si investitii in cadrul submasurii 19.2, sub 
conditia sa faca dovada existentei cofinantarii 
private, daca este cazul, cumulata pentru toate 
proiectele, cu respectarea conditiilor de 
eligibilitate ale programului, respectand regulile 
ajutoarelor de minimis (daca este cazul) si daca 
nu creeaza artificial conditiile necesare pentru a 
obtine in mod necuvenit un avantaj, cu 
respectarea prevederilor legale in vigoare.  
 
Se va verifica daca solicitantul isi asuma si va 
respecta aceste cerinte, prin semnarea 
declaratiei de proprie raspundere - model 
propriu GAL. In acest caz, se va bifa DA in fisa de 
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verificare a eligibilitatii.  
  
In cazul in care solicitantul nu isi asuma 
respectarea cerintelor prin semnarea declaratiei 
pe propria raspundere , expertul solicita acest 
lucru prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare si doar in cazul in care solicitantul 
refuza sa semneze declaratia pe propria 
raspundere si sa isi asume angajamentele, 
expertul motiveaza pozitia sa in liniile prevazute 
in acest scop la rubrica „Observatii” iar aceasta 
conditie se considera neindeplinita, cererea de 
finantare fiind  neeligibila. In acest caz, se va 
bifa NU in fisa de verificare a eligibilitatii. 

 
C. Verificarea bugetului indicativ 
Verificarea consta in asigurarea ca toate costurile de investitii propuse pentru finantare sunt 
eligibile si calculele sunt corecte si Bugetul indicativ este structurat pe capitole si subcapitole. 

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT IN CADRUL DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

Studiul de fezabilitate/ Memoriu 
Justificativ 
 

- Se verifica Bugetul indicativ prin corelarea informatiilor 
mentionate de solicitant in liniile bugetare cu prevederile 
fisei masurii din SDL, detaliate in ghidul solicitantului 
intocmit la nivelul GAL. 
- Se va verifica daca tipurile de cheltuieli si sumele inscrise 
sunt corecte si corespund devizului general al investitiei.  
- Bugetul indicativ se verifica astfel:  -    
- valoarea eligibila pentru fiecare capitol sa fie egala cu 

valoarea eligibila 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 si 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, si  < 10% daca proiectul prevede constructii; 
- cheltuieli diverse si neprevazute (Pct.5.3)  trebuie sa fie: 
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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) in cazul SF-ului intocmit pe HG 907/2016 sau, 
max  10% din subtotal cheltuieli eligibile (subcap. 1.2 
+subcap.1.3+ Cap.2 + Cap.3+Cap.4A) in cazul SF-ului 
intocmit pe HG 28/2008  ; 
- actualizarea nu poate depasi 5% din totalul  cheltuielilor 
eligibile 
Se verifica corectitudinea calculului.  
Se verifica corelarea datelor prezentate in Devizul general 
cu cele prezentate in studiul de fezabilitate/ Memoriul 
justificativ. 

 
3.1. Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte si 
sunt in conformitate cu devizul general devizele pe obiect precizate in Studiul de fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ? 
Dupa completarea matricei de verificare a Bugetului indicativ, daca cheltuielile din cererea de 
finantare corespund cu cele din devizul general si devizele pe obiect, neexistand diferente, 
expertul bifeaza caseta corespunzatoare DA.  
 
Observatie: Avand in vedere ca la subcap.4.3 si 4.4 se cuprind cheltuieli pentru achizitionarea 
utilajelor si echipamentelor,  toate utilajele si echipamentele se pot prezenta intr-un singur 
deviz pe obiect. Nu este necesar ca solicitantul sa prezinte pentru fiecare utilaj si echipament 
cate un deviz pe obiect! 
 
a) Daca exista diferente de incadrare, in sensul ca unele cheltuieli neeligibile sunt trecute in 

categoria cheltuielilor eligibile, expertul bifeaza caseta corespunzatoare NU si isi motiveaza 
pozitia in linia prevazuta in acest scop. 
 

In acest caz bugetul este retransmis solicitantului pentru recalculare, prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare. Expertul va modifica bugetul prin micsorarea valorii totale eligibile 
a proiectului cu valoarea identificata ca fiind neeligibila. Expertul va motiva pozitia cu explicatii 
in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii. Se vor face mentiuni la eventualele greseli 
de incadrare sau alte cauze care au generat diferentele, cererea de finantare este declarata 
eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu diferente.  
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b) Daca exista mici diferente de calcul in cererea de finantare fata de devizul general si 
devizele pe obiect, expertul efectueaza modificarile in buget si in matricea de verificare a 
Bugetului indicativ, bifeaza caseta corespunzatoare DA cu diferente. In acest caz se vor oferi 
explicatii in rubrica Observatii.  
 

Si in acest caz bugetul modificat de expert este retransmis solicitantului pentru luare la 
cunostinta de modificarile efectuate, prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. 
Cererea de finantare este declarata eligibila prin bifarea casutei corespunzatoare DA cu 
diferente. 
 

3.2. Verificarea corectitudinii ratei de schimb.  
Rata de conversie intre Euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca 
Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html> (se anexeaza 
pagina continand cursul BCE din data intocmirii  Studiului de fezabilitate/ Memoriului 
Justificativ): Expertul verifica daca data si rata de schimb din cererea de finantare si cea utilizata 
in devizul general din studiul de fezabilitate/ Memoriul Justificativ (shett-ul ) corespund cu cea 
publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : <http://www.ecb.int/index.html>. 
Expertul va atasa pagina continand cursul BCE din data intocmirii Studiului de fezabilitate/ 
Memoriului Justificativ. 
 

Daca in urma verificarii se constata ca aceasta corespunde, expertul bifeaza caseta 
corespunzatoare DA. Daca aceasta nu corespunde, expertul bifeaza caseta corespunzatoare NU 
si instiinteaza solicitantul in vederea clarificarii prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare. 
 
3.3. Sunt eligibile cheltuielile aferente investitiilor eligibile din proiect, in conformitate cu cele 
specificate in cadrul Fisei masurii din SDL in care se incadreaza proiectul si cap. 8.1 din PNDR? 
Pentru investitiile aferente art. 17, alin (1), lit. a) se considera neeligibile investitiile care conduc 
la o diminuare a Total SO exploatatie, prevazuta la depunerea cererii de finantare, pe toata 
perioada de executie a proiectului cu mai mult de 15%. Cu toate acestea, dimensiunea 
economica a exploatatiei agricole nu va scadea, in nicio situatie, sub pragul minim de 4.000 SO 
stabilit prin conditiile de eligibilitate.  
 
Totodata, se vor verifica toate prevederile detaliate in ghidul solicitantului intocmit la nivelul 
GAL cu privire la eligibilitatea cheltuielilor. 
 
3.4. Costurile generale ale proiectului (acele costuri necesare pentru pregatirea si 
implementarea proiectului, constand in cheltuieli pentru consultanta, proiectare, monitorizare 
si management, inclusiv onorariile pentru consiliere privind durabilitatea economica si de 
mediu, taxele pentru eliberarea certificatelor, precum si cele privind obtinerea avizelor si 
autorizatiilor necesare implementarii proiectelor, prevazute in legislatia nationala) direct legate 
de realizarea investitiei, nu depasesc 10% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 5% 
pentru acele proiecte care nu includ constructii? 
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Daca aceste costuri se incadreaza in procentele specificate mai sus, expertul bifeaza DA in 
caseta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in 
acest scop la rubrica Observatii. 
 
3.5. Cheltuielile diverse si neprevazute (Cap. 5.3) din Bugetul indicativ se incadreaza, in cazul 
SF-ului intocmit pe HG907/2016, in procentul de  maxim 10% din valoarea cheltuielilor 
prevazute la cap./ subcap.1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8  si 4A din devizul general, conform legislatiei 
in vigoare, sau in cazul SF-ului intocmit pe HG 28/2008  in procentul de  maxim 10% din 
valoarea cheltuielilor prevazute  la cap./ subcap. 1.2, 1.3, 2,3.5 si 4 A din devizul general, 
conform legislatiei in vigoare? 
 
Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea cheltuielilor diverse si 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 intocmite 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 intocmite pe HG 
28/2008. 
 
Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, expertul bifeaza DA in caseta 
corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest 
scop la rubrica Observatii. 
 
3.6  Actualizarea respecta procentul de max. 5% din valoarea total eligibila? 
Expertul verifica in bugetul indicativ daca valoarea actualizarii se incadreaza in procentul de 5% 
din totalul valoare eligibila. Daca aceste costuri se incadreaza in procentul specificat mai sus, 
expertul bifeaza DA in caseta corespunzatoare, in caz contrar bifeaza NU si isi motiveaza pozitia 
in linia prevazuta in acest scop la rubrica Observatii, 
 
3.7 TVA-ul este corect incadrat in coloana cheltuielilor neeligibile/eligibile? 
In cazul in care solicitantul a bifat in caseta corespunzatoare din Declaratia pe propria 
raspundere F ca este platitor de TVA ,TVA-ul este neeligibil. In cazul in care solicitantul bifeaza 
in caseta corespunzatoare din Declaratia pe propria raspundere F ca nu este platitor de TVA, 
atunci TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile este eligibil. 
 
In cazul in care solicitantul nu bifeaza niciuna din casute, se solicita informatii suplimentare 
considerandu-se o eroare de forma. In cazul in care solicitantul bifeaza una dintre casute, se 
analizeaza incadrarea corecta a TVA. In caz contrar, TVA este neeligibil. 
 
Subpuncte specifice proiectelor aferent art. 17, alin. (1), lit. b (schema GBER): 
3.8. Costurile activelor necorporale amortizabile sunt eligibile numai pana la un plafon de 20 
% din costurile totale eligibile ale investitiei initiale? 
Se verifica in buget respectarea acestei conditii. 
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3.9. Cheltuielile de marketing respecta plafonul maxim pe proiect si sunt specifice obiectivului 
vizat de proiect? 
Expertul verifica respectarea  naturii si valorii in euro a acestor cheltuieli: 

- Cheltuielile  aferente marketing-ului produselor obtinute, sunt eligibile in limita a max. 
5% din valoarea eligibila a proiectului, dar nu mai mult de  30.000 euro si includ: 

 infiintarea unui site – pentru promovarea si comercializarea propriilor produse 
neagricole; 

 etichetarea (crearea conceptului) 
 creare marca inregistrata/brand  

Se verifica daca cheltuielile neeligibile sunt incluse in devizele pe obiecte si bugetul indicativ.  
 

3.10. Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare (euro) precizata in cererea de 
finantare in A5 in urma verificarii de expert a cheltuielilor eligibile din buget, ramane 
majoritara**in judetul mentionat in CF?  
 **In Valoarea eligibila a componentei investionale majoritare  euro) nu se include si valoarea 
eligibila a cap.3 in cazul solicitantilor care au optat pentru accesarea schemei de minimis; se 
include si valoarea TVA numai in cazul in care TVA este eligibil, pentru neplatitorii de TVA. 

 
Expertul verifica si bifeaza cu DA daca conditia este indeplinita. In cazul in care nu ramane 
majoritara**in judetul mentionat in CF, expertul evidentiaza modificarea valorii majoritare in 
mod explicit la observatii si informeaza solicitantul prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare cu privire la aceasta, inclusiv influentele privind corelarea cu intensitatea 
sprijinului in judetul cu valoarea majoritara rezultata in urma evaluarii. 
 
3.11. In denumirea Devizelor pe obiecte este identificata zona de dezvoltare regionala (judet) 
aferenta amplasarii obiectului de investitie iar in SF sunt identificate tabelar fizic si valoric 
utilajele/echipamentele si dotarile aferente fiecarui deviz pe obiect? 
Expertul verifica indeplinirea conditiei si, in cazul in care in denumirea devizelor nu este 
identificata cerinta, solicita prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare informatii care 
sa conduca la identificarea valorii investitiei aferenta fiecarui judet. In caz de refuz cererea este 
declarat neeligibila. 
 
3.12 In cazul investitiei combinate “extinderea capacitatii” si “diversificarea productiei ” din 
denumirea devizelor pe obiect se pot identifica valoric cele 2 tipuri de investitii iar in SF sunt 
prezentate tabelar fizic si valoric utilajele si  dotarile aferente fiecarui tip de investitie? 
 
Expertul verifica indeplinirea conditiei si in cazul in care in denumirea devizelor nu este 
identificata cerinta, solicita prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare informatii care 
sa conduca la identificarea valorii investitiei aferenta „extinderea capacitatii”  si“diversificarea 
productiei ”. In caz de refuz cererea este declarata neeligibila. 
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D. Verificarea rezonabilitatii preturilor  
4.1.  Categoria de bunuri  se regaseste in Baza de Date cu preturi de Referinta? 
Expertul verifica daca bunurile cu caracteristicile prevazute in SF/ MJ si regasite ca investitie in 
devizele pe obiecte sunt incluse in Baza de date cu preturi de Referinta aplicabila PNDR 2014-
2020 postata pe pagina de internet AFIR. Daca se regasesc, expertul bifeaza in caseta 
corespunzatoare DA. Daca categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de date preturi, expertul 
bifeaza in caseta corespunzatoare NU. 
 
4.2. Daca la pct.4.1. raspunsul este DA, sunt atasate extrasele tiparite din baza de date cu 
preturi de Referinta? 
Daca sunt atasate extrasele tiparite din Baza de date cu preturi de Referinta, expertul bifeaza in 
caseta corespunzatoare DA, iar daca nu sunt atasate expertul bifeaza NU si printeaza din baza 
de date extrasele  relevante. 
 
4.3. Daca la pct. 4.1. raspunsul este DA, preturile utilizate pentru bunuri se incadreaza in 
maximul  prevazut in  Baza de Date cu preturi de Referinta?  
Expertul verifica daca preturile se incadreaza in maximul prevazut in Baza de Date cu  preturi de 
Referinta pentru bunul respectiv, bifeaza in caseta corespunzatoare DA, suma acceptata de 
evaluator fiind cea din devize. 
 
Daca preturile nu se incadreaza in valorile maxime prevazute in Baza de Date cu  preturi de 
Referinta pentru bunurile respective, expertul notifica solicitantul prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare de diferenta dintre cele doua valori pentru modificarea bugetului 
indicativ/ devizului general cu valoarea superioara din baza de date pentru bunul/ bunurile 
respective, iar diferenta dintre cele doua valori se trece pe neeligibil. 
 
4.4 Daca la pct. 4.1 raspunsul este NU, solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri a 
caror valoare este mai mare de 15 000 Euro si o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai 
mica  sau egala cu  15 000 Euro? 
Expertul verifica daca solicitantul a prezentat doua oferte pentru bunuri a caror valoare este 
mai mare de 15 000 Euro si o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egala  cu 
15 000 Euro. 
 
Totodata, expertul va compara valorile din bugetul indicativ pentru bunurile care nu se regasesc 
in baza de date cu preturile unor bunuri de acelasi tip si avand aceleasi caracteristici tehnice, 
disponibile pe Internet, cu ofertele prezentate. 
 
Daca valorile ofertelor si a celor regasite pe internet, daca este cazul, corespund , expertul 
bifeaza caseta corespunzatoare DA, preturile acceptate vor fi cele din oferta pentru bunurile a 
caror valoare este mai mica  sau egala  cu 15 000 Euro, respectiv unul din preturile incluse in 
cele doua oferte prezentate pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro.  
 



 
 
 
 
 

Proiect finantat cu fonduri europene nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Programul National de Dezvoltare 
Rurala este implementat de Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. PNDR 
este finantat de Uniunea Europeana si Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala. 

Daca solicitantul nu a atasat doua 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 egala cu  15 000 Euro, 
expertul instiinteaza solicitantul prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare pentru 
trimiterea ofertei/ofertelor, mentionand ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile devin 
neeligibile. Dupa primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca, in urma 
solicitarii de informatii suplimentare, solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile 
corespunzatoare devin neeligibile si expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii 
acestuia cu costurile corespunzatoare.  
 
Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii 
preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: 

- Sa fie datate, personalizate si semnate; 
- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale; 
- Sa contina pretul de achizitie pentru bunuri/servicii. 

 
Observatie: 
Preturile 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 si maxim al ofertelor prezentate si solicitantul a justificat alegerea. 
 
4.5 Solicitantul a prezentat doua oferte pentru servicii a caror valoare este mai mare de 15 
000 Euro si o oferta pentru servicii a caror valoare  este mai mica  sau egala cu  15 000 Euro? 
Expertul verifica daca solicitantul a prezentat doua  oferte pentru servicii a caror valoare este 
mai mare de 15 000 Euro si o oferta pentru servicii a caror valoare este mai mica sau egala cu 
15 000 Euro.  
 
Daca solicitantul nu a atasat doua  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 egala cu 15 000 
Euro, expertul instiinteaza solicitantul prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare 
pentru trimiterea ofertei/ofertelor, mentionand ca daca acestea nu sunt transmise, cheltuielile 
devin neeligibile. Dupa primirea ofertei/ofertelor, expertul procedeaza ca mai sus. Daca in urma 
solicitarii de informatii suplimentare solicitantul nu furnizeaza oferta/ofertele, cheltuielile 
corespunzatoare devin neeligibile si expertul modifica bugetul indicativ in sensul micsorarii 
acestuia cu costurile corespunzatoare. 
 
4.6. Pentru lucrari, exista in studiul de fezabilitate declaratia proiectantului semnata si 
stampilata privind sursa de preturi?  
Expertul verifica existenta precizarilor proiectantului privind  sursa de preturi din Studiul de 
fezabilitate, daca declaratia este semnata si stampilata si  bifeaza in caseta corespunzatoare DA 
sau NU.   
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Daca proiectantul nu a indicat sursa de preturi pentru lucrari, expertul instiinteaza solicitantul 
prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare pentru trimiterea declaratiei proiectantului 
privind sursa de preturi, mentionand ca daca aceasta nu este transmisa, cheltuielile devin 
neeligibile. Dupa primirea declaratiei proiectantului privind sursa de preturi, expertul bifeaza 
DA. Daca, in urma solicitarii de informatii, solicitantul nu furnizeaza declaratia proiectantului 
privind sursa de preturi, cheltuielile corespunzatoare devin neeligibile si expertul modifica 
bugetul indicativ respectiv valoarea totala eligibila proiectului, in sensul diminuarii acestuia cu  
costurile corespunzatoare. 
 
In situatia in care o parte din bunuri se regaseste in baza de date, iar pentru cealalta se prezinta 
oferte, se bifeaza DA si la pct.4.1 si la pct.4.4., iar la rubrica Observatii expertul va preciza acest 
lucru. 
 

E. Verificarea planului financiar 
5.1 Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica stabilit de 
GAL prin fisa masurii din SDL?  
 
Totalul cheltuielilor eligibile trebuie sa respecte gradul de interventie publica stabilit de GAL 
prin fisa masurii din SDL. Totodata, se vor verifica toate prevederile detaliate in ghidul 
solicitantului intocmit la nivelul GAL cu privire la intensitatea si valoarea maxima a ajutorului 
public nerambursabil. 
 
IN CAZUL MASURII M1/2A 
 
Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1) lit. a) este de 50%. 
Aceasta poate fi majorata la 70% in cazul: 
 
1. tinerilor fermieri, cu varsta pana la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de finantare 
(asa cum sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani 
anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a R 1305) 
 

Pentru acordarea majorarii contributiei publice in cazul Investitiilor realizate de tinerii 
fermieri, cu varsta pana la 40 de ani, inclusiv,la data depunerii cererii de finantare (asa cum 
sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori 
solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a R 1305), expertul verifica urmatoarele: 
daca solicitantul se incadreaza in una din urmatoarele categorii: 
 Persoana fizica autorizata (PFA) infiintata conform OUG nr.44/2008 cu varsta pana la 40 de 
ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare a proiectului si care detine competentele si 
calificarile profesionale adecvate 
 Intreprindere individuala infiintatain baza OUG nr.44/2008 al carei titular are varsta pana la 
40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare a proiectului si detine competentele si 
calificarile profesionale adecvate;  
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 Intreprinderea familiala (IF) infiintata in baza OUG nr.44/2008 cu conditia ca tanarul fermier, 
solicitant al sprijinului cu varsta pana la 40 de ani inclusiv la data depunerii cererii de finantare, 
cu  competentele si calificarile profesionale adecvate sa fie reprezentantul IF desemnat prin 
acordul de constituire si sa exercite controlul efectiv asupra exploatatiei prin detinerea cotei 
majoritare din patrimoniul de afectatiune, 
 Societate cu raspundere limitata cu asociat unic persoana fizica, care este si administratorul 
societatii, (administrator unic)  cu varsta pana la  40 ani inclusiv la data depunerii cererii de 
finantare care detine competentele si calificarile profesionale adecvate. 
 Societate cu raspundere limitata  cu mai multi asociati, cu conditia ca tanarul fermier, 
solicitant al sprijinului, sa exercite controlul efectiv asupra exploatatiei prin detinerea pachetului 
majoritar al partilor sociale si detinerea functiei de administrator unic al societatii comerciale 
respective si sa aibe competentele si calificarile profesionale adecvate. 
 
Prin competentele si calificarile profesionale adecvate se intelege absolvirea a minimum 8 clase 
plus calificare in domeniul agricol/agroalimentar/veterinar/economie agrara/mecanica agricola, 
dupa caz, in conformitate cu obiectivele vizate prin proiect demonstrata prin diploma/certificat 
de calificare ce atesta formarea profesionala/certificat de competente emis de un centru de 
evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale, 
care trebuie sa fie autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari care confera un nivel 
minim de calificare in domeniu agricol/agroalimentar/veterinar/mecanica agricola. Verificarea 
se va face cu documente justificative depuse la cererea de finantare. 
 

Se verifica daca tanarul fermier s-a stabilit pentru prima data intr-o exploatatie agricola ca sef 
al respectivei exploatatii in ultimii cinci ani anteriori cererii de sprijin, respectiv, 
- se verifica in ONRC daca tanarul fermier a mai condus  o forma de organizare juridica cu 
activitate agricola ( fapt dovedit prin detinerea cotei majoritare a partilor sociale/ cotei 
majoritare din patrimoniul de afectatiune in cadrul altei entitati juridice si a pozitiei de 
administrator unic al exploatatiei inregistrata la APIA pe numele respectivei entitati juridice), 
caz in care nu se mai incadreaza in categoria tinerilor instalati pentru prima data, si 
- Se verifica data la care acesta a devenit seful exploatatiei agricole vizata de proiect si daca au 
trecut cel mult cinci ani pana la depunerea cererii de finantare.  
 
Data instalarii pentru prima data ca sef de exploatatie este data la care tanarul fermier 
figureaza in ONRC ca a preluat controlul efectiv asupra exploatatiei inregistrata la APIA ca 
asociat unic/majoritar si unic administrator al respectivei entitati (oricare ar fi statutul juridic) 
respectiv titular PFA, II/reprezentant legal in cazul IF . Daca data inregistrarii in ONRC a 
tanarului fermier, difera de data inregistrarii exploatatiei la APIA pe numele solicitantului, 
termenul de 5 ani se va calcula incepand cu cea mai recenta inregistrare dintre cele doua, fata 
de momentul depunerii. Se va avea in vedere data la care exploatatia a fost inregistrata la 
APIA si nu data la care solicitantul a obtinut RO-ul de la APIA. 
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Daca din ONRC reiese ca tanarul fermier conduce mai multe entitati juridice cu activitate 
agricola inscrisa la APIA, poate beneficia de sprijin majorat pentru calitatea de tanar, doar in 
cazul acelei exploatatii in care a avut loc instalarea sa ca sef de exploatatie pentru prima data, 
cu respectarea tuturor cerintelor aplicabile tanarului (varsta, calificare si termen de 5 ani de la 
data instalarii). 
 

Din punct de vedere al varstei, se incadreaza in definitia tanarului fermier sef de exploatatie, 
inclusiv tanarul fermier care depune o cerere de finantare cu o zi inainte de implinirea varstei 
de 41 de ani. 
 
2. investitiilor colective, inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizatii de producatori 
 
Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1) lit. b) este de 50%. 
 
Atentie! Pentru proiectele cu obiective care se incadreaza in prevederile Reg. 1305/2013, art. 
17, alin (1), lit. b) - schema GBER, se vor respecta, totodata, prevederile de la Capitolul X 
Intensitatea ajutorului și valoarea maximă a finanțării din cadrul Ordinului MADR nr. 
3433/31.12.2015 (document care se regaseste publicat pe pagina web a GAL). 
 

Pentru proiectele aferente schemei GBER se vor realiza urmatoarele verificari: 
I) Valoarea ajutorului de stat schema GBER  + Valoarea ajutoarelor (de stat si de minimis) 
evidentiate in pct.2 al Declaratiei  de cumul + Valoare ajutorului de minimis  solicitat prin 
prezenta optiune de de minimis, nu trebuie sa depaseasca  valoarea plafoanelor/proiect , dupa 
cum urmeaza :  
 1.000.000 Euro/proiect pentru IMM  in cazul proiectelor care nu presupun investitii care 

conduc la un lant alimentar integrat; 
 1.500.000 Euro/proiect pentru alte intreprinderi pentruproiectele care nu presupun 

investitii care conduc la un lant alimentar integrat; 
 2.500.000 Euro/proiect pentru investitiile care conduc la un lant alimentar integrat* 

(indiferent de tipul de solicitant), precum si pentru forme asociative (cooperative si 
grupuri de producatori) in cazul proiectelor care nu presupun investitii care conduc la un 
lant alimentar integrat;  
 

*Suma se acorda doar in cazul in care solicitantul vizeaza prin proiect investitii in unitatea 
proprie pe intreg  lantul alimentar (colectare, conditionare materie prima , procesare, 
depozitare si comercializare directa), in functie de specificul sectorului. 
 
Incadrarea in IMM este rezultatul verificarii expertului de la eligibilitatea solicitantului.  
 
Valoarea ajutorului de stat schema GBER  + Valoarea ajutoarelor (de stat si de minimis) 
evidentiate in pct.2 al Declaratiei  de cumulul + Valoare ajutorului de minimis  solicitat prin 
prezenta optiune de de minimis, nu trebuie sa depaseasca Plafonul maxim/proiect ce se acorda 
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conform tipului de intreprindere corelat cu precizarilor din SF privind  investitiile care conduc 
sau nu la un lant alimentar integrat.  
 
II) Intensitatea ajutorului de stat este corelata  cu tipul investitiei, cu tipul intreprinderii si 
regiunea de dezvoltare (judetul) unde este amplasata investitia si respecta regula sa nu 
depaseasca intensitatea maxima a ajutorului de stat aferenta regiunii (judetului) in care este 
amplasata investitia?  
 
In urma verificarilor expertului si corelarii cu criteriul EG2 se acorda Intensitatea max. admisibila 
aferenta amplasarii investitiei, in conformitate cu intensitatile ajutorului de stat reglementate 
in baza prevederilor Ordinului MADR 3433/31.12.2015 privind schema de ajutor de stat GBER 
cu modificarile si completarile ulterioare. 
 
Ajutor GBER +ajutor de minimis raportat la valoare eligibila GBER+valoare eligibila minimis Nu 
trebuie sa depaseasca intensitatea maxima a ajutorului de stat aferenta judetului in care este 
amplasata investitia. 
 
III) In cazul in care, proiectul vizeaza investitii amplasate in regiuni (judete) in care se aplica 
intensitati diferite, in urma verificarilor se respecta regula, sa nu se depaseasca plafonul maxim 
pe proiect si nici Intensitatea maxim admisibila  a  judetului in care este amplasata, investitia 
eligibila majoritara* ? 
*valoarea investitiei eligibile majoritare este cea rezultata in urma verificarilor expertului. 
 
Se verifica in SF si CF amplasarea proiectului la nivel de regiune (judet) comuna, oras, sat, 
sector. Se verifica daca in SF/ devize sunt identificate fizic si valoric componentele 
investitionale. Proiectul va beneficia de intensitatea maxima a ajutorului aferenta judetului in 
care este amplasata investitia majoritara in urma verificarii. 
 
IV) Daca Solicitantul este in curs de solicitare a unui/ unor ajutor(oare) de stat (inclusiv ajutoare 
de minimis) pentru una sau mai multe dintre cheltuielile care fac obiectul prezentei cereri de 
finantare, s-a angajat sa prezinte la momentul contractarii Declaratia pe proprie raspundere 
rectificativa privind cumulul ajutoarelor de stat ( inclusiv ajutoare de minimis) in sensul 
actualizarii declaratiei initiale ? 

 
In Declaratia initiala privind cumulul ajutoarelor de stat  se verifica bifa aferenta 
angajamentului. 
 
V)Solicitantul respecta Declaratia privind cumulul ajutoarelor de stat ( inclusiv ajutor de 
minimis) in sensul ca, ajutorul de stat solicitat prin cererea de finantare curenta cumulat cu 
ajutoarele de stat si ajutoarele de minimis (pentru aceleasi costuri eligibile care se suprapun 
partial sau integral, indiferent de intervalul de aplicare) respecta regula sa nu depaseasca 
intensitatea ajutorului sau cuantumul ajutorului, aplicabil in temeiul prezentei scheme? 
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Expertul verifica toate informatiile din tabelul de la pct 2 din Declaratie privind cumulul 
ajutoarelor de stat si/sau de minimis conform cerintei de la acest punct corelat cu  bazele de 
date AFIR SI Registrul REGAS (la momentul disponibilitatii informatiilor). 
 
Daca solicitantul a mai beneficiat de ajutor de stat si/sau de ajutor de minimis indiferent de 
intervalul de aplicare, pentru aceleasi costuri eligibile, valoarea sprijinului nu trebuie sa 
depaseasca plafonul maxim pe proiect prevazute la pct 5.1. 
 
IN CAZUL MASURII M2/6A 
 
In cazul masurii M2/6A, rata sprijinului nerambursabil este de 90% din valoarea cheltuielilor 
eligibile. 
 
Pentru pentru proiectele aferente art. 19, alin. (1) lit. b) (finantate la nivel de GAL prin masura 
M2/6A), sprijinul public nerambursabil acordat va respecta prevederile R(CE) nr. 1407/2013 cu 
privire la sprijinul de minimis, respectiv nu va depasi 200.000 euro/beneficiar pe 3 ani fiscali. 
 
5.2 Proiectul se incadreaza in 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 si sunt in conformitate 
cu conditiile precizate. Daca valoarea eligibila a proiectului se incadreaza in plafonul maxim al 
sprijinului public nerambursabil, expertul bifeaza in caseta corespunzatoare DA. Daca valoarea 
eligibila a proiectului depaseste plafonul maxim al sprijinului public nerambursabil, expertul 
bifeaza in caseta corespunzatoare NU si isi motiveaza pozitia in linia prevazuta in acest scop la 
rubrica Observatii. 
 
5.3 Avansul solicitat se incadreaza intr-un cuantum de pana la 50% din ajutorul public 
nerambursabil? 
Expertul verifica daca avansul cerut de catre solicitant reprezinta cel mult 50% din ajutorul 
public pentru investitii. Daca da, expertul inscrie valoarea in Planul financiar si bifeaza caseta 
DA. In caz contrar, expertul completeaza cu valoarea corecta, modificata a avansului, bifeaza 
caseta NU si instiinteaza solicitantul asupra modificarilor, prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare. 
In cazul in care potentialul beneficiar nu a solicitat avans, expertul bifeaza caseta NU ESTE 
CAZUL. 
 
5.4 Investitia initiala propusa indeplineste cumulativ conditiile proiectului unic de investitii? 
(se verifica doar pentru proiectele aferente schemei GBER) 
CF, informatii ONRC,SPCDR, Bazele de date AFIR , 
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Expertul verifica Bifarile subsecvente a1, a2, a3, a4 indeplinite cumulativ  care conduc la 
indeplinirea eligibilitatii pentru pct.5.4:   
a1 ) Solicitantul indeplineste conditia pentru a fi considerat grup? 
Se verifica daca solicitantul indeplineste conditia pentru a fi considerat grup conform 
urmatoarei definitii: 
 
Grup - entitate economica supusa controlului unic. O aproximare a notiunii de „grup” este data 
de definitia „intreprinderii unice” din Regulamentul nr. 1407/ 2013. Pentru identificarea 
controlului unic asupra mai multor entitati economice se vor lua in considerare si cazuri : 
precum exercitarea controlului de catre persoane fizice sau de catre companii straine. 
 
Intreprindere unica- In sensul Regulamentului (UE) 1407/ 2013 include toate intreprinderile 
intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:  
a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei 
alte intreprinderi;  
b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;  
c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in 
temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia;  
d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza 
singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.  
 
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire 
la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice. 
 
a2 ) Solicitantul este unul si acelasi cu  beneficiarul la nivel de grup, care are o alta investitie in 
implementare pe o schema  de ajutor regional exceptata (indiferent de sursa de finantare) in 
aceeasi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unitatilor teritoriale de statistica (NUTS), 
respectiv acelasi judet? 
a3) Solicitantul a depus cererea de finantare curenta intr-un interval de trei ani de la data de 
initiere (demarare*) a  lucrarilor la investitia pentru care a primit sprijin printr-o schema de 
ajutor regional exceptata (indiferent de sursa de finantare)  
a4) Valoarea totala a ajutoarelor de stat nerambursabile pentru proiectul unic de investitii al 
beneficiarului la nivel de grup respecta regula ca nu poate depasi valoarea aferenta pragului de 
notificare pentru regiunea in cauza, respectiv 37,5 milioane euro pentru regiunile de dezvoltare 
cu intensitate de 50%. 
 
Proiect unic de investitii - orice investitie initiala demarata de acelasi beneficiar (la nivel de 
grup) intr-un interval de trei ani de la data de incepere a lucrarilor la o alta investitie care 
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beneficiaza de ajutor in aceeasi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unitatilor 
teritoriale de statistica.  
 
*demararea lucrarilor de executie a proiectului sau a unei activitati - fie demararea activitatilor 
sau a lucrarilor de constructie aferente investitiei, fie primul angajament obligatoriu din punct 
de vedere juridic de a comanda echipamente sau de a contracta servicii sau orice alt 
angajament care face ireversibil proiectul ori activitatea, luandu-se in considerare situatia care 
survine prima in ordine cronologica; cumpararea de terenuri si lucrarile pregatitoare, cum ar fi 
obtinerea permiselor si realizarea studiilor de fezabilitate, nu sunt considerate drept demarare 
a lucrarilor sau a activitatii; 
 
Se verifica perioada de 3 ani conform definitiei marcate. 
Se verifica in SCDR data Ordinului de incepere lucrari* la investitia anterioara si o compara cu 
data primului contract de bunuri (pentru care este fisa de avizare achizitii aprobata de AFIR) si 
cu data primului contract de servicii montaj (daca exista si pentru care este fisa de avizare 
achizitii aprobata de AFIR) luandu-se in considerare situatia care survine prima in ordine 
cronologica. Daca nu se regaseste in SPCDR se poate solicita prin Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare. 
 
F. Verificarea conditiilor artificiale 
6.1. Verificarea conditiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 17, alin. (1), lit. a si b 
I. Sectiunea A – Indicatori de avertizare 
Expertul care realizeaza evaluarea Cererii de Finantare va completa initial „sectiunea A 
Indicatori de avertizare”.  
 
Pct. - 1 Reprezentantii legali/ asociatii/ actionarii administratorii/ solicitantului sunt asociati/ 
administratori/ actionari ai altor societati care au acelasi tip de activitate* cu cel al 
proiectului analizat? 
Se realizeaza verificarea in RECOM/ Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei 
curentei pentru identificarea societatii/ societatilor cu acelasi tip de activitate cu cel al societatii 
care implementeaza proiectul analizat si care au reprezentantii legali/ asociati/ administratori/ 
actionari comuni. Pentru aceasta se realizeaza urmatorii pasi: 
- Se identifica in extrasul ONRC descarcat din RECOM asociatii/actionarii si administratorii 

societatii (ai solicitantului), iar din Cererea de Finantare se identifica responsabilul legal al 
proiectului. Extrasul din RECOM se printeaza si se ataseaza Dosarului administrativ. 

- Se verifica in RECOM/ Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei curentei daca 
reprezentantii legali /asociati /administratori /actionarii astfel identificati sunt asociati 
/administratori /actionari in alte societatati. Daca se identifica astfel de societati se descarca 
din RECOM extrasul ONRC/ Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei curentei 
aferent fiecareia, acestea se printeaza si se ataseaza dosarului administrativ.  
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- Daca una sau mai multe din aceste societati  desfasoara acelasi tip de activitate cu 
solicitantul acest fapt se mentioneaza in rubrica „observatii” si se pune bifa in coloana „DA”. 
Daca nu se identifica o astfel de situatie se pune bifa in coloana „NU”.  

*„acelasi tip de activitate” reprezinta acea situatie in care doua sau mai multe entitati 
economice desfasoara activitati autorizate identificate prin aceeasi clasa CAEN (nivel 4 cifre) si 
realizeaza produse/servicii/lucrari similare 
 
Pct. 2 -  Exista utilitati, spatii de productie/ procesare/ depozitare, aferente proiectului 
analizat,  folosite in comun cu alte entitati juridice ? 
Se verifica informatia in partea scrisa a Studiului de Fezabilitate/ Memoriului Justificativ si in 
documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta depuse la dosarul cererii de finantare. 
De asemenea, daca se considera necesar, se va realiza o verificare la fata locului unde se 
urmareste  identificarea unor astfel de situatii. 
 
Daca se constata astfel de indicii acestea vor fi prezentate detaliat in rubrica  „observatii” (in 
cazul elementelor constatate pe teren se ataseaza si fotografii relevante care vor fi atasate 
dosarului administrativ) si se pune bifa in coloana „DA”. Daca nu se identifica o astfel de 
situatie se pune bifa in coloana „NU”.  
 
Pct. 3 - Exista legaturi intre vanzatorul/ arendatorul/ locatorul cladirii/ terenului destinat 
realizarii proiectului sau al terenurilor/ efectivelor de animale/ infrastructurii de productie 
luate in considerare pentru calcularea SO-ului si solicitant ? 
Se verifica in actele de proprietate/folosinta ale terenului/cladirii destinat/destinata 
implementarii proiectului. Se urmareste identificarea situatiei in care terenul/cladirea a/au fost 
achizitionat/ achizitionata/ achizitionate de la o entitate juridica care are acelasi tip de 
activitate* cu solicitantul sau de la o persoana fizica asociat/administrator intr-o societate care 
are acelasi tip de activitate* cu solicitantul. 
 
Daca se identifica astfel de indicii acestea sunt prezentate detaliat in rubrica „observatii” si se 
pune bifa in coloana „DA”. Daca nu se identifica o astfel de situatie se pune bifa in coloana 
„NU”. 
 
Pct.4 - Activitatea propusa prin proiect este dependenta de activitatea unui tert (persoana 
juridica) si/ sau creaza avantaje unui tert (persoana juridica)?    
Se verifica daca activitatea proiectului este independenta din punct de vedere operational si 
economic fata de activitatea altor socitetati si/sau daca solicitantul creaza prin investitia 
finantata prin FEADR, un avantaj pentru o alta societate in ceea ce priveste activitatea acesteia 
prin analiza previziunilor financiare si elementelor precizate in Studiul de Fezabilitate/ 
Memoriul Justificativ.  
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Daca se considera necesar, se va realiza verificare la fata locului unde se va urmari verificarea 
existentei unor astfel de situatii, realizandu-se si fotografii relevante, care vor fi atasate la 
dosarul administrativ. 
 
Daca pe parcursul verificarilor documentara si/sau pe teren rezulta indicii din care rezulta ca se 
regaseste unul din aceste doua cazuri,  acestea sunt prezentate detaliat in rubrica „observatii” 
si se pune bifa in coloana „DA”. Daca nu se identifica o astfel de situatie se pune bifa in coloana 
„NU”. 
 
*„acelasi tip de activitate” reprezinta acea situatie in care doua sau mai multe entitati 
economice desfasoara activitati autorizate identificate prin aceeasi clasa CAEN (nivel 4 cifre) si 
realizeaza produse/servicii/lucrari similare. 
 
In situatia in care solicitantul precizeaza in Studiul de Fezabilitate/ Memoriul Justificativ faptul 
ca a preluat peste 50% din terenul aferent exploatatiei agricole la care se refera solicitarea de 
fonduri, de la un singur tert (persoana juridica sau nu), acest fapt se va mentiona la rubrica  
Observatii, cu solicitarea verificarii in implementare a unei eventuale existente de conditii 
artificiale.   
 
In cazul in care exista minim o bifa pe coloana „DA” in „Sectiunea A” se va trece la completarea  
„Sectiunii B”, verificandu-se daca proiectul se incadreaza in una dintre premisele de creare 
conditii artificiale sau in situatia in care expertul evaluator descopera indicii care conduc la 
suspiciunea existentei de conditii artificiale, altele decat cele enumerate in sectiunea A si pe 
care le detaliaza la rubrica observatii. 
 
II.  Sectiunea B – Incadrarea intr-o situatie de creare  de Conditii artificiale.  
Premisa 1 - Crearea unei entitati juridice noi (solicitant de fonduri) de catre asociati/actionari 
majoritari, administrator/i, ai altor entitati economice cu acelasi tip de activitate ca cel 
propus a fi  finantabil prin proiect. 
 
Se urmareste identificarea unor elemente care pot conduce la concluzia ca, o entitate juridica 
existenta (care intra sub incidenta restrictiilor de eligibilitate) /asociatii/actionarii 
/administratorii ai acesteia a/au creat o alta societate prin care acceseaza fondurile FEADR 
eludand astfel  criteriile restrictive  
 
Restrictiile de eligibilitate sub incidenta carora poate intra o entitate juridica existenta sunt : 
- Aceasta nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili pentru finantare asa cum sunt ei 
desemnati in fisa masurii din SDL. 
- Aceasta este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR (pana la contractare acesta trebuie sa 
achite debitul catre AFIR).  
  
6.2. Verificarea conditiilor artificiale aferente proiectelor aferente art. 19, alin. (1), lit. b 
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Se verifica in cadrul proiectului, accesand link-ul pentru Registrul electronic al CF: 
<http://192.168.0.12/ReportServer/Pages/ReportViewer.aspx?%2fRapoarte%2fSMER%2fRegist
rulElectronicCF&rs:Command=Render> daca solicitantul a incercat crearea unor conditii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plati si a obtine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor masurii.  
 
Informatiile de la punctele 1, 2 si 8 vor fi verificate in Registrul electronic al Cererilor de 
Finantare. 
Pentru punctele 3 si 4, se verifica in Bazele de date FEADR si in RECOM online/ Aplicatia 
Interoperabilitate a Consiliului Concurentei 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 in RECOM online/ Aplicatia 
Interoperabilitate a Consiliului Concurentei daca sediul social si/sau punctul/punctele de lucru 
ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari 
FEADR. Daca DA, pentru confirmarea faptului ca beneficiaza de infrastructura comuna, 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).  
 
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/ Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei 
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 formeaza impreuna un flux tehnologic. 
 
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). 
 

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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Daca in urma verificarilor expertul identifica doua sau mai multe elemente comune cu alte 
proiecte, isi va extinde verificarea asupra acestora, impreuna cu ceilalti experti implicati in 
verificarea proiectelor respective. 
 
Daca in urma verificarii se identifica legaturi care conduc la:  
Complementaritatea investitiilor propuse: 
 
Se verifica daca investitiile invecinate propuse de solicitanti diferiti se 
completeaza/dezvolta/optimizeaza in cadrul unui flux tehnologic sau de servicii si nu pot 
functiona independent una fata de cealalta. 
 
Se verifica in RECOM/ Aplicatia Interoperabilitate a Consiliului Concurentei istoricul 
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 raspundere a solicitantului conform caruia investitia finantata va deservi exclusiv 
interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) in scopul obtinerii de profit 
propriu.   
 
III.  Concluzii finale 
Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii? 
 
In situatia in care se constata incadrarea proiectului verificat in premisa de creare conditii 
artificiale, se va descrie in mod detaliat modul in care au fost create conditii artificale pentru 
indeplinirea criteriului de eligibilitate sau de selectie, se va bifa casuta DA, iar cererea de 
finantare va fi declarata neeligibila. In caz contrar se va bifa casuta NU. 
 
DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
Daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite si nu au fost create 
conditii artificiale, proiectul este eligibil. 
 
Important! Cu scopul verificarii eligibilitatii proiectelor depuse si, totodata, in vederea 
completarii corecte a prezentei fise, expertii GAL pot solicita orice informatie necesara de la 
diverse entitati de interes (de exemplu: de la solicitant, de la structurile AFIR, de la Registrul 
Comertului, de la APIA etc). 
 

Prevederile prezentei fise de verificare a eligibilitatii se completeaza cu prevederile 
Manualului de procedura pentru implementarea submasurii 19.2, versiunea 05, inclusiv cu 
prevederile fisei E1.2L FISA DE EVALUARE  GENERALA A PROIECTULUI (art. 17,  alin. (1), lit. (a), 
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(b), art. 19, alin. (1), lit. (b), art. 21, alin (1), lit.(e) din Reg. (UE) nr. 1305/2013) ce face obiectul 
Manualului de procedura pentru implementarea submasurii 19.2, versiunea 05. 
 
Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost indeplinit, motivul 
neeligibilitatii, daca este cazul, motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a 
intensitatii sprijinului, daca este cazul) 
 
In urma verificarii documentelor de mai sus proiectul proiectul poate fi incadrat cu statut: 

 ELIGIBIL 
 NEELIGIBIL 

 


