Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro

Nr. înreg. 465-02.08.2017
ASOCIATIA GRUPUL DE AC IUNE LOCAL PROGRESSIO
LANSEAZA APELUL DE SELECTIE AL PROIECTELOR
pentru
MASURA M3/6A - “SUS INEREA ÎNTREPRIINDERILOR”

Data lans rii apelului de selec ie: 07.08.2017

Num rul de referinț al sesiunii cererii de proiecte:
M 19.2 (M3/6A) – 2/17 – 05.09.17

Data limita de depunere a proiectelor: 05.09.2017, ora 12:00.
Locul i intervalul orar în care se pot depune proiectele: Proiectele se depun în cadrul sesiunilor
lansate, la punctul de lucru al Asocia iei Grupul de Ac iune Local Progressio din comuna Ilieni,
nr. 84 (conacul Sera), de luni pân vineri în intervalul orar 10.00-14.00. În ultima zi a sesiunii,
proiectele se pot depune pân la ora 12.00.
Alocare total a m surii: 344.000 Euro
Fondul nerambursabil disponibil pentru m sur alocat în aceast sesiune este de 292.524 Euro.
Valoarea proiectelor poate fi cuprins între 5.000 -30.000 Euro
Intensitatea sprijinului va fi de: 90% pentru cheltuielile eligibile din proiect.
Modelul Cererii de finan are pe care trebuie s -l foloseasc solicitantul este disponibil pe siteul asocia iei în cadrul M surii 3/6A: „Susținerea întrepinderilor”.
Cerin ele de conformitate si eligibilitate pe care solicitantul trebuie s le îndeplineasc ,
metodologia de verificare a acestora, respectiv documentele justificative aferente proiectului cât și
documentele justificative în vederea punct rii criteriilor de selecție - care trebuie depuse odat cu
depunerea proiectului - sunt detaliate în Ghidul Solicitantului aferent acestei m suri.
Ghidul Solicitantului este disponibil în biroul tehnic al GAL și poate fi accesat pe pagina de
internet al GAL al turi de toate documentele aferente m surii, inclusiv Cererea de finan are,
Procedura de selec ie a proiectelor aplicat de Comitetul de Selecție al GAL, Criteriile de
Selec ie cu punctajele aferente, punctajul minim pentru selectarea unui proiect și criteriile de
departajare ale proiectelor cu același punctaj.
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DOCUMENTELE JUSTIFICATIVE AFERENTE PROIECTULUI
Documentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de finan are pentru întocmirea proiectului sunt:
1. a). Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care prev d construcții‐montaj cât și pentru
proiectele f r construcții‐montaj.
În cazul în care solicitantul realizaz în regie proprie construc iile în care va amplasa utilajele
achizi ionate prin investi ia FEADR, cheltuielile cu realizarea construc iei vor fi trecute în coloana
„neeligibile”, solicitantul va prezenta Certificatul de urbanism şi va întocmi Studiul de Fezabilitate.
Important!
În cadrul Studiului de Fezabilitate se vor reg si obligatoriu urm toarele elemente:
− cheltuielile privind consultan a; acestea sunt eligibile numai în cazul în care este
men ionat codul CAEN şi datele de identificare ale firmei de consultan men ionate în
Studiul de Fezabilitate;
− devizul general şi devizele pe obiect care trebuie s fie semnate de persoana care le‐a
întocmit şi s poarte ștampila elaboratorului documenta iei:
− „foaia de cap t”, care con ine semn turile colectivului format din specialişti condus de un
şef de proiect care a participat la elaborarea documenta iei şi ştampila elaboratorului.
− detalierea capitolului 3 - pct. 3.3 – „Proiectare şi inginerie” şi pct. 3.5 – „Consultan ”
(conform HG 28/2008) sau capitolului 3 - pct. 3.5 – „Proiectare” şi pct. 3.7 – „Consultan ”
(conform HG 907/ 2016), în ceea ce priveşte num rul de ore şi tarifele aferente din care
rezult valoarea total per sub‐capitol, pentru a putea fi verificate în etapa de achizi ii şi
autorizare pl i; - p r ile desenate din cadrul sec iunii B (planuri de amplasare în zon ,
planul general, relevee, sec iuni etc.), care trebuie s fie semnate, ştampilate de c tre
elaborator în cartuşul indicator; - în cazul în care investi ia prevede utilaje cu montaj,
solicitantul este obligat s eviden ieze montajul la capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din
Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dac montajul este inclus în oferta/ factura utilajului
sau se realizeaz în regie proprie (caz în care se va eviden ia în coloana „cheltuieli
neeligibile”)
− devize defalcate cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora), pentru
proiecte care propun prestarea de servicii. Pentru situa iile în care valorile sunt peste limitele
prevazute în baza de date a Agen iei, sau sunt nejustificate prin num rul de exper i, prin
num rul de ore prognozate sau prin natura investi iei, la verificarea proiectului, acestea pot
fi reduse, cu informarea solicitantului. - în cazul în care investi ia cuprinde cheltuieli cu
construc ii noi sau modernizari, se va prezenta calcul pentru investi ia specific în care suma
tuturor cheltuielilor cu construc ii şi instala ii se raporteaz la mp de construc ie.
În cazul proiectelor care prev d modernizarea / finalizarea construc iilor existente/ achizi ii de
utilaje cu montaj care schimb regimul de exploatare a construc iei existente, la Studiul de
Fezabilitate se ataşeaz :
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1b) Expertiza tehnic de specialitate asupra construc iei existente
1c) Raportul privind stadiul fizic al lucr rilor (numai in cazul constructiilor nefinalizate),
2.1 Situa iile financiare (bilan – formularul 10, contul de profit şi pierderi ‐ formularul 20,
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administra ia
Financiar în care rezultatul opera ional (rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere ‐
formularul 20) s fie pozitiv (inclusive 0).
În cazul în care solicitantul este înfiin at cu cel pu in doi ani financiari înainte de anul depunerii
cererii de finan are se vor depune ultimele doua situa ii financiare.
Excep ie fac intreprinderile inființate în anul depunerii cererii de finan are.
sau
2.2 Declara ie privind veniturile realizate din Romania în anul precedent depunerii proiectului,
înregistrat la Administra ia Financiar (formularul 200), însoțit de Anexele la formular în care
rezultatul brut (veniturile s fie cel pu in egale cu cheltuielile) obținut în anul precedent depunerii
proiectului s fie pozitiv (inclusiv 0)
şi/sau
2.3 Declara ia privind veniturile din activit i agricole impuse pe norme de venit (formularul
221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii de finan are;
Sau
2.4 Declara ia de inactivitate înregistrat la Administra ia Financiar , în cazul solicitan ilor care
nu au desf şurat activitate anterior depunerii proiectului.
Pot ap rea urm toarele situații:
a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii proiectului, aceștia nu vor depune situațiile
financiare.
b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de finanțare este anul înființ rii, nu se analizeaz
rezultatul operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul brut din cadrul formularului 200,
care poate fi și negativ.
c) În cazul solicitan ilor care nu au desf şurat activitate anterioar depunerii proiectului şi au depus
la Administra ia Financiar Declara ia de inactivitate (conform legii) în anul anterior depunerii
proiectului, atunci la dosarul Cererii de Finan are solicitantul va depune Declara ia de inactivitate
înregistrat la Administra ia Financiar .
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate:
Declarație special privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrat la
Administrația Financiar .
3. Documente pentru terenurile i/sau cl dirile aferente realiz rii investi iilor:
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucr ri de construc ie sau achizi ia de
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care s certifice, dup caz:
a) Dreptul de proprietate private
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privat , reprezentate de înscrisurile constatatoare ale
unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv translativ sau declarativ de
proprietate, precum: - Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzare3
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cump rare, donație, schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate, precum împ rțeala
judiciar sau tranzacția; - Actele jurisdicționale declarative, precum hot rârile judec torești cu
putere de resjudecata, de partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele jurisdicționale,
precum ordonanțele de adjudecare;
b) Dreptul de concesiune
- Contract de concesiune care acoper o perioad de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii
cererii de finan are, corespunz toare asigur rii sustenabilit ții investiției şi care ofer dreptul
titularului de a executa lucr rile de construcție prev zute prin proiect, în copie. În cazul contractului
de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adres emis de concedent care s specifice
dac pentru cl direa concesionat exist solicit ri privind retrocedarea. În cazul contractului de
concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adres emis de concedent care s specifice: suprafa a concesionat la zi - dac pentru suprafa a concesionat exist solicit ri privind
retrocedarea sau diminuarea şi dac da, s se men ioneze care este suprafa a supus acestui proces; situa ia privind respectarea clauzelor contractuale, dac este în graficul de realizare a investi iilor
prev zute în contract, dac concesionarul şi-a respectat graficul de plat a redeven ei şi alte clauze.
c) Dreptul de superficie. contract de superficie care acoper o perioad de cel puțin 10 ani începând
cu anul depunerii cererii de finan are, corespunz toare asigur rii sustenabilit ții investiției şi care
ofer dreptul titularului de a executa lucr rile de construcție prev zute prin proiect, în copie.
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi însoțite de documente cadastrale şi
documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciar (extras de carte
funciar pentru informare din care s rezulte inscrierea dreptului în cartea funciar , precum și
încheierea de carte funciar emis de OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu
maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achizi ie de ma ini i/sau utilaje f r montaj
sau al c ror montaj nu necesit lucrari de construc ii i/sau lucr ri de interven ii asupra
instala iilor existente (electricitate, ap , canalizare, gaze, ventila ie, etc.), se vor prezenta
înscrisuri valabile pentru o perioad de cel pu in 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finan are care s certifice, dup caz:
a) dreptul de proprietate privat ,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosin cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosinț (comodat)
g) dreptul de închiriere/locațiune.
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract de
comodat.
Definițiile drepturilor reale/ de creanț și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu trebuie
interpretate în accep iunea Codului Civil în vigoare la data lans rii prezentului ghid.
Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune respectand una dintre cele 2 condi ii (situa ii)
de mai jos:
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A. vor fi însoțite de:
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte
funciar (extras de carte funciar pentru informare din care s rezulte inscrierea dreptului în cartea
funciar , precum și încheierea de carte funciar emis de OCPI), în termen de valabilitate la data
depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)
SAU
B. vor fi incheiate în form autentic de c tre un notar public sau emise de o autoritate publica sau
dobandite printr-o hotarare judecatoreasca. Atenție! Nu se accept documente cu încheiere de dat
cert emise de c tre un notar public.
Aten ie! În situa ia în care imobilul pe care se execut investi ia nu este liber de sarcini (ipotecat
pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execu ia investi iei şi graficul de
rambursare a creditului.
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la depunerea Cererii de finan are în cazul
PFA,II, IF, care de in în coproprietate so /so ie, terenul aferent investi iei, în calitate de persoane
fizice pân la autorizarea conform OUG 44/2008: “În cazul solicitan ilor Persoane Fizice
Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale, care de in în proprietate terenul
aferent investi iei, în calitate de persoane fizice împreun cu so ul/so ia, este necesar s prezinte la
depunerea Cererii de finanțare, documentul prin care a fost dobândit terenul de persoana fizic ,
conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declara ia so ului/so iei prin care îşi d acordul
referitor la realizarea şi implementarea proiectului de c tre PFA, II sau IF, pe toat perioada de
valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat în form
autentic . Aceste documente vor fi ad ugate la Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”
4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila prim riei şi men iunea "Conform cu
originalul" pentru dovedirea calit ii de membru al gospod riei agricole, dac este cazul
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat
majoritar/administrator/ PFA, titular II, membru IF).
6. Documente care atest forma de organizare a solicitantului.
6.1 Hotar re judec toreasc definitiv pronun at pe baza actului de constituire și a statutului
propriu în cazul Societ ilor agricole, însoțit de Statutul Societ ții agricole;
6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativ agricol .
8. Certificat de atestarea fiscal
10. Declara ie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
(Anexa 1. din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie s fie semnat de persoana autorizat s
reprezinte întreprinderea.
11. Declara ie pe propria r spundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a
ajutoarelor de minimis (Anexa 2. din Ghidul solicitantului)
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12. Documente care dovedesc capacitatea i sursa de co-finan are a investiției emise de o
instituție financiar în original (extras de cont și/ sau contract de credit) în termen de maxim 90 de
zile de la primirea notific rii privind selectarea cererii de finanțare;
14. Certificat de urbanism pentru investitia propus prin proiect/ Autoriza ie de construire
pentru proiecte care prev d construc ii, înso it, dac este cazul, de actul de transfer a dreptului şi
obliga iilor ce decurg din Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de înştiin are.
15. Aviz specific privind amplasamentul şi func ionarea obiectivului eliberat de ANT pentru
construc ia/modernizarea sau extinderea structurilor de primire turistice tip agro‐pensiune sau
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonan a de Urgen nr.
142 din 28 octombrie 2008.
16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru structura de primire turistic tip agro‐pensiune
sau restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în conformitate cu Ordonan a de Urgen
nr. 142 din 28 octombrie 2008 (în cazul moderniz rii/extinderii). – dac este cazul
17. Declara ie pe propria r spundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria
"firma în dificultate", semnat de persoana autorizat s reprezinte întreprinderea, conform legii.
Declara ia va fi dat de to i solicitan ii cu excep ia PFA‐urilor, întreprinderilor individuale,
întreprinderilor familiale şi a societ ilor cu mai pu in de 2 ani fiscali. (Anexa 3 din Ghidul
solicitantului)
18. Declara ie pe propria r spundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere
prin M 02 (Anexa 4 din Ghidul solicitantului)
19. Declara ie expert contabil din care s reias c în anul precedent depunerii Cererii de
Finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activit țile agricole
reprezentând cel puțin 50% din acestea. (dac proiectul impune)
23. Certificat constatator
24. Certificat de înregistrare fiscal
25. Declara ia pe propria r spundere a reprezentantului legal, prin care se specific c în cel mult
9 luni de la data semn rii contractului de finanțare solicitantul, respectând normele în vigoare
privind achiziția, va începe implementarea investiției.
26. Document care atest codul unic de înregistrare APIA
27.Alte documente (dup caz)
ATEN IE! Documentele trebuie s fie valabile la data depunerii Cererii de Finan are, termenul de
valabilitate al acestora fiind în conformitate cu legisla ia în vigoare.
6
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CERIN ELE DE CONFORMITATE I ELIGIBILITATE

Cerin ele i metodologia de aplicat pentru verificarea conformit ii
I. Verificarea Cererii de finan are
1. Solicitantul a utilizat variant actual , în momentul lans rii apelului de selec ie, a Cererii
de finan are, disponibil pe site-ul asocia iei aferent m surii?
Se verific dac versiunea cererii de finanțare de pe site-ul asociației, în vigoare la momentul
lans rii apelului de selecție, corespunde cu cea menționat în cererea de finanțare depus de
solicitant. Dac a utilizat alt variant (nu cea existent pe site-ul), cererea de finanțare este
declarat neconform .
2. Dosarul Cererii de finan are este legat, iar documentele pe care le con ine sunt numerotate
de c tre solicitant?
Se verific dac Dosarul Cererii de Finanțare este legat, iar documentele pe care le conține sunt
numerotate de c tre solicitant.
3. Referin ele din Cererea de finan are corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Dosarul Cererii de Finan are?
Se verific dac referințele din Cererea de finanțare corespund cu num rul paginii la care se afl
documentele din Lista documentelor din cererea de finan are şi din Dosarul Cererii de Finanțare.
4. Copia scanat a documentelor ataşate Cererii de finan are este prezentat al turi de forma
electronic a Cererii de finan are?
Se verific dac pe CD exist fişierele scanate conform listei documentelor. Dac exist
concordan , expertul bifeaz Da, în caz contrar bifeaz Nu şi Cererea de finan are este neconform .
5. Copia electronic a Cererii de finan are corespunde cu dosarul original pe suport hârtie?
Expertul verific concordanța dosarul original a Cererii de finanțare pe hârtie, cu copia electronic .
Verificarea se face de la document la document. Dac se constat diferen e între CF pe suport de
hârtie şi suportul electronic, Cererea de finan are este declarat neconform , iar constat rile se
men ioneaz la rubrica Observa ii.
6. Dosarul original al Cererii de finan are corespunde cu copia pe suport hârtie?
Expertul verific concordanța copiilor pe suport hârtie cu originalul. Verificarea se face prin sondaj.
Dac se constat diferen e între original şi copii, Cererea de finan are este declarat neconform , iar
constat rile se men ioneaz la rubrica Observa ii.
7. Cererea de finan are este completat

i semnat de solicitant?

A - PREZENTARE GENERAL
A1. M sura: se verific dac este bifat m sura 19.2 ...... pentru care se solicit finan are
nerambursabil .
A2. Nume prenume/Denumirea solicitantului: se verific dac numele solicitantului corespunde
celui men ionat în documentele anexate, dup caz.
7
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A3. Titlu proiect: se verific dac este completat titlul proiectului.
A4. Prezentarea proiectului: Expertul verific dac solicitantul a completat acest punct.
A5. Amplasamentul proiectului: Expertul verific dac sunt completate c su ele corespunz toare
obiectivelor investi iei şi sunt selectate regiunea, jude ul, comuna, satul şi dac acestea corespund
cu cele menționate în documentele 1, 2,3.
A6. Date despre tipul de proiect:
A6.1 – În cazul proiectelor de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c su ele
corespunz toare privind categoria proiectului .
A6.2 - În cazul proiectelor de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c su ele
corespunz toare privind tipul proiectului de modernizare şi/sau extindere sau investi ie nou .
Expertul verific corectitudinea r spunsului din titlul proiectului (A3) şi descrierea proiectului (A4).
Dac bifa nu este corespunz toare, expertul corecteaz bifa, înscriind acest lucru la rubrica
Observa ii.
A6.3 – Pentru proiectele de investiții, expertul verific dac solicitantul a bifat c suța
corespunz toare categoriei de beneficiar (public sau privat) în care se încadreaz . Expertul verific
documentele constitutive ale solicitantului.
B - INFORMA II PRIVIND SOLICITANTUL
B1. Descrierea solicitantului
B1.1 Data de înfiin are a solicitantului:
Pentru proiectele de investiții, trebuie verificat dac data corespunde celei men ionate în
documentul 11.
Certificat de înregistrare fiscal : expertul verific dac acesta corespunde celui men ionat în lista de
documente.
Statutul juridic al solicitantului: expertul verific dac acesta corespunde celui men ionat în lista de
documente.
B1.2 Sediul social: expertul verific dac adresa sediului social corespunde celei men ionate în
documentele justificative corespunz toare.
B1.3 Numele reprezentantului legal, func ia acestuia în cadrul organizatiei: Se verific concordan a
cu specifica iile din documentulele anexate şi dac este completat specimenul de semn tur .
B2. Informa ii referitoare la persoana responsabil legal de proiect
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac informa iile din
cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal.
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verific dac toate informa iile
men ionate în aceast secțiune corespund celor care figureaz în actul de identitate al reprezentantului
legal.
B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR
B3.1 Denumirea b ncii/trezoreriei
B3.2 Adresa b ncii/trezoreriei
B3.3 Cod IBAN
B3.4 Titularul contului: expertul verific dac coordonatele furnizate corespund solicitantului, a
c rei descriere a fost f cut la punctul B1, precedent. Toate informațiile trebuie s concorde cu cele
menționate în documentele anexate. Contul se exprim în moneda: LEI.
8
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8. Codul unic de identificare RO existent/atribuit?
Codul unic de înregistrare RO existent/ atribuit: exist dou situații:
1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verific codul
RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare şi va trece num rul codului RO
existent la pct. 4, t ind cu o linie oblic „atribuit”,
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul solicit informații suplimentare.
9. Pe fiecare copie, a unui document original care r mâne în posesia solicitantului, apare
men iunea „conform cu originalul” şi semn tura beneficiarului?
La acest punct se verific concordanța copiei cu originalul, semneaz şi dateaz documentul
COPIE, bifeaz in coloana „Concordanța copie cu original” dup verificarea documentelor atașate
cererii de finanțare, când se verific concordan a copiei cu originalul.
Dac nu corespund, se bifeaz casu a NU şi se specific la rubrica „Observa ii”.
10. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finan are referitoare la ob inerea
unei asisten e financiare nerambursabile din alte fonduri?
Expertul verific dac solicitantul a bifat c su a corespunz toare NU în Cererea de finan are sau a
completat în coloanele corespunz toare DA și toate informatiile solicitate (num rul de proiecte,
denumirea programului şi titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în Euro).
Func ie de acestea, expertul va bifa c su a corespunz toare DA sau NU. Dac solicitantul nu a bifat
sau completat partea C, Cererea de finanțare este neconform .
11. Dac solicitantul a ob inut asisten financiar nerambursabil pentru acela i tip de
serviciu/investi ie, este ata at Raportul asupra utiliz rii programelor de finan are
nerambursabil (obiective, tip de serviciu/investi ie, lista cheltuielilor eligibile, elemente clare
de identificare ale serviciului/investi iei, costul i stadiul proiectului, perioada derul rii
proiectului), întocmit de solicitant, pentru solicitan ii care au mai beneficiat de programe de
finan are nerambursabil , pentru acelea i tipuri de servicii/investi ii?
Dac r spunsul la punctul 7 a fost DA, se verific dac solicitantul a atașat Raportul asupra utiliz rii
altor programe de finan are nerambursabil (rezumat) întocmit de solicitant, în cazul în care acesta a
mai beneficiat de sprijin financiar pentru aceleași tipuri de servicii/investiții și a atașat procese
verbale de recepție sau documente similare pentru proiectele de servicii/investiții, înscrise în
secțiunea C a Cererii de finanțare.
În caz contrar, se bifeaz c suța corespunz toare NU, se specific acest lucru la rubrica Observații,
iar cererea de finanțare este neconform . În cazul în care solicitantul nu a obținut asistenț
financiar nerambursabil din alte fonduri, expertul bifeaz c suța NU ESTE CAZUL.
12 Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul m surii
?
Expertul verific dac sunt bifate c suțele. Lipsa documentelor Cererea de finanțare este declarat
neconform .
13. Solicitantul a ata at la Cererea de finan are toate documentele anex obligatorii din list ?
Expertul verific documentele conform listei, dac unul din documentele obligatorii nu este ataşat
Cererii de finan are, se specific la rubrica Observa ii lipsa acestuia, iar Cererea de finan are este
declarat neconform .
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14. Solicitantul i-a însu it angajamentele corespunz toare proiectului din Declara ia pe
propria r spundere a solicitantului?
Expertul verific dac este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dac au fost
bifate c su ele corespunz toare. Dac nu sunt bifate c su ele corespunz toare, se bifeaz c su a
corespunz toare NU, se specific acest lucru la rubrica Observa ii iar Cererea de finantare este
declarat neconform .
15. Solicitantul a datat i semnat Declara ia pe propria r spundere a solicitantului?
Expertul verific existența datei și a semn turii solicitantului. Dac informațiile nu sunt precizate,
Cererea de finanțare este declarat neconform .
16. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ ?
Expertul verific dac este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunz toare cheltuielilor
eligibile și neeligibile şi c opera iunile previzionate sunt men ionate în coloanele prev zute în acest
scop. Dac informa iile nu sunt precizate, Cererea de finan are este declarat neconform .
17. Proiectul respect cerin ele men ionate în Apelul de selec ie?
Expertul verific dac proiectul depus se încadreaz în cerințele prev zute în Apelul de selecție, în
ceea ce privește valoarea maxim nerambursabil pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente
specificate de GAL.
18. Valoarea finan rii nerambursabile este de maximum 200.000 euro?
Expertul verific dac valoarea finanț rii nerambursabile a proiectului dep șește suma de 200.000
euro.
19. Investi ia prev zut prin proiect se realizeaz pe teritoriul acoperit de GAL?
Expertul verific dac localitatea/localit țile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționeaz
în Cererea de finanțare) se reg sesc pe teritoriul acoperit de GAL - conform Strategiei de
Dezvoltare Local a GAL care a selectat proiectul.
În cazul în care proiectul vizeaz obiective de servicii, se va bifa ”NU ESTE CAZUL”.
20. Obiectivele, tipul de beneficiar i tipul de investi ie/serviciu prezentate în Cererea de
finan are se încadreaz în fi a m surii din SDL?
Expertul verific dac obiectivele proiectului, tipul de beneficiar și tipul de serviciu/investiție
menționate în Cererea de finanțare se reg sesc în Fișa m surii – parte integrant în Strategia de
Dezvoltare Local a GAL ce a selectat proiectul. Dac informațiile respective nu se reg sesc,
Cererea de finanțare este declarat neconform .
21. Domeniul de interven ie în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de
finan are, corespunde Domeniului de interven ie prezentat în SDL în cadrul m surii
respective?
Expertul verific dac proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei
m surii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Local .
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul m surii
din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile
din Fișa m surii.
Dac Domeniul de intervenție este selectat corect, conform Fișei m surii din SDL, proiectul este
declarat conform.
10
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22. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de interven ie pe care este încadrat
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dac este cazul), prev zu i în fi a tehnic a m surii
din SDL, sunt completa i de c tre solicitant ?
Expertul verific dac beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunz tori
domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dac este cazul), pe care este încadrat
proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dac este cazul), conform fișei m surii din
SDL. Dac indicatorii au fost completați corect, expertul bifeaz DA și completeaz tabelul cu
informațiile din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea
corespunz toare indicatorilor de monitorizare, expertul bifeaz NU și cererea de finanțare este
declarat neconform . În cazul în care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați
corect/ au fost completați parțial de c tre solicitant, expertul bifeaz "DA cu diferențe" și
completeaz tabelul cu informația corect .

II. Verificarea documentelor anexate
Prezen a documentelor trebuie să fie atestată prin bifarea în tabelul la partea E/D a Cererii de
finan are. Dacă solicitantul nu ataşează anumite documente (neobligatorii) pentru că acestea nu
corespund naturii proiectului, expertul va bifa căsu ele corespunzătoare „Nu este cazul” din
partea dreaptă a tabelului și va înscrie în rubrica Observații motivul pentru care a bifat „Nu este
cazul”.
Verificarea copiilor documentelor anexate la cererea de finan are cu originalele aflate la
solicitant se efectuează prin bifarea căsu ei corespunzătoare din coloana „Concordan ă copie cu
originalul”, unde este cazul.

DOCUMENTE DE PREZENTAT

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN
DOCUMENTE

1.Studiul de Fezabilitate, atât pentru proiectele care Controlul conformit ii va consta în
prev d construcții‐montaj cât și pentru proiectele f r verificarea existenței documentului. Se
va verifica existen a foii de cap t cu
construcții‐montaj
semn turile
şi
ştampilele
elaboratorilor, dup caz
2.1 Situa iile financiare (bilan – formularul 10, contul Controlul conformit ii va consta în
de profit şi pierderi ‐ formularul 20, formularele 30 și verificarea existenței documentului. Se
40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
la Administra ia Financiar în care rezultatul opera ional
originalul,
bifând
c suța
(rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere ‐ corespunz toare
în
coloana
formularul 20) s fie pozitiv (inclusive 0).
’’Concordanța copie cu originalul”.
În cazul în care solicitantul este înfiin at cu cel pu in doi
ani financiari înainte de anul depunerii cererii de
finan are se vor depune ultimele doua situa ii financiare.
11
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Excep ie fac intreprinderile inființate în anul depunerii
cererii de finan are.
sau
2.2 Declara ie privind veniturile realizate din Romania
în anul precedent depunerii proiectului, înregistrat la
Administra ia Financiar (formularul 200), însoțit de
Anexele la formular în care rezultatul brut (veniturile s
fie cel pu in egale cu cheltuielile) obținut în anul
precedent depunerii proiectului s fie pozitiv (inclusiv 0)
şi/sau
2.3 Declara ia privind veniturile din activit i
agricole impuse pe norme de venit (formularul 221),
document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii
de finan are;
Sau
2.4 Declara ia de inactivitate înregistrat
la
Administra ia Financiar , în cazul solicitan ilor care nu
au desf şurat activitate anterior depunerii proiectului.
Pot ap rea urm toarele situații:
a) În cazul solicitantilor înființați în anul depunerii
proiectului, aceștia nu vor depune situațiile financiare.
b) În cazul în care anul precedent depunerii cererii de
finanțare este anul înființ rii, nu se analizeaz rezultatul
operațional din contul de profit și pierdere sau rezultatul
brut din cadrul formularului 200, care poate fi și negativ.
c) În cazul solicitan ilor care nu au desf şurat activitate
anterioar depunerii proiectului şi au depus la
Administra ia Financiar Declara ia de inactivitate
(conform legii) în anul anterior depunerii proiectului,
atunci la dosarul Cererii de Finan are solicitantul va
depune Declara ia de inactivitate înregistrat la
Administra ia Financiar .
Pentru întreprinderi familiale și întreprinderi individuale
și persoane fizice autorizate:
Declarație special privind veniturile realizate în anul
precedent depunerii proiectului înregistrat
la
Administrația Financiar .
3. Documente pentru terenurile i/sau cl dirile
aferente realiz rii investi iilor:
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de
lucr ri
de
construc ie
sau
achizi ia
de

Controlul conformit ii va consta în
verificarea existenței documentului. Se
solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul,
bifând
c suța
12
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în
coloana
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta corespunz toare
’’Concordanța
copie
cu
originalul”.
înscrisul care s certifice, dup caz:
a) Dreptul de proprietate private
Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privat ,
reprezentate de înscrisurile constatatoare ale unui act
juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect
constitutiv translativ sau declarativ de proprietate,
precum: - Actele juridice translative de proprietate,
precum contractele de vânzare-cump rare, donație,
schimb, etc; - Actele juridice declarative de proprietate,
precum împ rțeala judiciar sau tranzacția; - Actele
jurisdicționale
declarative,
precum
hot rârile
judec torești cu putere de resjudecata, de partaj, de
constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. - Actele
jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare;
b) Dreptul de concesiune
- Contract de concesiune care acoper o perioad de cel
puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finan are, corespunz toare asigur rii sustenabilit ții
investiției şi care ofer dreptul titularului de a executa
lucr rile de construcție prev zute prin proiect, în copie.
În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta
va fi însoțit de o adres emis de concedent care s
specifice dac pentru cl direa concesionat exist
solicit ri privind retrocedarea. În cazul contractului de
concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o
adres emis de concedent care s specifice: - suprafa a
concesionat la zi - dac pentru suprafa a concesionat
exist solicit ri privind retrocedarea sau diminuarea şi
dac da, s se men ioneze care este suprafa a supus
acestui proces; - situa ia privind respectarea clauzelor
contractuale, dac este în graficul de realizare a
investi iilor prev zute în contract, dac concesionarul şia respectat graficul de plat a redeven ei şi alte clauze.
c) Dreptul de superficie. contract de superficie care
acoper o perioad de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finan are, corespunz toare asigur rii
sustenabilit ții investiției şi care ofer dreptul titularului
de a executa lucr rile de construcție prev zute prin
proiect, în copie.
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi
însoțite de documente cadastrale şi documente privind
13
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înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte
funciar (extras de carte funciar pentru informare din
care s rezulte inscrierea dreptului în cartea funciar ,
precum și încheierea de carte funciar emis de OCPI),
în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu
maxim 30 de zile înaintea depunerii proiectului)
3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare,
achizi ie de ma ini i/sau utilaje f r montaj sau al
c ror montaj nu necesit lucrari de construc ii i/sau
lucr ri de interven ii asupra instala iilor existente
(electricitate, ap , canalizare, gaze, ventila ie, etc.), se
vor prezenta înscrisuri valabile pentru o perioad de
cel pu in 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finan are care s certifice, dup caz:
a) dreptul de proprietate privat ,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosin cu titlu gratuit;
f) împrumutul de folosinț (comodat)
g) dreptul de închiriere/locațiune.
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune,
contract de locațiune/închiriere, contract de comodat.
Definițiile drepturilor reale/ de creanț și ale tipurilor de
contracte din cadrul acestui criteriu trebuie interpretate
în accep iunea Codului Civil în vigoare la data lans rii
prezentului ghid.
Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune
respectand una dintre cele 2 condi ii (situa ii) de mai jos:
A. vor fi însoțite de:
-Documente cadastrale şi documente privind înscrierea
imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciar
(extras de carte funciar pentru informare din care s
rezulte inscrierea dreptului în cartea funciar , precum și
încheierea de carte funciar emis de OCPI), în termen
de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de
zile înaintea depunerii proiectului)
SAU
B. vor fi incheiate în form autentic de c tre un notar
public sau emise de o autoritate publica sau dobandite
printr-o hotarare judecatoreasca. Atenție! Nu se accept
documente cu încheiere de dat cert emise de c tre un

Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții
va consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
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notar public.
Aten ie! În situa ia în care imobilul pe care se execut
investi ia nu este liber de sarcini (ipotecat pentru un
credit) se va depune acordul creditorului privind
execu ia investi iei şi graficul de rambursare a
creditului.
Clarificarea documentelor de proprietate de prezentat la
depunerea Cererii de finan are în cazul PFA,II, IF, care
de in în coproprietate so /so ie, terenul aferent
investi iei, în calitate de persoane fizice pân la
autorizarea conform OUG 44/2008: “În cazul
solicitan ilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi
Individuale sau Intreprinderi Familiale, care de in în
proprietate terenul aferent investi iei, în calitate de
persoane fizice împreun cu so ul/so ia, este necesar s
prezinte la depunerea Cererii de finanțare, documentul
prin care a fost dobândit terenul de persoana fizic ,
conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi
declara ia so ului/so iei prin care îşi d acordul referitor
la realizarea şi implementarea proiectului de c tre PFA,
II sau IF, pe toat perioada de valabilitate a contractului
cu AFIR. Ambele documente vor fi încheiate la notariat
în form autentic . Aceste documente vor fi ad ugate la
Cererea de finanțare în câmpul ‘’Alte documente”
4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila Expertul verifica prezența acestui
prim riei şi men iunea "Conform cu originalul" pentru document. Controlul conformit ții va
dovedirea calit ii de membru al gospod riei agricole
consta în verificarea c
aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
5. Copia actului de identitate pentru reprezentantul Expertul verifica prezența acestui
legal de proiect
document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c
aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
6. Documente care atest forma de organizare a Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
solicitantului.
6.1 Hotar re judec toreasc definitiv pronun at pe consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
baza actului de constituire și a statutului propriu, în
emise pe numele solicitantului
cazul Societ ilor agricole, însoțit de Statutul Societ ții
agricole;
6.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativ
agricol .
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8. Certificate care s ateste lipsa datoriilor fiscale Expertul verific prezența acestui
restante și graficul de reeșalonare a datoriilor c tre document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c acest document
bugetul consolidat (daca este cazul).
este completat, semnat și poart
ștampila administrației care l-a
eliberat.
Se solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
12. Documente care dovedesc capacitatea i sursa de Expertul verific prezența acestui
co-finan are a investiției emise de o instituție financiar document. Controlul conformit ții va
în original (extras de cont și/ sau contract de credit) în consta în verificarea c acest document
termen de maxim 90 de zile de la primirea notific rii este completat, semnat și poart
privind selectarea cererii de finanțare
ștampila administrației care l-a
eliberat.
Se solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul, bifând c suța
corespunz toare în coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
14. Certificat de urbanism pentru investitia propus
Expertul verifica prezența acestui
prin proiect/ Autoriza ie de construire pentru proiecte document. Controlul conformit ții va
care prev d construc ii, înso it, dac este cazul, de actul consta în verificarea c aceste
de transfer a dreptului şi obliga iilor ce decurg din
documente sunt valabile şi ca sunt
Certificatul de urbanism şi o copie a adresei de
emise pe numele solicitantului
înştiin are
16. Certificat de clasificare eliberat de ANT pentru Expertul verifica prezența acestui
structura de primire turistic tip agro‐pensiune sau document. Controlul conformit ții va
restaurante clasificate conform Ordinului 65/2013 și în consta în verificarea c aceste
conformitate cu Ordonan a de Urgen nr. 142 din 28 documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
octombrie 2008 (în cazul moderniz rii/extinderii).
19. Declara ie expert contabil

23. Certificat constatator

24. Certificat de înregistrare fiscal

Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului
Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
consta în verificarea c
aceste
documente sunt completate, semnate şi
16
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poart ștampila administrației care le-a
eliberat şi ca sunt emise pe numele
solicitantului.
Se
verific
dac
informațiile
menționate în paragraful A3. B1.1 si
B1.2 al Cererii de finanțare corespund
cu cele men ionate în documentul 8
numele solicitantului, statutul şi codul
fiscal.
Se solicit originalul documentelor și
expertul verific concordanța copiei cu
originalul,
bifând
c suța
corespunz toare
în
coloana
’’Concordanța copie cu originalul”.
26. Document care atest codul unic de înregistrare Expertul verifica prezența acestui
document. Controlul conformit ții va
APIA
consta în verificarea c aceste
documente sunt valabile şi ca sunt
emise pe numele solicitantului.
Alte documente justificative (se vor specifica dup caz)
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FIŞ DE VERIFICARE A ELIGIBILIT

II

Titlul proiectului:
Num r de înregistrare a cererii de finan are: ................................
Data înregistr rii proiectului la GAL: .............................................
Denumire solicitant: ..................................................
Statutul juridic: ………………………………………
Date personale (reprezentant legal al solicitantului)
Nume:…………………………………………………
Prenume:……………...………………………………
Func ie:…………………………...................................
Obiectivele i tipul proiectului: ..................................................
Amplasarea proiectului*:..............................................................

.Verificarea criteriilor de eligibilitate
EG1 Solicitantul trebuie s se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
DOCUMENTE DE VERIFICAT
Cererea de Finan are – Secțiunea B1
Doc.6 Documente care atesta forma de
organizare a solicitantului./6.1 Hotarare
judecatoreasca/6.2 Act constitutiv
Baza de date a serviciul online
RECOM a ONRC.
Declaratii partea F a Cererii de
Finantare
Doc 10-Declaratie incadrare in IMM-uri
Doc.2 –Situatiile financiare
Doc.24-Alte documente-daca este cazul.

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Doc 6.
Expertul va verifica concordan a informa iilor
men ionate în secțiunea B1 cu cele men ionate în
doc. 6 (6.1/6.2 dup caz): numele societ ii, adresa,
cod unic de înregistrare/nr. de înmatriculare;
valabilitatea documentului.
Se verifica daca punctul /punctele de lucru unde se
realizeaza investitia pentru care se solicit
finanțarea este amplasat in spatiul rural.
Solicitantul poate avea sediul social si alte puncte
de lucru (care nu sunt aferente investitiei finantate
prin FEADR) si in mediul urban.
Sectiunea F – Declaratie pe propria raspundere a
solicitantului sM 6.4
În situația în care punctul de lucru aferent
investiției vizate de proiect nu este constituit la
momentul depunerii Cererii de Finanțare, se
verifica dac solicitantul a semnat şi datat
Declara ia pe propria r spundere - Sec iunea F a
Cererii de Finan are. În cazul în care solicitantul nu
a semnat Declara ia pe propria r spundere F se vor
solicita informatii suplimentare.
Baza de date RECOM
Se verific în serviciu RECOM online dac
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solicitantul se incadreaza in categoria solicitantilor
eligibili:
1.Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform
OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica
conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii
nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004.,
Legea nr. 160/1998 cu modific rile și complet rile
ulterioare aferente actelor normative menționate.
Pentru Societatea cooperativ agricol se va
verifica daca din conținutul Actului constitutiv /
Hotararii judecatoresti rezult c scopul și
obiectivele societ ții cooperative sunt în
conformitate cu activit țile propuse prin proiect
2. Capitalul social sa fie 100% privat;
3. La secțiunea ”Domenii de activitate” din
Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului
Comer ului este precizat codul CAEN conform
activit ii pentru care se solicit finan are. Sunt
eligibile proiectele care propun activit i aferente
unuia sau mai multor coduri CAEN incluse in
Anexa7/8 – maximum 5 coduri, în situația în care
aceste activit ți se completeaz , dezvolt sau se
optimizeaz reciproc.
Aten ie! In cazul in care prin proiect sunt propuse
activitati aferente mai multor coduri CAEN, cu
intensit ți diferite (70%, respectiv 90%), proiectul
va primi intensitatea cea mai mica.
4 Solicitantul nu se afl în proces de lichidare,
fuziune, divizare, reorganizare judiciar sau
faliment, conform Legii 31/1990, republicat și
Legii 85/2006, republicat .
5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul
Procedurilor de Insolventa.
6.Incadrarea solicitantului in statutul de
microîntreprindere și întreprindere mic , cf. Legii
nr. 346/2004.
Situatiile financiare:
1.Rezultatul din exploatare din situatiile financiare
(bilan ul - formularul 10, contul de profit și
pierdere - formularul 20), precedent anului
depunerii proiectului s fie pozitiv (inclusiv 0) sau
veniturile sa fie cel pu in egale cu cheltuielile
(inclusiv 0) în cazul persoanelor fizice autorizate,
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor
familiale, din Declara ia privind veniturile realizate
(formularul 200 insotit de Anexele la Formular).
19

Birou: sat. Ilieni, nr. 84, tel: 0267 347 747, e-mail: gal.progressio@yahoo.com
www.galprogressio.ro

Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care
rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia
pentru verificarea rezultatului financiar se va
considera indeplinita.
In cazul in care solicitantii au depus formularul
221, fiind o activitate impozitata, se considera ca
aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul sa
se verifice pierderile.
Declara ia de inactivitate înregistrat
la
Administra ia Financiar , în cazul solicitan ilor
care nu au desf şurat activitate anterior depunerii
proiectului.
Declaratie incadrare IMM
Expertul verifica Doc. 10 Declaratie incadrare in
categoria microintreprindere-intreprindere mica
cf. Legii nr. 346/2004, daca:
a) Declarația este semnata de persoana autorizata
sa reprezinte intreprinderea conform actului
constitutiv / de persoana din cadrul întreprinderii
împuternicit prin procur notarial de c tre
persoana autorizat
legal conform actului
constitutiv.
În situația în care reprezentantul legal al
intreprinderii este alt persoan decât cea stabilit
prin Actul Constitutiv s reprezinte întreprinderea,
expertul va verifica existența procurii notariale
însoțite de copia CI a persoanei mandatate. În
procur va fi specificat funcția/calitatea persoanei
mandatate în cadrul întreprinderii
Not : În situa ia în care aceste documente nu au
fost depuse conform Cererii de Finan are la
Sec iunea ”Alte documente”, expertul le va solicita
prin formularul E3.4
b) solicitantul se incadreaza in categoria
microintreprinderilor/intreprinderilor
mici
(pân la 9 salariati, o cifra de afaceri anual net
sau active totale de pân la 2 milioane euro pentru
microintreprindere si între 10 şi 49 de salaria i,
cifr de afaceri anual net sau active totale de
pân la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru
intreprindere mic ).
Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de
profit și pierdere conversia se face la cursul BNR
din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost
întocmit bilanțul
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Pentru întreprinderile autonome:
- se verific în aplicația RECOM online structura
acționariatului în amonte și aval, pentru verificarea
tipului de întreprindere autonom
conform
informațiilor prezentate în Doc. 10
- se verific dac datele din Doc. 10 corespund cu
datele din Doc. 2 Situaţiile financiare / bilanţ –
formularul 10 si formularul 30 informatii
referitoare la numarul mediu de salariati, cifra de
afaceri și active totale
Pentru verificarea cifrei de afaceri i a activelor
totale din contul de profit si pierdere, conversia se
face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru
care s-a intocmit bilantul.
Pentru întreprinderile autonome nou înființate
verificarea se face doar pe baza informațiilor
prezentate de solicitant în Doc. 10
Pentru intreprinderile partenere i/sau legate:
- se verific în aplicația RECOM online structura
acționariatului în amonte și aval pentru verificarea
tipului de întreprindere conform informațiilor
prezentate în Doc. 10 (partenere și/sau legate)
- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de
afaceri/active totale în Doc 10 - Cap I. și daca
persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea,
a completat si semnat Cap II- Calculul pentru
intreprinderi partenere sau legate.
Verificarea precizarilor din Doc.10 cu privire la
societatea partenera și/sau legata, se va face prin
verificarea solicitantului si actionarilor /
asociatilor în baza de date a serviciului online
RECOM.
Aceast verificare se realizeaz în amonte şi aval,
dac solicitantul are in structura capitalului alte
persoane juridice sau asociati / actionari sau dac
se regaseşte ca asociat/ac ionar în structura
capitalului social al altor persoane juridice.
Partenere:
Se verific dac în structura lui exist entit ți
persoane juridice care dețin mai mult de 25 % sau
solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul
altei/altor persoane juridice.
Dac DA, se verific calculul efectuat în Doc. 10,
pe baza situațiilor financiare ( informații care se
reg sesc pe portalul m.finante.ro , Secțiunea
Informa ii fiscale i bilan uri).
Legate:
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Dac se constat c sunt îndeplinite condițiile de
întreprindere legat
prin intermediul altor
persoane juridice atfel cum sunt definite în art. 4
4,
din Legea nr. 346/2004, expertul verific datele
menționate în Doc. 10 în baza informațiilor care se
reg sesc pe portalul m.finante.ro, Secțiunea
Informa ii fiscale i bilan uri.
În situația în care în urma verific rilor expertul
constat c informațiile din Doc.10 nu sunt
conforme cu informațiile furnizate prin RECOM și
pe m.finan e.ro, va solicita prin formularul E 3.4,
redepunerea Doc. 10 cu rectificarea informațiilor.
Persoane fizice
În cazul în care solicitantul se încadreaz în tipul
de întreprindere legat prin intermediul unor
persoane fizice conform art. 44 din Legea
346/2004,
expertul
verific
corectitudinea
informațiilor completate în Doc 10 pe baza datelor
RECOM online pentru persoanele fizice române.
Aten ie! Conform art. 44 alin (4) din Legea
346/2004, ”întreprinderile între care există oricare
din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin
intermediul unei persoane fizice sau al unui grup
de persoane fizice care ac ionează de comun acord
sunt de asemenea considerate întreprinderi legate,
dacă î i desfă oară activitatea pe aceea i piață
relevantă ori pe piețe adiacente”.
Conform alin (5) al aceluiași articol, ”o piață
adiacentă este acea pia ă a unui produs sau a unui
serviciu situată direct în amonte sau în aval pe
pia a în cauză”.
Pentru persoanele fizice str ine verificarea se va
face doar pe baza informațiilor din Doc 10.
Se verific în RECOM online dac reprezentantul
legal de ine calitatea de asociat si administrator
cu puteri depline şi dac acesta se reg seşte în
structura altor forme de organizare conform OUG.
44/2008 sau Legea 31/1990.
Verificari calcul intreprinderi legate:
Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul
persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor
juridice
detin
impreuna
actiuni/parti
sociale/drepturi de vot in proportie de cel pu in
50% plus 1 din totalul ac iunilor/ p r ilor sociale
/drepturilor de vot în dou sau mai multe
intreprinderi, se realizeaza calculul de intreprinderi
legate pentru toate intreprinderile in care acestia
detin impreuna in diferite proportii cel pu in 50%
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plus 1 din totalul ac iunilor/ p r ilor sociale
/drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346
si
Recomandarilor
CE
pentru
calculul
intreprinderilor legate.
Exemple:
1. Dac persoana fizic sau juridic (X) detine
cel pu in 50% plus 1 din totalul ac iunilor/ p r ilor
sociale /drepturile de vot ale intreprindeii A si cel
pu in 50% plus 1 din totalul ac iunilor/ p r ilor
sociale /drepturile de vot ale intreprindeii B, cele
dou întreprinderi (A si B) vor fi considerate
intreprinderi legate.
2. Dac persoanele fizice sau juridice (X si Y)
detin cel pu in 50% plus 1 din totalul ac iunilor/
p r ilor sociale /drepturile de vot ale intreprinderii
A, in oricare dintre proportii si totodata aceleasi
persoane fizice sau juridice (X si Y) detin de cel
pu in 50% plus 1 din totalul ac iunilor/ p r ilor
sociale /drepturilor de vot ale intreprindeii B, cele
dou întreprinderi (A si B) vor fi considerate
intreprinderi legate. Cele dou persoane fizice sau
juridice, împreun , vor fi considerate actionari
majoritari in ambele intreprinderi si se vor cumula
datele celor doua intreprinderi.
Pentru exemplificare:
 intreprinderea/persoana fizica (X) detine
30%
plus
1
actiuni/parti
sociale
si
intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 20%
actiuni/parti sociale in intreprinderea A, totodata,
 intreprinderea/persoana fizica (X) detine
20% plus 1 actiuni/parti sociale si
intreprinderea/persoana fizica (Y) detine
30% actiuni/parti sociale in intreprinderea
B,
In urma calculului se vor cumula datele pentru
intreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%.
Observatie!
In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice,
întreprinderile implicate în una dintre rela iile
în cauz prin intermediul unei persoane fizice
sau al unui grup de persoane fizice care
ac ioneaz
în comun sunt de asemenea
considerate întreprinderi legate dac
se
angajeaz în activitatea lor sau într-o parte a
activit ii lor pe aceeaşi pia relevant sau pe
pie e adiacente.
O „pia adiacent ” este considerat a fi pia a
unui produs sau a unui serviciu situat direct în
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amonte sau în aval de pia a relevant .
Dupa caz, modalitatea de calculul pentru
intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai mult
de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi
persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si detin
impreuna cel pu in 50% plus 1 din totalul
ac iunilor/ p r ilor sociale /drepturilor de vot in
oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa
intruneasca impreuna cel pu in 50% plus 1 din
totalul ac iunilor/ p r ilor sociale /drepturilor de vot
in cadrul intreprinderilor identificate, in care detin
calitatea de asociati/actionari.
Atentionare!
Prin intermediul persoanelor fizice care detin
calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua sau
mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul
pentru intreprinderi partenere si nu se va intocmi
fisa de parteneriat conform prevederilor Legii
346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de
calcul prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru
persoane juridice.
Prin
intermediul
persoanelor
fizice
(asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai
“legate” numai
in
situatiile in
care
intreprinderile respective activeaza pe piata
relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente
(amonte si/sau aval).
Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta
intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in
categoria de întreprindere mic , mijlocie sau
microîntreprindere se vor analiza situatiile
financiare ale firmei legate, aferente anilor
anteriori depunerii proiectului. In urma calculului
se va verifica daca aceste plafoane au fost depasite
de firma legat (B) in dou exerci ii financiare
consecutive, iar dac au fost depasite firma A va fi
incadrata in aceeasi categorie cu firma B.
Verific ri generale:
Pentru veirific rile ce vizeaz firme înființate
înainte de anul 2000 se vor lua în considerare
Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar
pentru perioada ulterioar anului 2000, CNP –ul.
În situația în care în urma verific rilor expertul
constat diferențe referitoare la valoarea cifrei de
afaceri anuale/activelor totale, completate în
Doc.10, care modific încadrarea în categoria
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microîntreprinderii sau întreprinderii mici, va
solicita prin formularul E 3,4, refacerea Doc. 10 cu
completarea valorii în euro calculat utilizând
cursul BNR din 31 decembrie din anul pentru
care s-a intocmit bilantul.
În funcţie de cota de participare se realizeaza
calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de
afaceri ai solicitantului conform precizarilor din
Legea nr. 346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv
încadrarea în categoria de microîntreprindere,
întreprindere mic la momentul depunerii cererii
de finan are.
Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de
salariati este cel declarat in Declaratia privind
incadrarea
intreprinderii
in
categoria
intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de
numarul de salariati prevazut in proiect.
Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele
Constatatoare din RECOM identificate pentru
solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a
incheia verificarea realizat .
Not : Solicitantul poate depăşi categoria de
microintreprindere/intreprindere mica pe perioada
de implementare a proiectului.
Daca exista neconcordante intre verificarile
realizate prin intermediul ONRC, Declarația
privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru
întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita
informatii suplimentare pentru corectarea acestora.
În cazul în care, în procesul de verificare a
documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se
constat omisiuni privind bifarea anumitor casete
(inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile
pe propria raspundere) sau omiterea semn rii
anumitor pagini de c tre solicitant/ reprezentantul
legal, iar din analiza proiectului expertul constat
c aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de
form sau erori materiale, expertul solicita
informatii suplimentare.
Doc. 11 Declaratie pe propria raspundere
privind ajutoarele minimis (Anexa 6.2
din Ghidul solicitantului)
Registrele electronice al cererilor de
finantare, Bazele de date AFIR cu

Se verifica in doc 11, 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) dac solicitantul a
mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se
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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

verifica daca prin acordarea ajutorului de minimis
solicitat prin cererea de finantare depusa pe sM 6.4,
se
respecta
plafonul
de
200.000
euro/beneficiar(intreprindere unica).
„Întreprindere unic ” include toate întreprinderile
între care exist cel puțin una dintre relațiile
urm toare:
(a) o întreprindere deține majoritatea drepturilor de
vot ale acționarilor sau ale asociaților unei alte
întreprinderi;
(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau
revoca majoritatea membrilor organelor de
administrare, de conducere sau de supraveghere ale
unei alte întreprinderi;
(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o
influenț dominant asupra altei întreprinderi în
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în
cauz sau în temeiul unei prevederi din contractul
de societate sau din statutul acesteia;
(d) o întreprindere care este acționar sau asociat al
unei alte întreprinderi și care controleaz singur ,
în baza unui acord cu alți acționari sau asociați ai
acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot
ale acționarilor sau ale asociaților întreprinderii
respective.
Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe
întreprinderi, relațiile la care se face referire la
alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate
întreprinderi unice.
Cumulul
ajutorului
de
minimis
pentru
întreprinderea unic se determina luand in
considerare numai legaturile între persoanele
juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin
intermediul persoanelor fizice.
Astfel dou sau mai multe întreprinderi pot fi
legate prin intermediul persoanelor fizice conform
legii 346/2004 dar nu vor fi considerate
intreprindere unica.
În cazul în care, prin acordarea ajutorului de
minimis solicitat prin Cererea de Finan are depus
pe sub-m sura 6.4, se dep şeste plafonul de
200.000 euro/beneficiar (întreprindere unic ),
proiectul va fi declarat neeligibil.
Data acord rii ajutorului de minimis se considera
data la care dreptul legal de a primi ajutorul este
conferit beneficiarului în conformitate cu regimul
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juridic na ional aplicabil, indiferent de data la care
ajutoarele de minimis se pl tesc întreprinderii
respective
În cazul în care, în procesul de verificare a
documentelor din dosarul Cererii de Finanțare, se
constat omisiuni privind bifarea anumitor casete
(inclusiv din Cererea de Finanțare sau Declaratiile
pe propria raspundere) sau omiterea semn rii
anumitor pagini de c tre solicitant/ reprezentantul
legal, iar din analiza proiectului expertul constat
c aceste carențe sunt cauzate de anumite erori de
form sau erori materiale, expertul solicita
informatii suplimentare.
Se va bifa caseta „DA” corespunzatoare categoriei in care se incadreaza solicitantul.
Daca in urma verificarii documentelor conform metodologiei se constata respectarea
conditiilor impuse, expertul bifeaza „DA” pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarata neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii.
EG2 Investi ia trebuie s se încadreze în cel pu in unul din tipurile de sprijin prev zute prin
sub-m sura:
 Extinderea, modernizarea și dotarea cl dirilor;
 Achizi ionarea și costurile de instalare de utilaje, instala ii și echipamente noi;
 Înfiin area1/modernizarea de firme de profil non-agricol;
 Înfiin area1 de ateliere/cooperative meşteşug reşti;
 Investiții legate de furnizarea de servicii: farmaceutice, medicale şi sanitar‐veterinare (de ex.
dotarea cabinetelor cu mobilier, diferite echipamente, aparatur de specialitate etc.);
 Investiții pentru infrastructura în unit țile de primire turistic tip agro‐turistice, proiecte de
activit ți de agrement;
 Înfiin area/modernizarea/dotarea de activit ți de agrement/recreative (trasee turistice; parcuri
tematice de tip paint-ball, aventuri, amenaj ri areale de echitație, etc; centre închiriere
echipamente sportive –biciclete, ATV-uri, undițe, schi-uri etc;)
Se verifica conformitatea cu cel pu in una din ac iuni, iar în fişa de verificare E 1.2 expertul
va bifa acele ac iuni propuse a fi atinse în cadrul proiectului.
DOCUMENTE DE PREZENTAT
Baza de date a serviciul online
RECOM a ONRC.
Anexa 7 Lista codurilor CAEN eligibile
pentru finantare in cadrul sM 6.4
Doc.1 Studiu de fezabilitate (Anexa 2)
Doc 1. b) Expertiza tehnic de
1

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Se va verifica in baza de date a Serviciului online
RECOM daca solicitantul este inregistrat cu codul
CAEN al activitatii care se propune prin proiect,
corelat cu activitatile descrise in cadrul Studiului de
Fezabilitate si cu activitatile prev zute în CAEN
Revizuit 2 si daca acesta se regasește in Anexa 7 la

În cadrul m surii nu se finanțeaz cheltuielile aferente înființ rii agentului economic!
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specialitate
asupra
construc iei
existente.
Doc. 1. c) Raportul privind stadiul fizic
al lucr rilor.

Ghidul solicitantului.
Expertul va verifica daca Studiul de Fezabilitate este
prezentat şi completat în conformitate cu con inutul
cadru prezentat în anexa la Ghidul solicitantului
(HG 28/ 2008).
Se va verifica:
- men ionarea codului CAEN al firmei de consultan
în Studiul de fezabilitate.
Numai în cazul în care este men ionat codul CAEN şi
datele de identificare ale firmei de consultan în
Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanta
sunt eligibile.
- daca devizul general şi devizele pe obiect sunt
semnate de persoan care le-a întocmit şi poarta
ştampila elaboratorului documenta iei.
- dac s-a ataşat aşa – numita „foaie de cap t”, care
con ine semn turile colectivului format din specialişti
condus de un şef de proiect care a participat la
elaborarea documenta iei si ştampila elaboratorului
documenta iei în integralitatea ei.
- daca s-au detaliat de asemenea, capitolul 3 –
Cheltuieli pentru proiectare şi asisten
tehnic ,
capitolul 4 - Cheltuieli pentru investi ia de baz şi
capitolul 5 – Alte cheltuieli prin devize care s
justifice în detaliu sumele respective, cât şi pentru a
putea fi urmarite în etapa de achizi ii şi autorizare
pla i.
- şi daca în cadrul sec iunii– Par ile desenate sunt
ataşate planuri de amplasare în zona 1:25.000 –
1:5.000, planul general 1:5.000 – 1:500, relevee,
sec iuni etc., Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul
tehnologic se verific dac acestea sunt semnate,
ştampilate de c tre elaborator în cartuşul indicator.
În cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie
construc iile în care va amplasa utilajele achizi ionate
prin investi ia FEADR, dac cheltuielile cu realizarea
constructiei sunt trecute în coloana „cheltuieli
neeligibile”, au certificat de urbanism şi sunt
men ionate în studiul de fezabilitate.
În cazul în care investi ia prevede utilaje cu montaj,
solicitantul este obligat s eviden ieze montajul
acestora în capitolul 4.2. Montaj utilaj tehnologic din
Bugetul indicativ al Proiectului, chiar dac montajul
este inclus în oferta utilajului cu valoare distinct
pentru a fi considerat cheltuial eligibil sau se
realizeaza în regie proprie (caz în care se va eviden ia
în coloana „cheltuieli neeligibile”).
Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu
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Doc.3 Documente solicitate pentru
imobilul (cl dirile şi/ sau terenurile) pe
care sunt/ vor fi realizate investi iile in
functie de tipul proiectului:
3.1 Pentru proiectele care presupun
realizarea de lucr ri de construcție sau
achizitia de utilaje/echipamente cu
montaj, se va prezenta înscrisul care s
certifice:
a)
Dreptul de proprietate privat
b)
Dreptul de concesiune
c)
Dreptul de superficie;
3.2 Pentru proiectele care propun doar
dotare, achizitie de masini si/sau utilaje
fara montaj sau al caror montaj nu
necesita lucrari de constructii si/sau
lucrari de interventii asupra instalatiilor

estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/
ora). Pentru situa iile în care valorile sunt nejustificate
prin numarul de exper i, prin numarul de ore
prognozate sau prin natura investi iei, la verificarea
proiectului, acestea pot fi reduse, cu informarea
solicitantului.
În cazul în care investi ia cuprinde cheltuieli cu
construc ii noi sau modernizari, se va prezenta calcul
pentru investi ia specific în care suma tuturor
cheltuielilor cu construc ii şi instala ii se raporteaz la
mp de construc ie.
În cazul proiectelor care prev d modernizarea/
finalizarea construc iilor existente/ achizi ii de utilaje
cu montaj care schimb regimul de exploatare a
construc iei existente, se ataşeaz la Studiul de
fezabilitate, obligatoriu Expertiza tehnic
de
specialitate asupra construc iei existente. In cazul
construc iilor nefinalizate, la Studiul de fezabilitate se
ataşeaz atât Expertiza tehnic de specialitate asupra
construc iei existente cât și Raportul privind stadiul
fizic al lucr rilor.
Atentie!
În situa ia în care se reg sesc în Studiul de
Fezabilitate informa ii identice din alte proiecte
similare, care nu sunt specifice proiectului analizat, se
poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3 Cheltuieli pentru proiectare şi asisten tehnic sau
neeligibilitatea cheltuielilor capitolului 3, dac nu se
dovedeşte o particularizare la specificul proiectului.
Se verifica dac documentul prezentat face referire la
suprafata si localizarea investitiei.
Se verifica daca informatiile cuprinse in doc. 3 sunt în
concordan cu cele din memoriul justificativ/ studiul
de fezabilitate.
Se verific daca documentele incheiate la notariat in
forma autentica certifica dreptul de proprietate sau
dup caz folosinta al terenului, pe o perioada de cel
putin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de
finan are, dac acesta se afla in spatiul rural.
Cladirea sau terenul destinat investitiei trebuie sa fie
situat in spatiu rural si sa asigure func ionarea
independenta a investi iei (spatiul este destinat
exclusiv pentru func ionarea acestor activitati).
3.1 Daca proiectul prevede realizarea de lucr ri de
construcție sau achizitia de utilaje/echipamente cu
montaj, se va prezenta înscrisul care s certifice, dup
caz:
drept de proprietate privata , drept de concesiune,
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existente (electricitate, apa, canalizare,
gaze, ventilatie, etc.), se vor prezenta
înscrisuri valabile pentru o perioad
de cel putin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finan are care s
certifice, dup caz:
a)
dreptul de proprietate privată,
b)
dreptul de concesiune,
c)
dreptul de superficie,
d)
dreptul de uzufruct;
e)
dreptul de folosin cu titlu
gratuit;
f)
împrumutul de folosinț
(comodat)
g)
dreptul de închiriere/locațiune
“În cazul solicitanţilor Persoane Fizice
Autorizate, Intreprinderi Individuale
sau Intreprinderi Familiale, care deţin
în proprietate terenul aferent investiţiei,
în calitate de persoane fizice împreună
cu soţul/soţia, este necesar să prezinte
la depunerea Cererii de Finanţare,
documentul prin care a fost dobândit
terenul de persoana fizică, conform
documentelor de la punctul 3.1, cât şi
declaraţia soţului/soţiei prin care îşi dă
acordul referitor la realizarea şi
implementarea proiectului de către
PFA, II sau IF, pe toată perioada de
valabilitate a contractului cu AFIR.

drept de superficie.
a) Actele doveditoare ale dreptului de proprietate
privat , reprezentate de înscrisurile constatatoare ale
unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ
cu efect constitutiv translativ sau declarativ de
proprietate, precum:
- Actele juridice translative de proprietate,
precum contractele de vânzare-cump rare,
donație, schimb, etc;
- Actele juridice declarative de proprietate,
precum împ rțeala judiciar sau tranzacția;
- Actele jurisdicționale declarative, precum
hot rârile judec torești cu putere de resjudecata, de partaj, de constatare a
uzucapiunii imobiliare, etc.
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele
de adjudecare;
b) Contract de concesiune trebuie s acopere o
perioad de cel puțin 10 ani începând cu anul
depunerii cererii de finan are, corespunz toare
asigur rii sustenabilit ții investiției şi care ofer
dreptul titularului de a executa lucr rile de construcție
prev zute prin proiect, în copie.
In cazul dreptului de folosin prin concesionare
pentru cladiri, contractul de concesiune va fi însoțit de
o adresa emis de concedent care s specifice dac
pentru cl direa concesionat exist solicit ri privind
retrocedarea.
In cazul dreptului de folosin prin concesionare
pentru terenuri, contractul de concesiune va fi însoțit
de o adres emis de concedent care s specifice:
- suprafa a concesionat la zi - dac pentru suprafa a
concesionat exist solicit ri privind retrocedarea sau
diminuarea şi dac da, s se men ioneze care este
suprafa a supus acestui proces;
- situa ia privind respectarea clauzelor contractuale,
dac este în graficul de realizare a investi iilor
prev zute în contract, dac concesionarul şi-a
respectat graficul de plat a redeven ei şi alte clauze
c) Contract de superficie trebuie s acopere o perioad
de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii
de finan are, corespunz toare asigur rii sustenabilit ții
investiției şi care ofer dreptul titularului de a executa
lucr rile de construcție prev zute prin proiect, în
copie.
Documentele de la punctele a, b si c de mai sus vor fi
însoțite de documente cadastrale şi documente
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privind înscrierea imobilelor în eviden ele de
cadastru i carte funciar
(extras de carte
funciar
pentru informare din care s
rezulte inscrierea dreptului în cartea funciar ,
precum i încheierea de carte funciar emis de
OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii
(emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii
proiectului)
3.2 Daca proiectul prevede doar dotare, si nu necesita
lucrari de constructii si/sau lucrari de interventii
asupra instalatiilor existente se vor prezenta înscrisuri
valabile pentru o perioad de cel putin 10 ani
începând cu anul depunerii cererii de finan are care s
certifice, dup caz: dreptul de proprietate privat ,
dreptul de concesiune, dreptul de superficie, dreptul
de uzufruct; dreptul de folosin cu titlu gratuit;
împrumutul de folosinț (comodat), dreptul de
închiriere/locațiune (ex: Contract de cesiune, contract
de concesiune, contract de locațiune/închiriere,
contract de comodat.)
Înscrisurile menționate la punctul 3.2 se vor depune
respectand una dintre cele 2 condi ii (situa ii) de mai
jos:
A. vor fi însoțite de:
-Documente cadastrale şi documente privind
înscrierea imobilelor în evidențele de cadastru și carte
funciar (extras de carte funciar pentru informare din
care s rezulte inscrierea dreptului în cartea funciar ,
precum și încheierea de carte funciar emis de
OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii
(emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii
proiectului)
SAU
B. vor fi incheiate în form autentic de c tre un notar
public sau emise de o autoritate publica sau dobandite
printr-o hotarare judecatoreasca.
În situatia în care amplasamentul pe care se execut
investi ia nu este liber de sarcini (gajat pentru un
credit), se verific acordul bancii privind executia
investi iei, precum şi respectarea de c te solicitant a
graficului de rambursare a creditului. Daca solicitantul
nu a atasat aceste documente expertul le va solicita
prin informatii suplimentare.
În cazul solicitan ilor Persoane Fizice Autorizate,
Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi Familiale,
care de in în proprietate terenul aferent investi iei, în
calitate de persoane fizice împreun cu so ul/so ia, se
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14. Certificat de urbanism sau
autoriza ie de construire pentru proiecte
care prev d construc ii (noi, extinderi
sau moderniz ri). Certificatul de
urbanism nu trebuie înso it de avizele
mentionate ca necesare fazei urmatoare
de autorizare.
Verific ri
agroturistice

specifice

pensiunilor

Doc. 4 Extras din Registrul Agricol
emis de Prim riile locale, pentru
exploatatii (în copie cu ştampila
prim riei şi men iunea "Conform cu
originalul") sau, dup caz, baza de date
APIA/ Registrul ANSVSA.
Doc.1 Studiu de fezabilitate, pentru
proiecte cu lucr ri de construc ii si/sau
montaj, întocmit conform con inutului
cadru pentru solicitan ii privati asa cum
este prezentat in anexa la Ghidul
solicitantului.
Angajament c investiția va fi introdus
în circuitul turistic.(declaratia F)

verifica la’’Alte documente’’, documentul prin care a
fost dobândit terenul de persoana fizic , conform
documentelor de la punctul 3.1, cât şi declara ia
so ului/so iei prin care îşi d acordul referitor la
realizarea şi implementarea proiectului de c tre PFA,
II sau IF, pe toat perioada de valabilitate a
contractului cu AFIR.
Ambele documente vor fi încheiate la notariat în
form autentic .
Documentele trebuie sa certifice conformitatea
activitatii propuse prin proiect cu legislatia in vigoare.
Doc.3 şi doc.14 Daca proiectul necesita certificat de
urbanism se verifica daca localizarea proiectului,
regimul juridic, investi ia propusa, corespund cu
descrierea din studiul de fezabilitate şi dac
dimensiunea şi actul de de inere/folosin a imobilului
pentru care s-a prezentat doc. 3 permit realizarea
investi iei.
Verificarile pentru pensiunile agroturistice vor fi
realizate in baza Ordinului 65/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu Ordinul nr.
1731/2015. Se vor avea în vedere modific rile aduse
prin Ordinul președintelui ANT nr. 221/2015.
1. Se verifica daca structura de primire turistic are o
capacitate de cazare de pân la 8 camere, si
functioneaza în locuin ele cet enilor sau în cl dire
independent , care asigur în spa ii special amenajate
cazarea turiştilor şi condi iile de preg tire şi servire a
mesei, precum şi posibilitatea particip rii la activit i
gospod reşti. În cazul investi iilor în agroturism,
beneficiarul/solicitantul trebuie s desf şoare o
activitate agricol – cresterea animalelor, cultivarea
diferitelor tipuri de plante, livezi de pomi fructiferi la momentul depunerii cererii de finan are.
2.Se verifica daca in studiul de fezabilitate sunt
prezentate informatii privind activitatile desfasurate in
cadrul pensiunii agroturistice:
-turiştilor li se ofer masa preparat din produse
majoritar naturale din gospod ria proprie (inclusiv
produse piscicole) sau de la produc tori/pescari
autoriza i de pe plan local
- gazdele se ocup direct de primirea turiştilor şi de
programul acestora pe tot parcursul sejurului pe care îl
petrec la pensiune şi vor înso i turiştii care particip la
activit ile gospod reşti.
3 In cadrul pensiunilor agroturistice se desf şoar cel
pu in o activitate legat de agricultur , creşterea
animalelor, cultivarea diferitelor tipuri de plante,
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livezi de pomi fructiferi.
Activit ile în cauz trebuie s se desf şoare în mod
continuu sau în func ie de specific şi sezonalitate, s
aib caracter de repetabilitate.
Expertul trebuie sa verifice dac din Studiul de
Fezabilitate (doc.1) si in baza de date APIA/ANSVSA
sau din extrasul din Registrul Agricol de la Primarie,
rezulta desfasurarea unei activitati agricole de catre
solicitant în UAT-ul în care va realiza investiția.
Numai in cazul start-up-urilor activitatea agricola
aferenta agropensiunii poate fi demonstrata de
asemenea si de actionarul majoritar absolut (50+1 din
actiunile societatii) care desfasoara activitate agricola
la momentul depunerii cererii de finatare.
Suprafe ele destinate activit ilor agricole pentru
agropensiune pot fi desf şurate şi în alt loca ie
proprie fa de amplasamentul pensiunii agroturistice,
cu condi ia ca aceste suprafe e s fie cuprinse pe raza
administrativ-teritorial a aceleiaşi localit i.
Activitatea de agroturism propusa in studiul de
fezabilitate trebuie sa respecte toate conditiile
referitoare la agroturism prevazute in ordinul 65/2013
cu modificarile si completarile ulterioare coroborat cu
Ordinul nr. 1731/2015.
Expertii vor verifica aceste documente prin accesarea
linkului: http://www.ansvsa.ro/?pag=834 si a bazei de
date APIA si vor atasa extrasele.
ATENTIE!
Daca in Baza de date APIA/Registrul Exploatatiei
ANSVSA,
nu
se
identifica
exploatatia
vegetala/zootehnica, se vor solicita informatii
suplimentare in vederea prezentarii acestor
documente.
4. Se verifica daca pensiunea agroturistica este/va fi
situata pe un teren cu o suprafa minim compact
(suprafa a construit + suprafa a terenului din jurul
construc iei) calculat prin înmul irea num rului
camerelor din incinta acestora cu 100 mp conform
prevederilor Ordinului 65/2013 cu modificarile si
completarile ulterioare coroborat cu Ordinul nr.
1731/2015.
La pensiunile agroturistice cu o capacitate de cazare
de pân la 5 camere inclusiv, suprafa a terenului nu
poate fi mai mic de 500 mp (suprafa a construit +
suprafa a terenului din jurul construc iei).
Suprafa a aferent pensiunii agroturistice împreun cu
suprafa a destinat activit ilor trebuie s fie de
minimum 1.000 mp.
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Verific ri specifice parcurilor de rulote,
campinguri si tabere
Doc.1 Studiu de fezabilitate, pentru
proiecte cu lucr ri de construc ii si/sau
montaj, întocmit conform con inutului
cadru pentru solicitan ii privati asa cum
este prezentat in anexa la Ghidul
solicitantului.

Doc. 15 Aviz specific privind
amplasamentul
si
func ionarea
obiectivului eliberat de ANT pentru

5. Dot rile din camerele şi din grupurile sanitare
destinate turiştilor vor fi puse în exclusivitate la
dispozi ia acestora.
Structurile de primire turistica atat cele cu functiuni
de cazare cat si cele de alimentatie publica trebuie sa
indeplineasca criteriile minime obligatorii aferente
clasificarii propuse in studiul de fezabilitate si pentru
care detine aviz eliberat de ANT prevazute in ordinul
ANT 65/2013 cu modificarile si completarile
ulterioare coroborat cu Ordinul nr. 1731/2015.
6. Spa iile pentru prepararea şi servirea mesei sunt
destinate în exclusivitate pentru turiştii caza i şi sunt
dimensionate adecvat capacit ii de cazare.
Administratorul pensiunii poate oferi servicii de
preparare şi servire a mesei pentru turiştii cazati,
numai în regim de circuit închis.
Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu
modific rile şi complet rile ulterioare, referitoare la
criteriile minime obligatorii privind clasificarea
structurilor de primire turistice de tipul camping.
Taberele vor fi incluse în structurile de primire
turistic de tip camping
Campingul poate asigura servicii de cazare în corturi
și/sau c suțe de tip camping și/sau bungalow, atât cât
și spații de campare pentru rulote
Capacitatea de cazare și suprafața aferent
campingului trebuie s respecte prevederile Anexei 16
din OANT 65/2013, cu modific rile şi complet rile
ulterioare
C suțele de tip camping vor avea capacitate de cazare
de maxim 4 locuri, asigurând o distanț faț de
celelalte c suțe de minim 3 m, necesar parc rii unei
mașini
În cadrul perimetrului campingului se accept
construirea unui singur bungalow, ca spațiu de cazare
complementar, cu o capacitate de cazare de maximum
8 camere (16 locuri).
Se vor respecta prevederile OANT 65/2013, cu
modific rile şi complet rile ulterioare, respectiv
Anexa nr. 14 referitoare la criteriile minime obligatorii
privind clasificarea structurilor de primire turistice de
tipul bungalow
Beneficiarul trebuie s respecte cerin ele de mediu
specifice investi iilor în perimetrul ariilor naturale
protejate.
In cazul construc iilor noi expertul verific dac
avizul
specific
privind
amplasamentul
şi
func ionalitatea obiectivului emis de ANT a fost
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constructia/
modernizarea
sau
extinderea structurilor de primire
turistice cu func iuni de cazare sau
restaurante clasificat conform Ordinului
65/2013 si in conformtate cu Ordonanta
de Urgenta nr.142/28.10.2008.
Doc. 16 Certificat de clasificare eliberat
de ANT pentru structura de primire
turistic cu func iuni de cazare sau
restaurante
clasificate
conform
Ordinului 65/2013 si in conformitate cu
Ordonan a de Urgen nr. 142 din 28
octombrie
2008
(în
cazul
moderniz rii/extinderii).

eliberat pentru investitia propusa in conformitate cu
tipul investi iei propus prin proiect.
In cazul moderniz rilor/ extinderilor
expertul
verific dac Avizul specific privind amplasamentul si
func ionarea obiectivului precum si Certificatul de
clasificare) sunt eliberate de ANT pentru extindere
sau modernizare structura de primire turistica cu
func iuni de cazare in conformitate cu tipul investi iei
propus prin proiect si ca din continut reiese ca
structurile de primire turistice cu func iuni de cazare
propuse prin proiect vor fi in conformitate cu Ordinul
ministrului dezvolt rii regionale şi turismului nr.
65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licentelor si brevetelor de turism cu modific rile şi
complet rile ulterioare.
Expertul verific in Sectiunea F - Declara ia pe
propria raspundere si in studiul de fezabilitate
atasat, ca prin modernizarea structurii de primire
turistica / alimentatie publica va creste nivelul de
confort cu cel putin o margareta.
Atentie:
Se vor considera cheltuieli eligibile, cheltuielile
pentru realizarea acelor spa ii mentionate in Anexele
la normele metodologice- criterii obligatorii si
suplimentare privind clasificarea structurilor de
primire turistice cu functii de cazare din Ordinul
ministrului dezvolt rii regionale şi turismului nr.
65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind eliberarea certificatelor de clasificare, a
licentelor si brevetelor de turism cu modific rile şi
complet rile ulterioare.

Se va bifa caseta „DA” corespunzatoare tipului de sprijin in care se incadreaza solicitantul.
Daca in urma verificarii documentelor conform metodologiei se constata respectarea
conditiilor impuse, expertul bifeaza „DA” pentru indeplinirea criteriului de eligibilitate.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarata neeligibila. Se continu verificarea eligibilit ii.
EG3- Investi ia s se realizeze în teritoriul aferent asocia iei GAL Progressio, dar
comercializarea produc iei poate fi realizat i în afara teritoriului GAL;
DOCUMENTE DE PREZENTAT
Doc1 Studiul de fezabilitate
Cererea de finantare
Doc3 Documente solicitate pentru
imobilul (cl dirile şi/ sau terenurile) pe
care sunt/ vor fi realizate investi iile,

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE
Doc 1 Studiul de fezabilitate din care sa reiasa ca
investi ia pentru care se solicita finantarea, este
localizat in spatiul rural.
Se verific dac informațiile cuprinse în Doc.3 aferent
cladirii sau terenului pe care se realizeaza investiția,
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Doc.14 Certificat de
urbanism/Autorizatie de construire,
dup caz
Baza de date a serviciul online
RECOM a ONRC.

atest c amplasamentul investitiei este situat in
mediul rural.
Utilajele si echipamentele propuse a fi achizitionate in
Studiul de fezabilitate trebuie sa fie aferente activitatii
care face obiectul cererii de finantare. Se verifica daca
utilajele si echipamentele propuse in studiul de
fezabilitate sunt justificate pentru activitatile propuse
prin proiect.
Pentru proiectele care vizeaza echipamente de
agrement:
In cazul echipamentelor de agrement acestea trebuie
utilizate in aria descrisa in studiul de fezabilitate
si\sau ariile protejate din vecinatate (confrm listei din
anexa 11).
Pentru echipamentele de agrement autopropulsate se
verifica daca localitatea in care se implementeaza
cererea de finantare este in cadrul unei arii naturale
protejate sau daca traseele descrise includ arii naturale
protejate.
In cazul in care prin proiect se propun echipamente de
agrement autopropulsate, a caror utilizare va fi în
ariile naturale protejate, se verific existen a
acordului administratorului/custodelui ariei naturale
respective.
Doc.14- trebuie sa fie eliberat pentru investi ia
prev zut în proiect, în loca ia men ionat în studiul de
fezabilitate, pe amplasamentul prev zut în documentul
3.
-Serviciul online RECOM - Se verific daca punctul
/punctele de lucru unde se realizeaza investitia pentru
care se solicit finanțarea este amplasat in spatiul rural
şi concorda cu localizarea investi iei pentru care se
solicita finantare (asa cum este descris in studiul de
fezabilitate).
Solicitantul poate detine alte puncte de lucru (care nu
sunt aferente activitatii finantate prin FEADR) si in
mediul urban.
Dac punctul de lucru nu este inregistrat, se verific
existen a angajamentului (dac solicitantul a semnat
partea F a Cererii de Finanțare).
Dac exista necorel ri intre Cererea de finantare,
Doc. 1 Studiul de Fezabilitate şi Doc.3. Documente
pentru terenurile și/sau cl dirile aferente realiz rii
investițiilor in ceea ce priveşte punctul de lucru
aferent realiz rii investi iei, se solicit informa ii
suplimentare pentru clarificarea acestora.
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Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul
bifeaza DA.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarata neeligibila. Se continu verificarea eligibilit ii.
EG4– Solicitantul trebuie s demonstreze capacitatea de a asigura co-finan area investi iei;
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
VERIFICAT
ÎN
DOCUMENTE
Declaratia pe propria raspundere a Expertul verific
dac
solicitantul, prin
solicitantului ca în urma primirii Notificării reprezentantul legal, a semnat Declara ia F şi sbeneficiarului privind selectarea Cererii de a angajat ca în urma primirii Notificării
Finan are va prezenta dovada cofinan rii, beneficiarului privind selectarea Cererii de
din Sectiunea F a Cererii de Finanțare :
Finan are 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.
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul
bifeaza DA.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarata neeligibila. Se continu verificarea eligibilit ii.
EG5 - Viabilitatea economic a investi iei trebuie s fie demonstrat pe baza prezent rii unei
documenta ii tehnico-economice;
DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Doc.1- Studiul de fezabilitate
Doc.1 Se verifica anexele la Studiul de Fezabilitate
Doc2 -Situatii financiare
privind viabilitatea economico-financiare a proiectului.
- doc.2-Situatii financiare
Anexele B sau C aferente
- matricea de verificare a viabilitatii economicoStudiului de fezabilitate in
vederea completarii Matricei de financiare a proiectului utilizata pentru sub-masura 6.4
verificare a viabilitatii economico- -se vor verifica cumulat cele doua conditii;
financiare a proiectului.
Expertul verific dac :
2. Rezultatul din exploatare din situatiile financiare
(bilan ul - formularul 10, contul de profit și pierdere formularul 20) precedent anului depunerii proiectului s
fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel pu in
egale cu cheltuielile în cazul persoanelor fizice
autorizate, întreprinderilor individuale şi întreprinderilor
familiale, din Declara ia privind veniturile realizate
(formularul 200 insotit de Anexele la Formular).
Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care rezultatul
poate fi negativ, situatie in care conditia pentru
verificarea rezultatului financiar se va considera
indeplinita.
In cazul in care solicitantii au depus formularul 221,
fiind o activitate impozitata, se considera ca aceasta este
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generatoare de venit. Nu este cazul sa se verifice
pierderile.
Declara ia de inactivitate înregistrat la Administra ia
Financiar , în cazul solicitan ilor care nu au desf şurat
activitate anterior depunerii proiectului.
1. Studiul de fezabilitate - privind viabilitatea
economico-financiare a proiectului.
Se verifica indicatorii economico-financiari din cadrul
sec iunii economice s se încadreze în limitele
men ionate, începand cu anul in care se finalizeaza
investi ia si se ob ine/obtin produc ie/venituri
conform tehnologiilor de produc ie .
Verificarea incadrarii in indicatorii economico-financiari
stabiliti se va face in matricea de evaluare a viabilit ii
economice a proiectului pentru Anexa B (persoane
juridice) si Anexa C (persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale).
Matricea de evaluare a viabilit ii economice a
proiectului pentru Anexa B (persoane juridice)
Verificarea indicatorilor economico-financiari const în
verificarea încadr rii acestora în limitele men ionate în
coloana 3 a matricei de mai jos. Limitele impuse se
refer la urmatorii indicatori:
- Rata rezultatului din exploatare,
- Durata de recuperare a investi iei,
- Rata rentabilit tii capitalului investit,
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar,
- Rata îndator rii,
- Valoarea actualizat net (VAN),
- Disponibil de numerar curent.
Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite
maxime sau minime de varia ie au men iunea “N/A”.
Respectarea încadr rii indicatorilor în limitele admisibile
prin program se face în mod automat în coloana 11 a
matricei de verificare prin apari ia mesajului “Respect
criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentiona i mai
sus.
Proiectul respect criteriul de viabilitate economic dac ,
pentru perioada de proiec ie cuprins între anul 2-anul 5
(de la finalizarea investi iei şi darea acesteia în
exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - to i indicatorii
pentru care s-au stabilit limite în coloana 3 se încadreaz
în limitele admisibile, respectiv dac pentru to i aceşti
indicatori în coloana 11 apare mesajul “Respect
criteriul”.
Dac indicatorii se încadreaz în limitele men ionate şi
rezultatul opera ional din bilan este pozitiv, expertul
bifeaz caseta DA corespunzatoare acestui criteriu de
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eligibilitate.
Matricea de evaluare a viabilit ii economice a
proiectului pentru Anexa C (persoane fizice autorizate,
întreprinderi individuale, întreprinderi familiale)
Verificarea indicatorilor economico-financiari const în
verificarea încadr rii acestora în limitele men ionate în
coloana 3 a matricei de verificare. Limitele impuse se
refer la urm torii indicatori:
- Durata de recuperare a investi iei
- Rata acoperirii prin fluxul de numerar
- Valoarea actualizat neta (VAN)
- Disponibil de numerar la sfârşitul perioadei
Acei indicatori pentru care nu sunt stabilite limite
maxime sau minime de varia ie au men iunea “N/A”.
Respectarea încadr rii indicatorilor în limitele admisibile
prin program se face în mod automat în coloana 11 a
matricei de verificare prin apari ia mesajului “Respect
criteriul” pentru fiecare din indicatorii mentiona i mai
sus.
Proiectul respect acest criteriu dac pentru perioada de
proiec ie cuprins între anul 2- anul 5 inclusiv (de la
finalizarea investi ei şi darea acesteia în exploatare) –
coloanele 6-9 din matrice - to i indicatorii pentru care sau stabilit limite în coloana 3 se încadreaz în limitele
admisibile, respectiv dac pentru to i aceşti indicatori în
coloana 11 apare mesajul “Respect criteriul”.
La analiza acestui punct se va verifica dac solicitantul a
utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor
economico-financiari, de ex.: folosirea unor preturi
nejustificate, productii obtinute nerealiste etc, informa ii
verificate cu alte date din proiectele evaluate la nivel
OJFIR, CRFIR.
Totodat se verific dac exist neconcordan e intre
cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale
investitiei.
De exemplu: spatii propuse supradimensionate
comparativ cu num rul şi dimensiunea utilajelor,
achizitii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului
(utilaje si echipamente nejustificate din punct de vedere
al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect,
panouri fotovoltaice nejustificate în derularea activit ii
propuse prin proiect) etc.
Dac indicatorii conform matricei de viabilitate se
încadreaz în limitele men ionate şi rezultatul din
situatiile financiare (cpp si declaratia 200) este pozitiv,
expertul bifeaz caseta DA corespunz toare acestei
condi ii minime.
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Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul
bifeaza DA.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarata neeligibila. Se continu verificarea eligibilit ii.
EG6 - Întreprinderea nu trebuie s fie în dificultate în conformitate cu Liniile directoare
privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor în dificultate;
DOCUMENTE PREZENTATE
Baza de date a serviciului online RECOM
a ONRC
Doc. 2.Situa iile financiare (bilan formular 10, cont de profit şi pierderi formular 20 şi formularele 30 şi 40)
Declarație special
privind veniturile
realizate în anul precedent depunerii
proiectului inregistrata la Administratia
Financiara (formularul 200 insotit de
Anexele la Formular) în care rezultatul brut
ob inut anual sa fie pozitiv (inclusiv 0).
sau
Declaratia de inactivitate inregistrata la
Administratia
Financiara,
in
cazul
solicitantilor care nu au desfasurat activitate
anterior depunerii proiectului.

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Cu excep ia solicitantilor înfiin a i în baza OUG
44/2008 şi a celorlate tipuri de solicitan i înfiin a i
cu cel mult doi ani fiscali fa de anul de depunerii
cererii de finan are, expertul verific urm toarele:
a) în ONRC, dac solicitantul nu se afl în proces
de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990,
republicata), reorganizare judiciar sau faliment,
insolventa, conform Legii 85/2006, În caz contrar
solicitantul este incadrat in categoria firmelor in
dificultate.
b) corelarea informatiilor din doc. 2 şi doc. 17,
conform instructiunii privind modul de completare
si verificare a declara iei pe propria r spundere cu
privire la neîncadrarea în categoria "firme în
dificultate, Anexa la Ghidul Solicitantului

Doc.17 Declara ia pe propria raspundere cu In cazul in care exist necorel ri intre Doc. 2 şi
privire la neîncadrarea în categoria firme în Doc 17, expertul solicit informa ii suplimentare.
dificultate
Se verific declara ia sa fie completata, semnat ,
ştampilat
de persoana desemnat
conform
legisla iei în vigoare sa reprezinte intreprinderea.
EG7.-Investi ia trebuie s se încadreze în categoria investi iilor non-agricole prev zute prin
m sur , în conformitate cu prevederile Reg. (UE) nr. 1305/2013
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Se vor verifica Cererea de Finanţare şi Se verific tipul investiției din Cererea de finanțare
SF/DALI, dacă investi ia se încadrează în
cel pu in unul din tipurile de sprijin
prevăzute prin sub-măsură.
EG.8- Solicitantul nu trebuie s fie în insolven

sau în incapacitate de plat ;

DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Se vor verifica: certificat de atestare fiscală, Se verific în documentele menționate, ca
Certificat constatator ONRC - detailat.
solicitantul s nu fie în insolvenț sau în
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incapacitate de plat
EG.9-Solicitantul şi-a îndeplinit obliga iile de plat a impozitelor, taxelor şi contribu iilor de
asigur ri sociale c tre bugetul de stat;
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Certificat de atestare fiscală ANAF i Se verific existența documentului, dac conține
primărie unde este înregistrat solicitantul.
datele solicitantului, dac este dat în sensul
solicit rii și dac din documente reiese c acesta a
şi-a îndeplinit obliga iile de plat a impozitelor,
taxelor şi contribu iilor de asigur ri sociale c tre
bugetul de stat;
EG10. Solicitantul î i are sediul pe raza teritoriului GAL Progressio
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Doc 1 Studiul de fezabilitate
Doc 1 Studiul de fezabilitate din care sa reiasa ca
Doc 3. Documente pentru terenurile și/sau sediul solicitantului este localizat in spatiul rural.
Se verific dac informațiile cuprinse în Doc.3
cl dirile aferente realiz rii investițiilor
Certificat de înregistrare fiscal , documente aferent cladirii sau terenului pe care se realizeaza
investiția, atest c amplasamentul investitiei este
de înființare
situat in mediul rural.
Utilajele si echipamentele propuse a fi
achizitionate in Studiul de fezabilitate trebuie sa fie
aferente activitatii care face obiectul cererii de
finantare. Se verifica daca utilajele si
echipamentele propuse in studiul de fezabilitate
sunt justificate pentru activitatile propuse prin
proiect.
Pentru proiectele care vizeaza echipamente de
agrement:
In cazul echipamentelor de agrement acestea
trebuie utilizate in aria descrisa in studiul de
fezabilitate si\sau ariile protejate din vecinatate
(confrm listei din anexa 11).
Pentru echipamentele de agrement autopropulsate
se verifica daca localitatea in care se
implementeaza cererea de finantare este in cadrul
unei arii naturale protejate sau daca traseele
descrise includ arii naturale protejate.
EG11. Solicitantul se angajeaz s asigure între inerea/mentenan a investi iei pe o perioad
de minim 5 ani, de la ultima plat
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Declara ia pe propria r spundere a Se verific existența documentului, dac conține
reprezentantului legal
datele solicitantului, dac este dat în sensul
solicit rii.
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EG12. Solicitantul trebuie s înceap implementarea planului de afaceri/SF în cel mult 9 luni
de la data notific rii de primire a sprijinului nerambursabil
DOCUMENTE PREZENTATE
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE
Declara ia pe propria r spundere a Se verific existența documentului, dac conține
reprezentantului legal, prin care se specific datele solicitantului, dac este dat în sensul
c în cel mult 9 luni de la data semn rii solicit rii.
contractului de finanțare solicitantul,
respectând normele în vigoare privind
achiziția,
va
începe
implementarea
investiției
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul
bifeaza DA.
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarata neeligibila.
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PROCEDURA DE SELEC IE A PROIECTELOR
Procedura de selecție nediscriminatorie și transparent a proiectelor este stabilit în SDL de
c tre GAL și este aprobat de AM prin selecția strategiei. Procedura de selecție este publicat , în
vederea asigur rii transparenței, pe pagina web a GAL Progressio (www.galprogressio.ro).
Angajații GAL vor întocmi şi completa Fişa de Verificare a criteriilor de selec ie pentru
proiectele declarate eligibile. Aceasta cuprinde toate criteriile de selec ie ale m surii în care se
încadreaz proiectul, și punctajul ob inut. Fișele de verificare ale conformitații, eligibilit ții, fișa
verific rii pe teren și a criteriilor de selecție trebuie s fie datate și s prezinte numele și semn tura a
doi angajați din cadrul GAL, implicați în procesul de evaluare a proiectelor, în termen de maximum
20 de zile lucr toare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor, în cazul în care nu au
fost solicitate informații suplimentare. Astfel GAL va elabora Raportul de Selecție Intermediar în
max. 40 de zile lucr toare de la încheierea termenului de depunere a proiectelor.
Expertul verificator poate s solicite informații suplimentare în etapa de verificare a
eligibilit ții, dac este cazul, în urm toarele situații:
− informațiile prezentate sunt insuficiente pentru clarificarea unor criterii de eligibilitate;
− prezentarea unor informații contradictorii în cadrul documentelor aferente cererii de finanțare;
− necesitatea prezent rii unor documente suplimentare f r înlocuirea documentelor obligatorii
la depunerea cererii de finanțare;
− necesitatea corect rii bugetului indicativ
Termenul de r spuns la solicitarea de informații suplimentare nu poate dep și 5 (cinci) zile
începând cu ziua urm toare de la primirea formularului E3.4L de c tre solicitant. În situații
excepționale, se pot solicita și alte clarific ri, a c ror necesitate a ap rut ulterior transmiterii
r spunsului la informațiile suplimentare solicitate inițial.
Reprezentanții GAL Progressio pot realiza vizite pe teren la amplasamentul proiectului
(înștiințând, în prealabil solicitantul) pentru toate proiectele depuse. Verificarea pe teren se va face
în conformitate cu prevederile procedurale aferente acestei etape din cadrul Manualului de
procedur pentru evaluarea, selectarea și contractarea cererilor de finanțare, cod manual M01-01, în
vigoare.
Toate verific rile efectuate de c tre angajații GAL Progressio vor respecta principiul de
verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate de c tre 2 angajați - un angajat care completeaz și un
angajat care verific .
Verificarea final a proiectelor va fi realizat de Comitetul de Selecție2 care semneaz și
Raportul de Selecție cu privire la rezultatul procesului de evaluare și selectare.
Comitetul de selecție și Comisia de Soluționare a Contestațiilor este stabilit de c tre
organele de decizie (Adunarea General /Consiliul Director). Comitetul de selecție a proiectelor este
format din 7 membri ai parteneriatului Grupului de Acțiune Local Progressio.
Comisia de Soluționare a Contestațiilor este format din 3 membri ai parteneriatului Grupului
de Acțiune Local Progressio. Pentru fiecare membru al comitetului de selecție și al comisiei de
2

Vezi co po e ța pe site-ul www.galprogressio.ro
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soluționare a contestațiilor se va stabili de asemenea, un membru supleant. În situația în care
persoana desemnat în Comitetul de Selecție/Comisia de Soluționare a Contestațiilor nu poate
participa, la lucr rile unei sesiuni de selecție înlocuirea acesteia se face prin convocarea
supleantului care va prelua atribuțiile titularului. Membru supleant al Comitetului de
Selecție/Comisiei de Soluționare a Contestațiilor pot fi parteneri publici, parteneri privați, societate
civil respectiv persoane fizice relevante. Comitetul de Selecție/Comisia de Soluționare a
Contestațiilor trebuie s fie constituit din minimum 51% reprezentanți ai mediului privat și ai
societ ții civile (inclusive persoane fizice relevante - maximum 5 %), și maximum 25% entit ți
provenite din mediul urban. Componența Comitetului de Selecție/Comisiei de Soluționare a
Contestațiilor și membri supleanți poate fi modificat prin hot rârea Adun rii Generale/Consiliul
Director, p strând în form identic natura comitetului de selecție mai sus menționat cu privire la
constituirea acestora.
Obligațiile Comitetului de Selecție a proiectelor:
- Fiecare membru al Comitetului de Selecție respect condițiile de evitare a Conflictelor de
interese și Semneaz o declarație de confidențialitate și imparțialitate privind evitarea
conflictelor de interese (inclusiv experții tehnici care verific și semneaz proiectele
verificate)
- Verific proiectele propuse pentru selecție de c tre experții tehnici, decide cu privire la
proiectele care vor fi finanțate în cadrul strategiei de dezvoltare local , respective studiaz și
semneaz rapoartele de selecție a sesiunii
Obligațiile Comitetului de Soluționare a Contestațiilor:
- Fiecare membru al Comisiei de Soluționare a Contestațiilor respect condițiile de evitare a
Conflictelor de interese și Semneaz o declarație de confidențialitate și imparțialitate privind
evitarea conflictelor de interese
- Verific conformitatea și eligibilitatea contestațiilor, decide cu privire la aprobarea sau
respingerea proiectelor respective, semneaz rapoartele de contestație întocmite de c tre
experții tehnici
La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor,
este necesar ca în momentul selecției s fie prezenți cel puțin 50% din membrii comitetului de
selecție, din care peste 50% s fie din mediul privat și societate civil .
GAL Progressio va înștiința solicitanții asupra rezultatelor procesului de evaluare și selecție
cu transmiterea unei Notific ri și va publica pe pagina proprie de web Raportul de Selecție
Intermediar și îl va afișa la sediul GAL-ului. Notific rile transmise solicitanților vor conține
motivele pentru care proiectele nu au fost eligibile și/sau selectate – se vor menționa criteriile de
eligibilitate care nu au fost îndeplinite sau punctajul obținut pentru fiecare criteriu de selecție precum și perioada de depunere și soluționare a contestațiilor. Contestațiile primite vor fi analizate
de Comisia de Soluționare a Contestațiilor. Solicitanții ale c ror proiecte au fost declarate
neeligibile sau au fost declarate eligibile și neselectate, pot depune contestații la biroul administrativ
GAL Progressio în maximum 5 zile lucr toare de la data primirii notific rii sau în maximum 10 zile
lucr toare de la data public rii Raportului de Selecție Intermediar pe pagina de web a GAL. In
maximum 5 zile lucr toare de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor se va anunța
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rezultatul final al selecției de proiecte a acestei sesiuni prin publicarea Raportului de Selecție pe
site-ul GAL-ului, și prin afișare la sediul GAL.
CRITERII DE SELEC IE:
Pe parcursul sesiuniilor sunt înregistrate toate proiectele potențialilor beneficari, care vor fi
evalute conform procedurii interne.
Proiectele se depun în cadrul sesiunilor lansate, la punctul de lucru al Asocia iei Grupul de Ac iune
Local Progressio din comuna Ilieni, nr. 84 (conacul Sera), de luni pân vineri în intervalul orar
10.00-14.00. În ultima zi a sesiunii, proiectele se pot depune pân la ora 12.00.
Proiectele prin care se solicit finan are prin intermediul Asocia iei “Grupul de Ac iune Local
Progressio”, sunt supuse unui sistem de selec ie, în baza c ruia fiecare proiect este punctat conform
principiilor privind stabilirea criteriilor de selecție.
Nr.

Criterii de selec ie

Punctaj

crt.
CS1
CS2

CS3

CS4

Beneficiari care sunt la prima finan are 40 puncte
prin programul LEADER
Num rul locurilor de munc create prin Max. 10 puncte
proiect
-se acordă 5 puncte pentru fiecare loc
de muncă creat, cu normă întreagă
Vor fi selectate cu prioritate proiectele 5 puncte
care utilizeaz energia produs din
surse regenerabile
-vor fi punctate investi iile care se
referă la achizi ia unor bunuri care
utilizează energia produsă din surse
regenerabile
Vor fi selectate cu prioritate proiectele 20 puncte
care vizeaz dezvoltarea serviciilor
sanitar veterinare sau serviciilor
medicale, farmaceutice şi stomatologice

Observa ie (doc.
justificativ)
Se verific baza de date
Se va verifica studiul de
fezabilitate, fişa postului

Se va verifica studiul de
fezabilitate, lista bunurilor de
investiție cu caracteristiciile,
specificațiile aferente şi alte
documente în acest sens

Se vor verifica Certificatul
constatator, autorizațiile de
funcționare sau alte
documente relevante în acest
sens
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CS5

Sunt încurajate întreprinderile din 25 puncte
domeniul non-agricol care asigur /
prelucreaz servicii în mai mult de dou
UAT-uri din GAL Progressio
-vor fi punctate investi iile care satisfac
o nevoie existentă pe teritoriul mai
multor
comune
(ex.
farmacie,
func ionarea căreia este reglementată
de legisla ie specifică)
TOTAL
100 PUNCTE

Se va verifica studiul de
fezabilitate.

Criteriile de selec ie sunt obligatorii i pe perioada de monitorizare a proiectului.
Punctajul minim admis la finan are: 10 puncte
Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare mai mic .
Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabil solicitat
identic se va utiliza regula primul venit, primul servit.
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METODOLOGIA DE ACORDARE A PUNCTELOR PENTRU CRITERII DE SELEC IE

1. Criteriu de selec ie – Beneficiarii care sunt la prima finanțare prin programul LEADER
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Baza de date şi/sau sec iunea C din Se va verifica, în cererea de finanțare secț. C, Baza de
Cererea de finan are
date, dac solicitantul a primit anterior sprijin
comunitar, dac nu a primit se acord 15 puncte.
Nu se acord punctaj fracționat.
2. Criteriu de selec ie - Locuri de munc create prin implementarea proiectului
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
SF, fişa postului
Se va verifica, dac proiectul vizeaz înființarea
locurilor de munc . Pentru crearea de loc de munc cu
norm întreag se acord în total 5 puncte.
3. Criteriu de selec ie - Proiectele care utilizeaz energia produs din surse regenerabile
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica studiul de
Se va verifica dac investiția vizeaz achiziția de bunuri
fezabilitate, lista bunurilor de
care utilizeaz energia produs din surse regenerabile
investiție cu caracteristiciile,
specificațiile aferente şi alte
documente în acest sens
4. Criteriu de selec ie - Proiecte cu prioritate
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
Se va verifica studiul de
Vor fi selectate cu prioritate proiectele care vizeaz
fezabilitate, certificatului de
dezvoltarea serviciilor sanitar veterinare sau serviciilor
înregistrare fiscal ,
medicale, farmaceutice şi stomatologice, vor fi verificate
domeniile de activitate în cadrul certificatului de
înregistrare fiscal , autorizațiile de funcționare sau alte
documente relevante în acest sens.
5. Criteriu de selec ie - Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol care asigur /
prelucreaz servicii în mai mult de dou UAT-uri din GAL Progressio
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTE PREZENTATE
DOCUMENTELOR PREZENTATE
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Certificatul constatator,
autorizațiile de funcționare sau alte
documente relevante în acest sens

Sunt încurajate întreprinderile din domeniul non-agricol
care asigur / prelucreaz servicii în mai mult de dou
UAT-uri din GAL Progressio

Criteriu de departajare 1: la punctaj egal se va finanța proiectul cu valoare nerambursabil mai
mic .
Criteriu de departajare 1
Valoarea nerambursabil a
proiectului:

Se va completa conform Cererii de finanțare, planul
financiar

Criteriu de departajare 2: În cazul proiectelor cu punctaj egal și valoare nerambursabil solicitat
identic se va utiliza regula primul venit, primul servit.
Criteriu de departajare 2
Data înregistr rii:

Se va completa conform num rului de înregistrare din
registru.
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Data i modul de anun are a rezultatelor procesului de selec ie: anunțarea rezultatelor se va face
în termen de 20 zile lucr toare (în cazul în care nu au fost solicitate informații suplimentare) de la
încheierea termenului de depunere a proiectelor prin Raportul de Selecție Intermediar aprobat de
c tre Comitetul de Selecție al GAL. Raportul va fi publicat pe pagina de internet al GAL Progressio
și afișat la sediul GAL. Toți solicitanții vor fi notificați în scris despre rezultatele evalu rii
proiectelor și despre modul și perioada dreptului de contestație.
Contesta ii privind decizia de finanțare a proiectelor pot fi depuse la sediul GAL Progressio în
termen de max. 5 zile lucr toare de la primirea notific rii asupra rezultatului selecției. In maximum
5 zile lucr toare de la încheierea termenului de depunere a contestațiilor se va anunța rezultatul final
al selecției de proiecte a acestei sesiuni prin publicarea Raportului de Selecție final pe site-ul GALului, și prin afișare la sediul GAL. Solicitanții care au depus contestație vor fi notificați în scris
despre rezultatul soluțion rii contestațiilor.
Proiectele trebuie realizate în aria acoperit de GAL Progressio care are în componenț 15
localit ți din care 14 comune: Barcani, Boroșneu Mare, Brateș, Chichiș, Comand u, Dalnic,
Dobârl u, Ilieni, Moacșa, Ozun, Reci, Sita Buz ului, Valea Mare și Zagon respectiv orașul Covasna
Beneficiarii au obliga ia de a raporta c tre GAL toate pl țile autorizate și rambursate în cadrul
proiectelor selectate, ce vor fi efectuate de AFIR c tre beneficiari. Raportarea se va realiza dup
primirea de la CRFIR a Notific rii beneficiarului cu privire la confirmarea pl ții, în maximum 5 zile
lucr toare de la data efectu rii pl ții. Modelul de declarație prin care beneficiarul va face raportarea
se poate procura din biroul tehnic al GAL sau se poate desc rca de pe pagina de internet al GAL din
documentația aferenta apelului de selecție.

Pentru informa ii detaliate contactați biroul tehnic al GAL Progressio:
Adresa: comuna Ilieni, nr. 87, județul Covasna
Fax: 0267-347 747
Email: gal.progressio@yahoo.com
Pagina de internet: www.galprogressio.com
Programul de lucru cu clien ii: luni-vineri, între orele 10.00-14.00
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