
Grupul de Acțiune Locală 
ȚINUTUL BÂRSEI 

Apel de selecţie a proiectelor 

Măsura B3/P6 DI6A – „Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei” 

Data lansării: 29 Mai 2018 

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: B3/P6 DI6A/1/27/06 /2018 

Data limită de depunere a proiectelor: 27 Iunie 2018 

Depunerea proiectelor pentru Măsura B3/P6 DI6A se va face la sediul GAL ŢINUTUL BÂRSEI din 
Comuna Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, în fiecare zi lucrătoare în intervalul orar 10:00 - 14:00.  

Fondurile disponibile pentru Măsura B3/P6 DI6A - ,,Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei" sunt de 
280.000 Euro. Contribuția publică pentru sesiunea curentă va fi de 140.000 Euro. 

Suma maximă nerambursabilă 30.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează serviciile și 
50.000 de euro/proiect pentru proiectele vizează activitățiile de producție. 

Beneficiari direcți, indirecți ( grup țintă) 

Măsura B3/P6 DI6A se adresează următoarelor categorii de beneficiari: 
• Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin

înființarea unei activități non-agricole în teritoriul Ținutul Bârsei pentru prima dată. 
Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici existente din teritoriul Ținutul Bârsei, care își
propun activități non-agricole, pe care pe care nu le-au mai efectuat până la data 
aplicării pentru sprijin;  

• Micro-întreprinderi și întreprinderi mici noi, înființate în anul depunerii aplicației de
finanțare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfășurat activități până 
în momentul depunerii acesteia (start-ups);  

Rata sprijinului 
Sprijinul pentru înființarea de activități non agricole în teritoriul Ținutul Bârsei se va acorda, 
sub formă de primă, în două tranșe astfel: 

• 70% din cuantumul sprijinului la semnarea deciziei de finanțare;
• 30% din cuantumul sprijinului se va acorda cu condiția implementării corecte a planului

de afaceri, fără a depăși cinci ani de la semnarea deciziei de finanțare.
Perioada de implementare a Planului de Afaceri este de maximum 5 ani și include controlul 
implementării corecte precum și plata ultimei tranșe. 
În cazul neimplementării corecte a planului de afaceri, sumele plătite, vor fi recuperate 
proporțional cu obiectivele nerealizate. 

Modelul cererii de finanțare este prezentat în continuare: 



Sub-măsura 19.2
Măsura B3/P6 DI6A Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei 

A4 Descrierea succintă a proiectului:

A1 Măsura

A2 Denumire solicitant:

Se completează de către solicitant

A PREZENTARE GENERALĂ

Numele şi prenumele persoanei care înregistrează

Semnătura:

A3 Titlu proiect:

Semnătura Director OJFIR
Ştampila OJFIR

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

Se completează de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale -Centrul
Regional- Programul FEADR 2014-2020

CRFIR

ADJUNCT CRFIR

SECŢIUNE GENERALĂ

Număr 

DATE DE ÎNREGISTRARE NUME ŞI PRENUME DIRECTOR GENERAL

înregistrare

Data Înregistrării



A6.2 A6.3

A6.4

A6.5 Valoare sprijin

Curs EURO la data întocmirii Planului de Afaceri

Proiect fără construcții-montaj

Sat

Judeţ:

A5 Amplasarea proiectului:

Regiunea de dezvoltare:

Obiectivele investiţiei Judeţ Comună Sat

A6.0 Tip zona

Restul Teritoriului

A6.1

Proiect cu construcții-montaj Investiție nouă Beneficiar privat

0.0000Prescorare*

*se calculeaza automat, dupa ce este completată grila criteriilor de selecţie

Data întocmire Plan de Afaceri

30.000 Euro/proiect pentru proiectele care vizează  serviciile

 50.000 Euro/proiect pentru proiectele care vizează activitățiile  de producție



Număr de înregistrare în registrul comerțului

Anul atribuirii codului

Anul atribuirii codului

Bloc Scara Etaj Apartament

Telefon fix Telefon mobil Fax E-mail

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

AsociatAsociat unic Administrator

Eliberat la data de

B2 Informaţii referitoare la reprezentantul legal de proiect

de:Seria Nr. Valabil până la:

Data naşterii Cod numeric personal

Act de identitate

B.I. C.I. Paşaport

Judeţ Localitate Sat

Cod Poştal

Codul unic de înregistrare APIA

Strada Nr.

B INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL
B1 Descrierea solicitantului

B1.1 Informaţii privind solicitantul

Data înființării
Cod Unic de Înregistrare și/sau Codul de
Înregistrare Fiscală

Statut juridic al solicitantului

Codurile CAEN ale activităţilor finanţate prin proiect

LEGAL

B1.3 Numele şi prenumele reprezentantului legal şi funcţia acestuia în cadrul organizaţiei, precum şi
specimenul de semnatură:

Nume Prenume Funcţia Reprezentant legal Specimen de
semnătură

B1.2 Sediul social / Domiciliul stabil al solicitantului / Reşedinţa din România

Cod Registru Naţional al Exploataţiilor ANSVSA



Asociați

Nume și prenume asociat : 

Judeţ Sat

Cod Poştal Strada Nr. Bloc Scara Etaj Apartament

Înregistrată în România

Denumire : 

CUI Nr. Inreg. ONRC

Scara Etaj

E-mail

Denumire consultant: 

B3 Informaţii privind contul bancar pentru proiect F.E.A.D.R.
B3.1 Denumirea Băncii Denumirea Sucursalei/Filialei

Adresa și domiciliul asociatului:
Localitate

Data naşterii Cod numeric personal

Act de identitate Seria Nr. Eliberat la data de de: Valabil până la:

B.I. C.I. Paşaport

B4 Informaţii privind consultantul

B2.2 Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect
Judeţ Localitate Sat

Cod Poştal Nr.Strada Ap.Bloc

Persoană Fizică: 

Persoană Juridică: 

FaxTelefon fix Telefon mobil

Nr. Inreg. ONRCCUI

  REGULI DE COMPLETARE
Trebuie bifate și anexate toate documentele(1,6,10,11 și 13 ) de pe coloana "DEPUNERE-Obligatoriu pentru toate proiectele" din secțiunea E - 
Lista documentelor anexate.
Solicitanţii care se încadreaza în categoria fermieri/membri ai unei gospodării agricole trebuie să completeze pct.6 Suprafaţa (ha) 
exploataţiei/exploataţiilor sprijinite şi pct. 7 Tip ramură agricolă din Anexa Indicatori de Monitorizare.
Pentru indicatorii de monitorizare de tip numeric care nu fac obiectul investiției se va completa valoarea zero.

B3.2 Adresa Băncii/Sucursalei

B3.3 Cod IBAN B3.4 Titularul contului bancar

Înregistrată în altă țară



DA NU

C FINANȚĂRI NERAMBURSABILE solictate și/sau obținute?
C. Solicitantul a mai obţinut finanţări nerambursabile ? Dacă Da, detaliaţi cu datele solicitate în tabelul de mai jos

DENUMIRE PROGRAM 
FINANȚARE

DA

NUNumăr 
proiecte

Titlul Proiectui și numărul contractului de finanțare 
Data finalizării

ll/zz/aaaa

Valoarea
sprijinului

(EUR)

Program Naţional*

Program Naţional*

SAPARD

FEADR *

Alte programe europene*

Alte programe europene*

Alte programe internaționale*

Alte programe internaționale*

* se completează de către solicitant cu denumirea programului

Alte programe internaționale*



DEPUNERE CONTRACTARE

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

În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi însoțit de o adresă 
emisă de concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări 
privind retrocedarea.

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul precedent depunerii 
proiectului, înregistrată la Administraţia Financiară (formularul 200)
însoțită de Anexele la formular                                                                                                       
şi/sau

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 
solicitantilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului.

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse pe norme de venit 
(formularul 221), document obligatoriu de prezentat la depunerea cererii
de finanţare;
sau

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 
20, formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului
înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul operațional (rezultatul de 
exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv
(inclusiv 0).
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 
depunerii cererii de finanţare, se vor depune ultimele două situaţii
financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare.
sau

ETAPA:

1. Plan de afaceri

Lista documente

Numar luni de implementare

E. LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE PROIECTELOR AFERENTE MĂSURII B3/P6 DI6B OPIS

documente
Documentele se vor anexa cererii de finanțare în ordinea de mai jos:

Obligatoriu 
pentru toate 

proiectele

Obligatoriu, dacă 
proiectul impune

PAGINA de   la - până 
la

Obligatoriu 
pentru toate 

proiectele

Obligatoriu, 
dacă proiectul 

impune

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENŢIA PENTRU FINANŢAREA INVESTIŢIILOR RURALE

SECTIUNE SPECIFICĂ SUBMĂSURA B3/P6 DI6A

D. ALTE INFORMAȚII :

Programarea proiectului:



În cazul în care documentele de la pct. 3.2(a,b,c,d,e,f și g) nu sunt depuse în formă 
autentică sau nu sunt emise de o autoritate publică sau nu sunt hotărâri 
judecătorești acestea vor fi însoțite de:
Documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de 
cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa rezulte 
înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de 
OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului).

4. Extras din Registrul agricol - în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu 
originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole, care 
desfășoară activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha

5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate codul/codurile CAEN 
propus/propuse prin proiect se solicită obligatoriu o Declarație întocmită și asumată 
prin semnătură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul ca
întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitățile pentru care a solicitat 
finanțare și/sau din care să rezulte că veniturile din activități agricole reprezintă cel 
puțin 50% din veniturile de exploatare ale solicitantului.

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

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului.
7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole;

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă.

8.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană juridică

8.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal - persoană fizică

9.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără 
montaj sau al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții 
asupra instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor 
prezenta înscrisuri valabile pentru o perioada (calculată în ani) cel puțin egală cu 
perioada de derulare a proiectului începând cu anul depunerii cererii de finanțare care 
să certifice, dupa caz:
a) dreptul de proprietate privată,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosință cu titlul gratuit;
f) împrumutul de folosință (comodat);
g) dreptul de închiriere / locațiune
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, 
contract de comodat.

În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini 
(ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune acordul creditorului privind 
execuția investiției și graficul de rambursare a creditului

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de  o adresă 
emisă de concedent care să specifice:
- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața concesionată există solicitări 
privind retrocedarea sau diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața 
supusă acestui proces;
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investițiilor prevăzute în contract, daca concesionarul și-a respectat graficul de plată a 
redevenței și alte clauze

Documentele de la pct. 3.1(a,b și c) de mai sus vor fi însoțite de:
- documente cadastrale și documente privind înscrierea imobilelor în evidențele de 
cadastru și carte funciară (extras de carte funciară pentru informare din care sa rezulte 
înscrierea dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte funciară emisă de 
OCPI), în termen de valabilitate la data depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea 
depunerii proiectului).



14. Adresă emisă de instituția financiară (bancă/trezorerie) din care să rezulte 
denumirea și adresa băncii precum și codul IBAN al contului în care se derulează 
operațiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR.

17. Alte documente 

9.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul legal;
Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generala a Finanţelor Publice şi de primăriile 
pe raza cărora îşi au sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care solicitantul 
este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este cazul, graficul de reeşalonare a 
datoriilor către bugetul consolidat.

10. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/întreprinderilor 
mici (Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana 
autorizată să reprezinte întreprinderea.

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

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria 
"firme in dificultate"(Anexa 6.3 din Ghidul Solicitantului), semnată de persoana 
autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii. Declarația va fi dată de toți 
solicitanții cu excepția PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale 
și a societăților cu activitate de mai puțin de 2 ani fiscali.

15. Certificat de cazier fiscal al solicitantului

16. Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și nici un alt membru al 
gospodăriei nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar 
nerambursabil forfetar pe sM 6.2.

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de
servicii de consiliere prin M 02(Anexa 6.4 din Ghidul Solicitantului)



6.

7.

8.

9.1

9.2

10.

Declar pe propria răspundere că reprezentantul legal nu are înscrieri privind sancțiuni economice-financiare în certificatul 
de cazier judiciar- persoană fizică, pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de finanţare.

Nu sunt înregistrat în scopuri TVA și că mă angajez să notific Agenției orice modificare a situatiei privind înregistrarea ca 
plătitor de TVA, în maximum 10 (zece) zile de la data înregistrării în scopuri TVA.

Sunt înregistrat în scopuri de TVA (certificat de înregistrare fiscală în scopuri de TVA).

11.

12.

care solicită asistență financiară nerambursabilă prin programul FEADR pentru proiectul intitulat

cunoscând prevederile legii penale cu privire la falsul în declarații:

prin reprezentant legal

De asemenea mă angajez ca în cazul în care proiectul va fi selectat pentru finanțare FEADR, nu voi depune acest proiect la nici un 
alt program de finanțare nerambursabilă la care proiectul poate fi în întregime sau parțial eligibil pentru asistență.

  5. Declar că eu și organizația mea (asociaţie sau întreprindere) nu suntem într-unul din următoarele cazuri:

Acuzat din cauza unei greșeli privind conduita profesională având ca soluție finală res judicata (împotriva căreia nici un apel nu 
este posibil)
Vinovat de grave deficiențe de conduită profesională dovedite prin orice mijloace pe care Agenția le poate justifica.
Vinovat de faptul că nu am prezentat informaţiile cerute de autoritatea contractantă ca o condiţie de participare la licitaţie 
sau contractare
Încălcarea prevederilor contractuale prin care nu mi-am îndeplinit obligațiile contractuale în legătură cu un alt contract cu 
Agenția sau alte contracte finanțate din fonduri comunitare.
Încercarea de a obține informații confidențiale sau de influențare a Agenției în timpul procesului de evaluare a proiectului și 
nu voi face presiuni la adresa evaluatorului.

Declar pe propria răspundere că organizația pe care o reprezint ARE datorii către instituții de credit și/sau instituții 
financiare bancare/nebancare pentru care prezint graficul de rambursare.
Declar pe propria răspundere că organizația pe care o reprezint NU are datorii către instituții de credit şi/sau instituții 
financiare bancare/nebancare.

3. Declar că toate informațiile din prezenta cerere de finanțare și din documentele anexate sunt corecte și mă angajez să 
respect condițiile cerute în reglementările referitoare la prezentul program și pe cele legate de proiectul anexat și să furnizez 
periodic, la cerere, documentele justificative necesare.

1. Declar că proiectul propus asistenței financiare nerambursabile FEADR nu beneficiază de altă finanțare din programe de 
finanțare nerambursabilă.

2. Declar că îndeplinesc condițiile de eligibilitate prevăzute în fișa sub-măsurii și Ghidul Solicitantului și mă angajez să le respect 
pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare și monitorizare a investiției, inclusiv criteriile de selecție pentru care 
proiectul a fost punctat.

4. Declar pe propria răspundere că orice modificări aduse dreptului de proprietate sau de folosință vor fi notificate AFIR în 
termen de trei zile de la data producerii lor. De asemenea, mă angajez, ca pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare 
şi monitorizare a proiectului să nu diminuez suprafaţa şi/sau infrastructura cuprinsă în proiect.

Declar pe propria răspundere că:

Declar pe propria răspundere că nu am înscrieri privind sancțiuni economice-financiare în certificatul de cazier judiciar- 
persoană juridică, pe care mă oblig să-l depun la încheierea contractului de finanţare.

Declar pe propria răspundere că nu am fapte înscrise în cazierul fiscal pe care mă oblig să îl depun la încheierea contractului 
de finanţare.
Declar pe propria răspundere că voi deschide punct de lucru în spaţiul rural, cu codul / codurile CAEN al activităţii / 
activităților pentru care solicit finanţare, când voi îndeplini condiţiile, conform legislaţiei în vigoare (pentru investiţii noi, 
dacă este cazul).
Declar pe propria răspundere că nu am mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar
nerambursabil forfetar pe SM 6.2.

(nebifarea unei căsuțe din partea F a cererii de finanțare, dacă proiectul impune, constituie eroare de fond, situație în care
proiectul este declarat neeligibil)

F. DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE A SOLICITANTULUI

Prin această declaraţie solicitantul



Declar pe propria răspundere că asociații/acționarii mei- persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu 
asociați/acționari în cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin submăsura 6.2 și prin 
Măsura 19 "Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri de activități sau activități complementare.

Mă angajez că la momentul finalizării investitiei (agro-pensiunii), aceasta va fi introdusă în circuitul turistic (pentru 
proiectele care prevăd agro-pensiuni).

Declar pe propria răspundere că toate cheltuielile neeligibile vor fi suportate de solicitant şi că acestea vor fi realizate până 
la finalizarea proiectului.

Semnătura reprezentant legal

14.

16.

 25. Accept publicarea pe site-ul AFIR a datelor mele cu respectarea legislației europene și naționale privind transparența, 
publicarea datelor cu caracter personal și prelucrarea acestora.
 26. Sunt de acord ca AFIR să consulte și să prelucreze, prin operațiunile prevăzute de legislația în vigoare în vederea desfășurării 
activității specifice, datele mele cu caracter personal, furnizate AFIR.

Declar pe propria răspundere că în cazul în care nu respect oricare din punctele prevăzute în această declaraţie, proiectul 
să devină neeligibil în baza criteriului "Eligibilitatea solicitantului" sau contractul să fie reziliat.
Declar pe propria răspundere că nici unul dintre asociați / acționari nu a desfășurat aceeași activitate sau activități 
complementare cu activitatea/activitățile aferentă/aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse în cererea de 
finanțare, sub nicio formă de organizare autorizată.

Declar pe propria răspundere că nivelul de confort şi calitatea serviciilor propuse prin proiect vor atinge standardul de 
calitate de minimum o margaretă (în cazul agropensiunilor).
Declar pe propria răspundere că în termen de 9 luni de la decizia de acordarea a sprijinului voi demara implementarea 
planului de afaceri.

15.

13.

 Data:

18.
Declar pe proprie răspundere că investiţia finanţată va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului 
(beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit propriu.

17.
Declar pe propria răspundere că voi îndeplini condiţia privind comercializarea produselor/prestarea serviciilor în procent 
minim de 30% din valoarea primei tranşe de plată.

19.

24.

21.

22.

23.
Declar pe propria răspundere că asociații/acționarii mei nu dețin părți sociale în cadrul altor întreprinderi care își 
desfășoară activitatea în baza aceluiași/acelorași cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC, ca și cel/cele 
propus/propuse prin Planul de afaceri sau a unor coduri CAEN complementare acestuia/acestora, autorizate.
Declar pe propria răspundere că nu sunt în insolvență sau incapacitate de plată.

20.
Declar pe propria răspundere că dosarul cererii de finanţare în original, va fi identic cu dosarul cererii de finanţare depus 
on line. In caz contrar, proiectul nu va fi contractat.



Pentru selectarea cererilor de finanţare ce vor fi verificate se va determina riscul fiecărui proiect folosind un număr de 3
factori de risc (I1, I2, I3).
Pentru fiecare proiect se va determina punctajul fiecărui factor de risc pe o scară de la 1 la 5.

Factori de risc
Punctaj obţinut

2 Obiective

Firma nu a mai desfăşurat activitate

5 Obiective

3

4

4 Obiective

3 Obiective

Factor
îndeplinit

Punctaj obţinut

Prestări servicii

Producție

2

3

5

5

TOTAL

5

Factor
îndeplinit

I1. Activitatea desfășurată înainte de depunerea cererii de finanțare

I2. Activități propuse prin Planul de Afaceri Punctaj obţinut
Factor

îndeplinit

Firma a desfăşurat activităţi non-agricole 1

Firma a desfăşurat activităţi agricole 3

I3. Numar obiective propuse in Planul de Afaceri



8. Număr locuri de muncă nou 
create

Albine

Creștere ovine și caprine

Porcine

Păsări de curte

Mixte - culturi mixte

Mixte - animale mixte

Mixte - culturi și animale cu excepția albinelor

Altele

7. Tip ramură agricolă

(se completeaza numai pentru solicitanții care dețin 

exploatații agricole și se încadrează în categoria 

fermierilor sau a membrilor gospodăriilor agricole)

Bărbaţi
Femei

Culturi permanente (altele decât viticultura)

Creștere bovine pentru lapte

Creștere bovine pentru carne

<=40

>40

3. Statutul beneficiarului

Fermier

Microîntreprindere nou înfiinţată

4. Tipul de zonă

Zonă normală

5. Tipul investiţiei b. activități meșteșugărești

d. activităţi pentru agro-turism

Întreprindere mică nou înfiinţată

Întreprindere mică existentă

<=40

>40
Bărbaţi

Femei

Membru al unei gospodării agricole

Microîntreprindere existentă

6. Suprafaţa (ha) exploataţiei/exploataţiilor sprijinite

Zonă constrângeri semnificative

c. activităţi legate de furnizarea de servicii

Zonă montană

Zonă constrângeri specifice

a. activităţi pentru producerea și comercializarea produselor 
nonagricole

M02 - Servicii de consiliere8. Contribuie la Prioritatea 1
M01 - Transfer de cunoştinţe şi acţiuni de informare

M16 - Cooperare

(se completeaza numai pentru solicitanții care dețin exploatații agricole și se încadrează în categoria fermierilor sau a membrilor gospodăriilor agricole)

Culturi de câmp

Horticultură

Viticultură

Anexa INDICATORI DE MONITORIZARE

Măsura B3/P6 DI6A - ,,Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei"

2. Tipul beneficiarului

Persoană juridică

1. Cod CAEN

Solicitanți înființați în baza 
OUG 44/ 2008



Indic. nr.1 - reprezintă codul CAEN completat de solicitant la prima poziție din cele maxim 5 coduri CAEN din Cererea de Finanțare 
pentru investiţia/investițiile vizată/vizate prin proiect
Indic. nr. 2, 3, 4 și 5 - se va bifa doar o singura categorie/ categoria majoritară
Indic. nr. 6 și 7 - acești indicatori (suprafața exploatației agricole și tip ramură agricolă) se vor completa numai pentru solicitanții 
care dețin exploatații agricole și se încadrează în categoria fermierilor sau a membrilor gospodăriilor agricole. În cazul în care 
solicitantul nu deține o suprafață, exploatația vizează doar creșterea animalelor, la indicatorul "Suprafața exploatației agricole" va 
completa "0" iar la "Tip ramură agricolă" va fi bifa ramura agricolă la care se încadrează.
Indic. nr. 8 - se va completa numărul locurilor de muncă nou create prin proiect                                                                                                                                                   
Indic. nr. 9 - se va completa din momentul demararii M01, M02, respectiv M16, cu bifa în dreptul măsurii corespunzătoare, dacă va 
fi cazul.



5. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei 

5

3.  Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri  

4. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul Bârsei precum și față 
de nevoile identificate în cadrul SDL 

Integrarea activității propuse în economia locală 

4.2

4.2.a Numărul de locuri de muncă create: 3 sau mai multe locuri de muncă create

4.2.b Numărul de locuri de muncă create: 2 locuri de muncă create

4.2.c Numărul de locuri de muncă create: 1 loc de muncă creat

2

3

4.1.b Tipul de activitate propus:  Servicii

4.1 4.1.a Tipul de activitate propus:  Producție 

2.1 Producția comercializată sau activitățile prestate reprezintă între 30% și 34,99% din valoarea 
primei tranșe de plată

2.2 Producția comercializată sau activitățile prestate reprezintă între 35% și 39,99% din valoarea 
primei tranșe de plată

2.3 Producția comercializată sau activitățile prestate reprezintă peste 40% din valoarea primei 
tranșe de plată 

3.1 Contribuția PA la teme orizontale(protecția mediului, eficiență energetică și limitarea 
schimbărilor climatice)

3.2 Contribuția PA la asigurarea egalitații de șanse și combaterea discriminării

Punctaj

1.1 Solicitantul este înregistrat ca agricultor în Registrul agricol/A.P.I.A. înaintea de lansarea 
apelului de selecție.

1

1.2 Solicitantul este membru al unei familii de fermieri, a activat în cadrul fermei înainte de 
lansarea apelului de selecție și prezintă documente care să demonstreze acest lucru.

Grilă criterii de selecție sub-măsura B3/P6 DI6A”Investiții non-agricole în Ținutul Bârsei”

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție

1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non 
agricole 

2. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de 
producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de 

plată.



6

6. Principiul pregătirii antreprenoriale 

6.1 Solicitantul a absolvit un curs de formare profesională, finalizat înainte de lansarea apelului de 
selecție recunoscut de Autoritatea Natională pentru Calificãri (A.N.C.) și/sau alte instituții relevante 
ale  Statului Român.

6.3 Solicitantul participă în momentul depunerii cererii de finanțare la un curs de formare 
profesională pentru dezvoltarea de competențe antreprenoriale.

6.2 Solicitantul a absolvit un curs de formare profesională  finalizat înainte de lansarea apelului de 
selecție dar nu este recunoscut de Autoritatea Natională pentru Calificãri (A.N.C.) și/sau alte 
instituții relevante ale  Statului Român.

Integrarea activității propuse în economia locală 

TOTAL 0.0000



deschis la Banca

Sucursala / Agenție

Prin reprezentant legal, doamna/domnul

Fax

comuna

oraşul

Codul unic de inregistrare APIA

In cazul in care nu aveti un cod unic de inregistrare APIA, completati acest formular. 

FORMULAR

Programului naţional de dezvoltare rurală 2014 - 2020

Denumire solicitant:

solicit înscrierea în Registrul unic de îdentificare - Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Am luat la cunoştinţă că orice modificare a informaţiilor de mai sus trebuie furnizată către APIA în termen de maximum 10 zile
lucrătoare de la producerea acestora.
Declar pe propria răspundere că cele de mai sus sunt conforme cu realitatea.
Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date a Sistemului Integrat de Administrare şi Control, procesate şi
verificate în vederea înscrierii în Registrul unic de identificare şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii
statistice şi de evaluări economice, în condiţiile Legii nr. 677-2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

Reprezentant legal

nr. bl. et. ap. sectorul codul poştal

Număr de telefon

satul strada

Categorie Solicitant:

Sediul / Adresa

Ţara România Judeţul

Numele şi prenumele

Data:

Semnătura 

Număr de înregistrare în registrul comerțului/Registrul asociațiilor și fundațiilor

CUI / CIF

Cod CAEN pentru activitatea principală

Cod CAEN pentru activitatea secundară pentru care se solicită înregistrarea în Registrul unic de identificare

Cod IBAN

cu CNP

E-mail
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Lista documente 

Obligatoriu 
pentru 
toate 

proiectele 

Obligatori
u daca 

proiectul 
impune 

Obligatoriu 
pentru 
toate 

proiectele 

Obligator
iu daca 

proiectul 
impune 

1 2 3 4 5 
ETAPA DEPUNERE CONTRACTARE 

1. Plan de afaceri ☐
2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit 
şi pierderi - formularul 20, formularele 30 și 40), precedente 
anului depunerii proiectului 
înregistrate la Administraţia Financiară în care rezultatul 
operațional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 
pierdere - formularul 20) să fie pozitiv 
(inclusiv 0). 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani 
financiari înainte de anul depunerii cererii de finanţare, se vor 
depune ultimele două situaţii 
financiare. Excepție fac întreprinderile înființate în anul 
depunerii cererii de finanțare. 
sau 

☐

2.2 Declaraţie privind veniturile realizate din România în anul 
precedent depunerii proiectului, înregistrată la Administraţia 
Financiară (formularul 200) 
însoțită de Anexele la formular         
şi/sau 

☐

2.3 Declaraţia privind veniturile din activităţi agricole impuse 
pe norme de venit (formularul 221), document obligatoriu de 
prezentat la depunerea cererii 
de finanţare; 
sau 

☐

2.4 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia 
Financiară, în cazul solicitantilor care nu au desfăşurat 
activitate anterior depunerii proiectului. ☐

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

☐

În cazul contractului de concesiune pentru clădiri, acesta va fi 
însoțit de o adresă emisă de concedent care să specifice dacă 
pentru clădirea concesionată există solicitări privind 
retrocedarea. 

☐

În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi 
însoțit de  o adresă emisă de concedent care să specifice: 
- suprafața concesionată la zi - dacă pentru suprafața 
concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea și dacă da, să se menționeze care este suprafața 
supusă acestui proces; 
- situația privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în 
graficul de realizare a investițiilor prevăzute în contract, daca 

☐
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concesionarul și-a respectat graficul de plată a redevenței și alte 
clauze"  

Documentele de la pct. 3.1(a,b și c) de mai sus vor fi însoțite de: 
- documente cadastrale și documente privind înscrierea 
imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de 
carte funciară pentru informare din care sa rezulte înscrierea 
dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte 
funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 
depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii 
proiectului). 

☐

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de 
mașini și/sau utilaje fără montaj sau al căror montaj nu necesită 
lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra 
instalațiilor existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, 
ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile pentru o 
perioada (calculată în ani) cel puțin egală cu perioada de derulare 
a proiectului începând cu anul depunerii cererii de finanțare care 
să certifice, dupa caz: 
a) dreptul de proprietate privată,
b) dreptul de concesiune,
c) dreptul de superficie,
d) dreptul de uzufruct;
e) dreptul de folosință cu titlul gratuit;
f) împrumutul de folosință (comodat);
g) dreptul de închiriere / locațiune
De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de 
locațiune/închiriere, contract de comodat. 

☐

În cazul în care documentele de la pct. 3.2(a,b,c,d,e,f și g) nu 
sunt depuse în formă autentică sau nu sunt emise de o 
autoritate publică sau nu sunt hotărâri judecătorești acestea 
vor fi însoțite de: 
Documente cadastrale și documente privind înscrierea 
imobilelor în evidențele de cadastru și carte funciară (extras de 
carte funciară pentru informare din care sa rezulte înscrierea 
dreptului în cartea funciară, precum și încheierea de carte 
funciară emisă de OCPI), în termen de valabilitate la data 
depunerii (emis cu maxim 30 de zile înaintea depunerii 
proiectului). 

☐

În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este 
liber de sarcini (ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va 
depune acordul creditorului privind execuția investiției și graficul 
de rambursare a creditului 

☐

4. Extras din Registrul agricol - în copie cu ştampila primăriei
şi menţiunea "Conform cu originalul" pentru dovedirea 
calităţii de membru al gospodăriei agricole, care desfășoară 
activitate agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha

☐

5. Pentru întreprinderile care au autorizat/autorizate
codul/codurile CAEN propus/propuse prin proiect se 
solicită obligatoriu o Declarație întocmită și asumată prin 

☐
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semnătură de un expert contabil, din care sa reiasă faptul 
ca 
întreprinderea nu a desfășurat niciodată 
activitatea/activitățile pentru care a solicitat finanțare și/sau 
din care să rezulte că veniturile din activități agricole 
reprezintă cel puțin 50% din veniturile de exploatare ale 
solicitantului."  

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

☐

7. Documente care atestă forma de organizare a
solicitantului. 
7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza 
actului de constituire și a statutului propriu în cazul 
Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

☐

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă 
☐

8.1 Certificat de cazier judiciar al solicitantului - persoană 
juridică ☐
8.2 Certificat de cazier judiciar al reprezentantului legal - 
persoană fizică ☐
9.1 Certificat de atestare fiscală pentru întreprindere ☐
9.2 Certificat de atestare fiscală pentru reprezentantul 
legal; 
Certificatele vor fi emise de către Direcţia Generala a 
Finanţelor Publice şi de primăriile pe raza cărora îşi au 
sediul social şi punctele de lucru (numai în cazul în care 
solicitantul este proprietar asupra imobilelor) şi, dacă este 
cazul, graficul de reeşalonare a datoriilor către bugetul 
consolidat. 

☐

10. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-
întreprinderilor/întreprinderilor mici (Anexa 4 din Ghidul 
solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana 
autorizată să reprezinte întreprinderea. 

☐

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului
privind respectarea regulii de cumul a ajutoarele de 
minimis (Anexa 5 din Ghidul Solicitantului). 

☐

12. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului
privind neîncadrarea în categoria "firme in 
dificultate"(Anexa 6 din Ghidul Solicitantului), semnată de 
persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform 
legii. Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția 
PFA-urilor, întreprinderilor individuale, întreprinderilor 

☐
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familiale și a societăților cu activitate de mai puțin de 2 ani 
fiscali. 
13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu
a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02(Anexa 7 din 
Ghidul Solicitantului) 

☐

14.Adresă emisă de instituția financiară 
(bancă/trezorerie) din care să rezulte denumirea și adresa 
băncii precum și codul IBAN al contului în care se 
derulează operațiunile cu AFIR aferente proiectului FEADR. 

☐

15. Certificat de cazier fiscal al solicitantului ☐
16. Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și
nici un alt membru al gospodăriei nu a mai solicitat în 
aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar 
nerambursabil forfetar pe sM 6.2. 

☐

Alte documente (se va specifica după caz) 

A. VERIFICAREA ELIGIBILITĂȚII SOLICITANTULUI 
1. Verificarea eligibilităţii solicitantului Documente verificate 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul debitorilor AFIR, atât 
pentru Programul SAPARD cât și pentru FEADR?  

□ □ 

1.2.1 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i. și în art. 19.1.a.iii: 

a) Solicitantul are contract de finanțare aflat în implementare și
finanțat pentru măsura 112 „Instalarea tinerilor fermieri”/411.112 
“Instalarea tinerilor fermieri”  din LEADER, din PNDR 2007-2013 
şi/sau pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor 
fermieri” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020?  

□ □ □ 

b) Exploataţia/parte din exploataţia care solicită sprijin a mai
beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 112 „Instalarea 
tinerilor fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor fermieri” din 
LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau prin intermediul submăsurii 
6.1„Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”  sau proiecte similare 
finantate prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru implementarea 
acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-
2020? 

□ □ □ 

c) Solicitantul are decizie de finanțare pentru proiect  aflat în
implementare  și finanțat prin intermediul măsurii 141 „Sprijinirea 

□ □ □
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fermelor agricole de semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, 
și/sau prin intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici”sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 
 
d) Exploatația/parte din exploataţia pentru care s-a solicitat sprijin 
aparține unui proiect  aflat în implementare și finanțat prin 
intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta ”/411.141 Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 2007-2013, și/sau prin 
intermediul submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor 
mici” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 _ ”Sprijin 
pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locală” din PNDR 2014-2020? 
 

□ □ □ 

e) Solicitantul are în derulare un proiect pe submăsura 4.1 "Investiţii 
în exploataţii agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii pomicole” 4.2 
”Investiții pentru procesarea/marketingul produselor agricole”, 
4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul produselor din sectorul 
pomicol” sau proiecte similare finantate prin sub-măsura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de 
Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

□ □ □ 

1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii 
- Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în 
actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect 
sau a mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 6.2 sau pentru 
acelasi tip de finantare prin sub-măsura 19.2? 

□ □ □ 

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în 
Declaraţia pe proprie raspundere secțiunea (F) din CF? 

□ □  

1.4 a) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.i și 19.1.a.iii: În 
cadrul unei familii (soț și soție) doar unul dintre membri  beneficiază 
de sprijin? 
 

□ □ □ 

1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul a 
propus prin Planul de afaceri activitati aferente unui/unor 
cod/coduri CAEN care este/a fost  sunt/au fost autorizat/autorizate 
la ONRC inainte de depunerea cererii de finantare si nu a depus o 
Declarație întocmită și asumată prin semnătură de către un expert 
contabil, din care să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat 
niciodată activitatea/activitatile pentru care solicită finanțare ?  

□ □ □ 
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1.4 c) pentru proiectele încadrate în art. 19.1.a.ii: Solicitantul detine 
parti sociale in alte societati care isi desfasoara activitatea in baza 
aceluiasi/acelorasi cod/coduri CAEN autorizat/autorizate la ONRC 
ca si cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau 
a unor coduri CAEN aferente unor activitati complementare 
autorizate la ONRC? 

□ □ □ 

B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

EG1 Solicitantul aparține categoriei de solicitanți eligibili? □ □ □ 

EG2 Dimensiunea exploatației agricole se încadrează în 
dimensiunile admise? 

□ □ □ 

EG3 Planul de afaceri prevăzut conține cel puțin: 

(a) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.i și art.19.1.a.iii: 

(i) situația inițială a exploatației agricole; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea activităților 
exploatației agricole; 

(iii) detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea 
mediului și de utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru 
dezvoltarea activităților exploatației agricole, cum ar fi investițiile, 
formarea sau consilierea. 

 

(b)  în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii: 

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau 
a întreprinderii mici care solicită sprijinul; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale 
persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau 
ale întreprinderii mici;  
(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților 
persoanei sau ale exploatației agricole, ale microîntreprinderii sau 
ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau 
consilierea. 

□ □ □ 

EG4 în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i și 
iii: 

Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează îmbunătățirea 
performanței generale a exploatației agricole? 

□ □ □ 

EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate 
pe o perioadă de maximum cinci ani. 

□ □ □ 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 
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EG6 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre 
tipurile de activități sprijinite prin măsură  

□ □ □ 

EG7 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate 
în teritoriul Ținutul Bârsei iar activitatea va fi desfășurată în 
comunitățile din teritoriul Ținutul Bârsei  
 

□ □ □ 

EG8 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel 
mult 9 luni de la data notificării de primire a sprijinului.  
 

□ □ □ 

EG9  Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul 
face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția 
comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 
30% din valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în 
momentul finalizării implementării planului de afaceri) 

□ □ □ 

EG10 Pot fi finanțate și alte activități decât cele prevăzute în cadrul 
listei cu coduri CAEN aplicabile măsurii clasice din PNDR, cu 
condiția respectării regulilor ajutoarelor de minimis. 
 

□ □ □ 

EG11 Solicitantul își poate propune prin proiect activități aferente 
mai multor coduri CAEN; în cazul în care cuantumul sprijinului 
aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea sprijinului acordat va 
fi corespunzătoare codului CAEN cu o valoare mai mică. 
 
 

□ □ □ 

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect: 

(a) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i: 

• Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult 
de 50.000 de euro. 

(b) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii: 

• 30.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează 
serviciile 

•      50.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează 
activitațiile de producție 

•  (c) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în 
art.19.1.a.iii: 

• Maximum prevăzut în fișa măsurii din SDL, dar nu mai mult 
de 15.000 euro. 

 

□ □  
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D. Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăți (sprijin) și  a obține astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii? 

□ □ □ 

E. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

1.Principiul diversificării activitații agricole a 
fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non-
agricole 

□ □ □ 

2. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de 
afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau 
activitățiile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei 
tranșe de plată. 

□ □ □ 

3. Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri. □ □ □ 

4. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social 
al teritoriului Ținutul Bârsei precum și față de nevoile identificate 
în cadrul SDL. 

□ □ □ 

5. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei. □ □ □ 

6. Principiul pregătirii antreprenoriale □ □ □ 

SE MENTINE STATUTUL DE PROIECT 
SELECTAT? 

DA DA cu 
observații* NU**  

       

* se vor completa documentele care au stat la baza deciziei de menținere a statutului de proiect 
selectat (Erată la Raportul de selecție, decizia forului de control MADR, adresa DGDR – AM 
PNDR), în cazul proiectelor pentru care au fost transmise Note de atenționare privind criteriile 
de selecție 
** se vor preciza documentele care modifică statutul de proiect selectat 

OBSERVAȚII:  
Aprobat : Director GAL ȚINUTUL BÂRSEI 

      Nume/Prenume: ________________________ 

      Semnătura _______________________ 

      Data:  

      Ştampila 

Întocmit: Expert GAL TINUTUL BARSEI 

Nume/Prenume: _____________________ 

Semnătura ______________________________ Data: 

_____________ 

Verificat:Expert GAL TINUTUL BARSEI 

Nume/Prenume: _____________________ 

Semnătura ______________________________ Data: 

_____________ 
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C. VERIFICAREA CRITERIILOR DE SELECȚIE APLICATE DE CĂTRE GAL 

Selecția beneficiarilor măsurii B3/P6 DI6A se va face în baza unei proceduri transparente pe baza 
următoarelor principii: 
 

1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 
activități non agricole  

2. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție 
de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei 
tranșe de plată.  

3. Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri;  
4. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul Bârsei 

precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL; 
5. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei 
6. Principiul pregătirii antreprenoriale  

 
Nr. 
Crt. 

Criteriu de selecție Punctaj Punctaj Acordat 

1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 
activități non agricole  

MAX. 20 PUNCTE 

1.1 

Solicitantul este înregistrat ca 
agricultor în Registrul 
agricol/A.P.I.A. înaintea de 
lansarea apelului de selecție. 

20 puncte  

  

1.2 

Solicitantul este membru al unei 
familii de fermieri , a activat în 
cadrul fermei înainte de lansarea 
apelului de selecție și prezintă 
documente care să demonstreze 
acest lucru. 

10 puncte 

2. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în 
funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din 

valoarea primei tranșe de plată. 
MAX. 10 puncte 

2.1 Producția comercializată sau 
activitățile prestate reprezintă 
între 30% și 34,99% din valoarea 
primei tranșe de plată 

5 puncte  
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2.2 Producția comercializată sau 
activitățile prestate reprezintă 
între 35% și 39,99% din valoarea 
primei tranșe de plată 

7 puncte 

2.3 Producția comercializată sau 
activitățile prestate reprezintă 
peste 40% din valoarea primei 
tranșe de plată 

10 puncte 

3.  Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri  - contribuția la protecția mediului, eficiență 
energetică și limitarea schimbărilor climatice, asigurarea egalității de șanse și combaterea 

discriminării 
Max. 10 puncte 

 Nivelul calitativ al planului de afaceri  
3.1 Contribuția PA la teme orizontale 

(protecția mediului, eficiență 
energetică și limitarea 
schimbărilor climatice) 

5 puncte 

3.2 Contributia PA la asigurarea 
egalității de șanse și combaterea 
discriminării 

5 puncte 

4. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul 
Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL  

Max 30 puncte 

4.1 Tipul de activitate propus  Max. 15 
puncte 

 

4.1.a Producție  15 puncte 

4.1.b Servicii 10 puncte  

4.2 Numărul de locuri de muncă 
create 

Maxim 15 
puncte 

 

4.2.a  3 sau mai multe locuri de muncă 
create 15 puncte 

 

4.2.b 2 locuri de muncă create 10 puncte  

4.2.c 1 loc de muncă creat 5 puncte 

5. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei  
MAX 10 puncte 

 Impactul economic al proiectului Max. 10 
puncte 

 

5 Integrarea activității propuse în 
economia locală  

Max. 10 
puncte 

 

6. Principiul pregătirii antreprenoriale 
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MAX. 20 puncte 
 
 

6.1 
 
 

Solicitantul a absolvit un curs de 
formare profesională, finalizat 
înainte de lansarea apelului de 
selecție recunoscut de 
Autoritatea Natională pentru 
Calificãri (A.N.C.) și/sau alte 
instituții relevante ale  Statului 
Român. 

 
20 puncte 

 

6.2 Solicitantul a absolvit un curs de 
formare profesională  finalizat 
înainte de lansarea apelului de 
selecție dar nu este recunoscut 
de Autoritatea Natională pentru 
Calificãri (A.N.C.) și/sau alte 
instituții relevante ale  Statului 
Român. 

 
10 

puncte 

6.3 Solicitantul participă în 
momentul depunerii cererii de 
finanțare la un curs de formare 
profesională pentru dezvoltarea 
de competențe antreprenoriale. 

5 
puncte 

 

PUNCTAJ TOTAL 100 
 
 
ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de 
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare 
a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de 
monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile 
vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul 
constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 
 
Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune. 
 
 Punctajul minim necesar pentru selecția proiectului  - 50 puncte 
 
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:  
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de: 

1. Principiul diversificării activităților agricole – vor avea prioritate solicitanții care au derulat 
activități agricole anterior depunerii cererii de finanțare 

2. Principiul pregătirii antreprenoriale – vor avea prioritate solicitanții care au absolvit un curs 
recunoscut de competențe antreprenoriale.  

OBSERVAȚII: 
........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 
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Aprobat : Director GAL ȚINUTUL BÂRSEI 

      Nume/Prenume: ________________________ 

      Semnătura _______________________ 

      Data:  

      Ştampila 

Întocmit: Expert GAL TINUTUL BARSEI 

Nume/Prenume: _____________________ 

Semnătura ______________________________ Data: 

_____________ 

Verificat:Expert GAL TINUTUL BARSEI 

Nume/Prenume: _____________________ 

Semnătura ______________________________ Data: 

_____________ 
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Anexa G - Metodologie de aplicat pentru verificarea conformităţii 
 
 
Informaţii generale cu privire la solicitant si la proiect 
• Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare se completează conform  instrucțiunilor de mai jos 
 

Codul apelului de selecție 
x x y y w w a a a a z z 
Număr 
apel 
lansat 

Numărul 
măsurii din 
SDL, alcătuit 
dintr-o litera 
(A, B sau C) și o 
cifra (1, 2, 3 sau 
4) 

Numărul apelului 
lansat pentru 
măsura respectiva 

Anul lansării 
apelului de 
selecție 

Numărul de ordine al 
cererii de finanțare (se 
acordă în ordinea 
depunerii dosarelor 
cererii de finanțare în 
cadrul unui apel de 
selecție 

 
 
• Solicitantul a mai depus pentru verificare această Cerere de Finanţare în cadrul prezentei cereri de proiecte ?  
 
Se verifica în Registrul de intrări al Cererilor de Finanțare 
 
 
Verificarea concordanţei documentelor prezentate 
I. Verificarea Cererii de Finanţare 
1. Solicitantul a utilizat de pe site-ul www.tinutulbarsei.ro a Cererii de Finanţare aferentă măsurii C1/P6 DI6B ?  
 
Se verifică dacă solicitantul a utilizat ultima variantă a Cererii de Finanţare aferentă măsurii C1/P6 DI6B. Dacă a 
utilizat altă formular cererea de finanţare este declarată neconformă. 
 
2. Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi semnate / 
ştampilate de către beneficiar;  
 
Se verifică dacă Dosarul Cererii de Finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate şi 
semnate/ştampilate de către beneficiar;  
Se verifică, prin sondaj, dacă paginile din exemplarul “COPIE” al Dosarului Cererii de Finanţare corespund cu paginile 
din exemplarul “ORIGINAL”. Dacă nu corespund, se bifează căsuţa NU se specifică la rubrica “Observaţii” iar cererea 
de finantare este declarata neconforma. 
 
3. Este anexat Opisul documentelor, numerotat cu pag. 0, iar referinţele din Cererea de Finanţare corespund cu 
numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare? 
 
Se verifică existenţa Opisului documentelor, paginaţia acestuia, se verifică prin sondaj dacă referinţele din Cererea 
de Finanţare (CF) corespund cu numărul paginii la care se află documentele din Dosarul Cererii de Finanţare. Dacă 
referinţele din Cererea de Finanțare nu corespund, se bifează casuţa NU şi se trece la rubrica “Observaţii” iar 
solicitantul este rugat să facă modificarile care se impun insuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, 
expertul bifează căsuţa DA. 
 
4. Pe fiecare copie, a unui document original care rămâne in posesia solicitantului, apare menţiunea ”conform cu 
originalul”? 
 
La acest punct expertul verifică concordanţa copiei cu originalul, semnează şi datează documentul COPIE, bifează 
 

http://www.tinutulbarsei.ro/
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in coloana „Concordanţa copie cu original” după verificarea documentelor ataşate cererii de finanţare, când se 
verifică concordanţa copiei cu originalul. 
Dacă nu corespund, se bifează casuţa NU şi se specifică la rubrica „Observaţii”. 
 
 
5.. Cererea de Finanţare este completată, semnată / ştampilată de solicitant ? 
 
Expertul GAL Ținutul Bârsei verifică dacă sunt completate secțiunile din cadrul cererii de finanțare, daca informațiile 
din Cererea de Finanțare (Masura, denumirea solicitantului, titlul proiectului, descrierea proiectului, amplasarea 
proiectului, datele despre solicitant, etc. ) sunt completate coresct si corespund cu datele din documentele tehnice 
și administrative anexate cererii de finanțare.  
 
Dacă sunt descoperite erori de formă, acestea vor fi corectate pe loc de către solicitant.  
Necompletarea unor sectiuni din cererea de finanțare nu sunt considerate erori de formă și atrag după sine 
declararea cererii de finanțare ca neconformă.  
 
6. Codul unic de identificare RO existent: ____________________ 
 
Se completează în fișă codul de identificare RO emis de APIA 
 
7. Solicitantul a bifat / completat partea C din Cererea de Finanţare referitoare la obţinerea unei asistenţe financiare 
nerambursabile din alte fonduri ? 
 
Expertul verifica dacă solicitantul a bifat căsuţa corespunzătoare NU în Cererea de Finanţare sau a completat în 
coloanele corespunzătoare DA toate informatiile solicitate (numărul de proiecte, denumirea programului şi titlul 
proiectelor, valoarea sprijinului financiar nerambursabil în €).  Funcţie de acestea, expertul va bifa căsuţa 
corespunzătoare DA sau NU. Dacă solicitantul nu a bifat sau completat partea C, Cererea de Finantare este 
neconformă.   
 
8. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de investitie,  este 
atasat Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de investitie, lista 
cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii proiectului), întocmit de solicitant, pentru 
solicitantii care au mai beneficiat de programe de finantare nerambursabila, pentru aceleasi tipuri de investitii?   
 
Daca raspunsul la punctul 7 a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat  Raportul asupra utilizării altor programe 
de finanţare nerambursabilă (rezumat) intocmit de solicitant, in cazul in care acesta a mai beneficiat de sprijin 
financiar pentru acelasi tipuri de investitii. 
In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de 
finantare este neconforma. In cazul in care solicitantul nu a obtinut asistenta financiara nerambursabila din alte 
fonduri, expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL. 
 
9. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii ?  
 
Expertul verifica dacă căsuţele sunt bifate şi dacă este trecut numărul paginii în coloana OPIS DOCUMENTE (pagina) 
din Cererea de Finanţare la care se află documentul respectiv.   Dacă unul din documentele obligatorii nu este ataşat 
Cererii de Finanţare, se specifică la rubrica Observaţii lipsa acestuia, iar Cererea de Finanţare este declarată 
neconformă.  
 
10. Solicitantul a bifat punctele corespunzătoare proiectului  din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului ?  
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Expertul verifica dacă este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal şi dacă au fost bifate căsuţele 
corespunzătoare proiectului. Dacă nu sunt bifate căsuţele corespunzătoare, se bifează căsuţa corespunzătoare NU, 
se specifică acest lucru la rubrica Observaţii iar cererea de finantare este declarata neconforma. . 
 
11. Solicitantul a  datat, semnat şi ştampilat Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ?  
 
Expertul verifica existenţa datei, semnăturii şi a ştampilei solicitantului. Dacă informaţiile nu sunt precizate, Cererea 
de Finanţare este declarată neconformă. 
 
 
12. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii respective, prevazuti in Cererea de finantare sunt completati de 
catre solicitant ?  
 
Expertul verifica dacă indicatorii de monitorizare specifici măsurii pentru care solicită finanţare prin programul 
PNDR sunt completaţi de către solicitant. Dacă informaţiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform. 
 
13. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
 
Expertul verifică dacă copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie 
 
14. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma electronică a Cererii 
de finanțare? 
 
Expertul verifică dacă copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanțare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanțare? 
Anexa H - Metodologie pentru verificarea eligibilității proiectului 
 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1.1 Solicitantul este înregistrat în Registrul 
debitorilor AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD cât și pentru FEADR  

Documente verificate : 

Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului din secțiunea F din cererea de 
finanțare. 

 Expertul verifică dacă solicitantul este înscris 
cu debite în Registrul debitorilor pentru 
SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul 
\\alpaca\Debite  

În situația în care solicitantul este înscris în 
Registrul debitorilor, expertul va tipări şi anexa 
pagina privind debitul, inclusiv a dobânzilor şi a 
majorărilor de întarziere ale solicitantului. 
Dacă solicitantul nu a bifat în declarație acest 
punct, expertul solicită acest lucru prin E3.4L şi 
doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi 
asume angajamentele corespunzătoare 
proiectului, expertul bifează NU, motivează 
poziţia sa în liniile prevăzute în acest scop la 
rubrica „Observatii” şi cererea va fi declarată 
neeligibilă. 

În cazul în care solicitantul își asumă acest 
angajament în urma solicitării, semnează și 
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ștampilează, după caz, declarația, expertul va 
bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă. 

În cazul în care solicitantul nu a semnat şi după 
caz ştampilat declaraţia pe propria răspundere 
din secțiunea F, expertul solicită acest lucru 
prin E3.4L şi doar în cazul în care solicitantul 
refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează 
NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va 
fi declarată neeligibilă. 

În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: 
Verificarea conformităţii şi eligibilităţii 
documentelor solicitate în vederea contractării 
expertul va verifica dacă beneficiarul a depus 
„Dovada achitării integrale a datoriei faţă de 
AFIR, inclusiv dobânzile şi majorările de 
întâziere (dacă este cazul)” în termenul 
precizat în notificarea AFIR privind selectarea 
cererii de finanțare și semnarea contractului de 
finanțare. 

1.2.1.a) Solicitantul are contract finanțare  
aflat în implementare și finanțat pentru 
măsura 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”/411.112 Instalarea tinerilor fermieri, 
din LEADER, din PNDR 2007-2013 şi/sau 
pentru submăsura 6.1 „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-
2020? 

1.2.1.a) Expertul verifica accesand link-
urile http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pag
es/Report.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AF
IR%2fStatus+plati+141 si 

http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/R
apoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati%20PN
DR2020%20tranzitie 

Dacă fermierul  a mai beneficiat de sprijin 
nerambursabil prin masura 112 „Instalarea 
tinerilor fermieri”/ 411.112 Instalarea tinerilor 
fermieri,  din LEADER, din PNDR 2007-2013, din 
PNDR 2007-2013 sau prin intermediul 
submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri”, din PNDR 2014-2020. 

În situația în care se regasește în baza de date 
AFIR se listeaza print screen-ul și se atasează la 
fișa de evaluare, situație în care cererea de 
finanțare este neeligibilă și se va bifa caseta 
“da”.  În caz contrar se va bifa “nu”, cererea 
fiind declarată eligibilă. 

 

http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR%2fStatus+plati+141
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR%2fStatus+plati+141
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR%2fStatus+plati+141
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/Rapoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati%20PNDR2020%20tranzitie
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/Rapoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati%20PNDR2020%20tranzitie
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/Rapoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati%20PNDR2020%20tranzitie
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1.2.1.b) Exploataţia/parte din exploataţia care 
solicită sprijin a mai  beneficiat de sprijin prin 
intermediul măsurii 112 „Instalarea tinerilor 
fermieri”/ 411.112 “Instalarea tinerilor 
fermieri” din LEADER, din PNDR 2007-2013 
şi/sau prin intermediul submăsurii 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri” sau 
proiecte similare finantate prin sub-măsura 
19.2 ”Sprijin pentru implementarea acțiunilor 
în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din 
PNDR 2014-2020? 

1.2.1.b) Pentru verificarea acestei conditii se 
verifica cedentii exploatatiilor preluate/parte 
din exploatațiile preluate de catre solicitant in 
bazele de date: IACS - APIA si/sau 
ANSVSA/DSVSA. Se introduce CNP-ul 
cedentilor exploatatiilor in baza de date din 
AFIR si se verifica daca respectivii cedenti au 
beneficiat de sprijin prin intermediul măsurii 
112 „Instalarea tinerilor fermieri”/ 411.112 
„Instalarea tinerilor fermieri”, din LEADER, din 
PNDR 2007-2013 sau prin intermediul 
submăsurii 6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” inclusiv ITI, sau proiecte 
similare finanțate prin sub-măsura 19.2 din 
PNDR 2014-2020 . 

In situatia in care in urma verificarilor se 
constata ca cedentii exploatatiilor preluate au 
mai beneficiat de sprijin cererea de finantare 
este neeligibila iar expertul va bifa caseta “da”.  
În caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind 
declarată eligibilă.  

În situaţii excepţionale, se verifică 
parcelele/animalele preluate de către 
solicitant, dacă figurează într-o exploataţie 
care a beneficiat de sprijin prin 112/411.112. 

1.2.1.c) Solicitantul are decizie de finanțare 
pentru proiect  aflat în implementare  și 
finanțat prin intermediul măsurii 141 
„Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta”/411.141 Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta” din LEADER, din 
PNDR 2007-2013, și/sau prin intermediul 
submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” sau proiecte similare finantate 
prin sub-măsura 19.2 ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

1.2.1.c) Se verifică solicitantul in baza de date 
AFIR (SPCDR) accesand link-urile 
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/R
eport.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR%
2fStatus+plati+141  

http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/R
apoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati%20PN
DR2020%20tranzitie dupa CNP-ul 
reprezentantului legal de proiect, daca tanarul 
fermier are  un proiect nefinalizat sau a 
beneficiat de sprijin nerambursabil prin masura 
141 „Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta”/ 411.141 Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta ”, din LEADER, din 
PNDR 2007-2013 sau prin intermediul 
submăsurii 6.3 „Sprijin pentrudezvoltarea 
fermelor mici” inclusiv ITI sau proiecte similare 
finantate prin sub-măsura 19.2 din PNDR 2014-

 

http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR%2fStatus+plati+141
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR%2fStatus+plati+141
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fRapoarte+IT+AFIR%2fStatus+plati+141
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/Rapoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati%20PNDR2020%20tranzitie
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/Rapoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati%20PNDR2020%20tranzitie
http://spcdrdba/Reports_SPCDRDBA/report/Rapoarte%20IT%20AFIR/Status%20plati%20PNDR2020%20tranzitie
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2020. In situatia în care se regaseste în baza de 
date AFIR cu un proiect  nefinalizat sau a mai 
beneficiat de sprijin se listeaza print screen-ul 
si se ataseaza la fisa de evaluare, situatie in 
care cererea de finantare este neeligibila si se 
va bifa caseta “da”.  În caz contrar se va bifa 
“nu”, cererea fiind declarată eligibilă. 

1.2.1.d) Exploatația/ parte din exploataţia 
pentru care s-a solicitat sprijin aparține unui 
proiect  aflat în implementare și finanțat prin 
intermediul măsurii 141 „Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta ”/411.141 
Sprijinirea fermelor agricole de 
semisubzistenta” din LEADER, din PNDR 
2007-2013, și/sau prin intermediul 
submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” sau proiecte similare finanțate 
prin sub-măsura 19.2 _ ”Sprijin pentru 
implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei 
de Dezvoltare Locală” din PNDR 2014-2020? 

 

 

1.2.1.d) Se verifică dacă exploatația/parte din 
exploatație aparține unui proiect în 
implementare şi finanţat  pe măsura 
141/411.141, din LEADER,  din PNDR 2007-
2013 sau prin intermediul submăsurii 6.3 
„Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” 
inclusiv ITI sau proiecte similare finantate prin 
sub-măsura 19.2 din PNDR 2014-2020, la 
momentul depunerii cererii de finanţare. În 
situatia în care se constata ca  exploataţia face 
parte dintr-un proiect  nefinalizat, cererea de 
finanțare este neeligibila iar expertul va bifa 
caseta “da”. În caz contrar se va bifa “nu”, 
cererea fiind declarată eligibilă. 

Se verifica cedentii exploatatiilor 
preluate/parte din exploatațiile preluate de 
catre solicitant în bazele de date: IACS - APIA 
si/sau ANSVSA/DSVSA. 

 Se introduce CNP-ul cedentilor exploatatiilor 
in baza de date din AFIR si se verifica daca 
respectivii cedenti au proiect nefinalizate prin 
intermediul măsurii 141/411.141 din LEADER 
din PNDR 2007-2013 sau prin intermediul 
submăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea 
fermelor mici” sau proiecte similare finantate 
prin sub-măsura 19.2, din PNDR 2014-2020. În 
situația în care, în urma verificarilor se constată 
că cedenții exploatațiilor preluate au proiecte 
nefinalizate, cererea de finanțare este 
neeligibilă iar expertul va bifa caseta “da”.  În 
caz contrar se va bifa “nu”, cererea fiind 
declarată eligibilă. 

În situaţii excepţionale, se verifică 
parcelele/animalele preluate de către 
solicitant, dacă figurează într-o exploataţie 
care a beneficiat de sprijin prin 141/411.141 
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1.2.1.e) Solicitantul are în derulare un proiect 
pe submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii 
agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii 
pomicole” 4.2 ”Investiții pentru 
procesarea/marketingul produselor agricole”, 
4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul 
produselor din sectorul pomicol” sau proiecte 
similare finantate prin sub-măsura 19.2 
”Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” din 
PNDR 2014-2020? 

1.2.1.e) Expertul verifică în C1.13 - Registrul 
electronic privind situaţia Contractului de 
Finanţare/Deciziei de Finantare, daca 
solicitantul are în derulare un proiect pe 
submăsura 4.1 "Investiţii în exploataţii 
agricole", 4.1a „Investiţii în exploataţii 
pomicole”, 4.2 ”Investiții pentru 
procesarea/marketingul produselor agricole”, 
4.2a ”Investiții în procesarea/marketingul 
produselor din sectorul pomicol” sau proiecte 
similare finantate prin sub-măsura 19.2 din 
PNDR 2014-2020, astfel:  

-Solicitantul nu are în derulare un proiect pe 
submăsura 4.1/ 4.1a/ 4.2/ 4.2a/19.2 similar, 
din PNDR 2014-2020, caz în care expertul 
bifează căsuța ”NU” și conditia de eligibilitate 
este indeplinita iar Cererea de finanțare este 
verificata in continuare. 

- Solicitantul are în derulare un proiect pe 
submăsura 4.1/ 4.1a/ 4.2/ 4.2a/19.2 similar  
din PNDR 2014-2020, caz în care expertul 
bifează căsuța ”DA” și Cererea de finanțare 
este neeligibilă. 

În toate cazurile, expertul va face Print-screen, 
va printa şi anexa la Formularul E1.2, extrasul 
din C1.13 - Registrul electronic privind situaţia 
Contractului de Finanţare/ Deciziei de 
Finantare. 

1.2.2 Pentru proiectele încadrate în art. 
19.1.a.ii 

- Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii 
acestuia aflati in actionariatul altor persoane 
juridice) a depus mai mult de un proiect sau a 
mai beneficiat de sprijin în cadrul sub-măsurii 
6.2 sau pentru acelasi tip de finantare prin 
sub-masura 19.2? 

1.2.2. Expertul verifică în Registrul electronic al 
aplicaţiilor (Cererilor de Finantare) dacă 
solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii 
acestuia aflati in actionariatul altor persoane 
juridice) se regăseşte în sistem cu mai mult de 
un proiect depus sau cu mai mult  de un proiect 
selectat (și neretras), în cadrul submasurii 6.2 
sau in cadrul submasurii 19.2 – 
”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare 
Locală”, cu acelasi tip de finantare forfetara 
(similar cu sub-masura 6.2). 

Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 

Se va verifica in sistemul RECOM online, 
actionariatul solicitantului (actionarii / asociatii 
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acestuia) si daca acestia se regasesc in alte 
societati. In situatia in care asociatii / actionarii 
solicitantului se regasesc intre asociatii / 
actionarii altor persoane juridice care au 
soliciat finantare prin submasura 6.2, inclusiv 
pentru acelasi tip de finantare prin submasura 
19.2 (similar cu sub-masura 6.2).  

Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 

Dacă NU, cererea de finanţare se consideră 
eligibilă din acest punct de vedere şi se 
continuă verificarea eligibilităţii. 

1.3 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele luate în Declaraţia pe proprie 
raspundere secțiunea (F) din CF ? 

Documente verificate : 

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

Expertul verifică în Declaraţia pe proprie 
răspundere din secțiunea F din Cererea de 
finanțare dacă aceasta este  datată, semnată și, 
după caz, ștampilată.  

Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de 
finanțare nu este semnată și după caz 
ștampilată de către solicitant, expertul solicită 
acest lucru prin E3.4l şi doar în cazul în care 
solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează 
NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va 
fi declarată neeligibilă. 

În situația în care solicitantul și-a însușit 
declarația pe propria răspundere de la 
secțiunea F din cererea de finanțare și dacă, pe 
parcursul verificării proiectului, expertul 
constată că sunt respectate punctele însușite 
prin declarația menționată mai sus, atunci 
acesta bifează DA în casuța corespunzătoare, 
cererea fiind declarată eligibilă.  

De asemenea, în situația în care expertul 
constată pe parcursul verificării că nu sunt 
respectate punctele asumate de solicitant în 
declarația de la secțiunea F din CF atunci se 
bifează NU iar cererea de finanțare este 
declarată neeligibilă. 

Dacă expertul constată bifarea eronată de 
către solicitant a unor căsuțe în baza 
documentelor depuse (aferente punctelor 
privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de 
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TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor AFIR), 
solicită beneficiarului modificarea acestora 
prin E3.4L; în urma răspunsului pozitiv al 
acestuia, expertul bifează casuță DA; în caz 
contrar, expertul bifează NU. 

1.4 a) pentru proiectele încadrate în art. 
19.1.a.i și 19.1.a.iii: În cadrul unei familii (soț și 
soție) doar unul dintre membri  beneficiază de 
sprijin? 

 

1.4 a) Expertul verifică în baza de date AFIR 
(SPCDR) dupa CNP-ul soţului/soţiei, dacă 
soţul/soţia acestuia a mai beneficiat de sprijin 
nerambursabil fie prin intermediul Măsurii 112 
– ”Instalarea tinerilor fermieri”, fie prin 
intermediul  Submăsurii 6.1 „Sprijin pentru 
instalarea tinerilor fermieri, inclusiv ITI. 
Această condiție va fi verificată și în cadrul 
Cerererilor de Finanțare depuse prin 
intermediul Grupurilor de Acțiune Locală. In 
situatia in care se regaseste in baza de date 
AFIR, se listeaza print screen-ul si se ataseaza la 
fisa de evaluare, situatie in care cererea de 
finantare este neeligibila si se va bifa caseta 
“nu”. În caz contrar se va bifa “da”, cererea 
fiind declarată eligibilă. 

1.4 b) pentru proiectele încadrate în art. 
19.1.a.ii: Solicitantul a propus prin Planul de 
afaceri activitati aferente unui/unor 
cod/coduri CAEN care este/a fost  sunt/au fost 
autorizat/autorizate la ONRC inainte de 
depunerea cererii de finantare si nu a depus  o 
Declarație întocmită și asumată prin 
semnătură de către un expert contabil, din 
care să reiasă faptul că întreprinderea nu a 
desfășurat niciodată activitatea/activitatile 
pentru care solicită finanțare ? 

1.4 b) Expertul verifică in sistemul RECOM 
online / Aplicația Interoperabilitate a 
Consiliului Concurenței dacă solicitantul 
desfăşoară/a desfăşurat activitati aferente 
codului/codurilor CAEN prezentat/prezentate  
in CF/Planul de Afaceri, inaintea depunerii 
cererii de finantare.  

In cazul in care Aplicația Interoperabilitate a 
Consiliului Concurenței nu poate fi accesata, 
expertul va solicita, prin intermediul 
formularului E 3.4, Certificatul Constatator 
pentru fonduri IMM. 

In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat 
un cod/mai multe coduri CAEN din cel/cele 
propus/propuse prin CF / planul de afaceri se 
va verifica declaratia intocmita si asumata prin 
semnatura de catre un expert contabil, din care 
sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a 
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desfasurat niciodata activitatea/activitatile 
pentru care se solicita finantare. 

În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a 
desfăşurat activităţi aferente codului/codurilor 
CAEN propus/propuse prin CF/Planul de 
Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de 
finanţare va fi declarată neeligibilă. 

1.4. c) pentru proiectele încadrate în art. 
19.1.a.ii: Solicitantul detine parti sociale in alte 
societati care isi desfasoara activitatea in baza 
aceluiasi/ acelorasi cod/ coduri CAEN 
autorizat/autorizate la ONRC ca si cele 
propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de 
Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor 
activitati complementare autorizate la ONRC? 

 1.4.c) Expertul verifică in sistemul RECOM 
online daca solicitantul detine, indiferent de 
procent, părți sociale in alte societati care isi 
desfasoara activitatea in baza 
aceluiasi/acelorasi coduri CAEN  autorizate la 
ONRC ca si cel/cele propuse prin CF/Planul de 
Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor 
activitati complementare autorizate la ONRC.  

Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea 
eligibilităţii. 

Atentie – cererea de finantare devine 
neeligibila daca aceasta situatie este 
identificata pentru minimum un cod CAEN din 
cel/cele propuse  prin CF/Plan de afaceri. 

 

B.VERIFICAREA CONDIȚIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI  

EG1 Solicitantul aparţine categoriei de solicitanţi eligibili? 

a)Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.i și 19.1.a.iii  

Solicitantul este înregistrat ca  microîntreprindere sau întreprindere mică și poate fi: 

- Persoana fizica autorizată (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                

- Intreprinderi individuale (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                           

- Intreprindere familială (OUG nr. 44/16 aprilie 2008)                                      

- Societate cu raspundere limitata – SRL (Legea nr.31/1990) 

 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Acces baza date serviciul  online RECOM al 
Oficiul Registrului Comerţului, conform 
Manualului de  utilizare portal ONRC  Serviciul 
RECOM  online.  

Expertul acceseaza baza de date a serviciului 
online RECOM al Oficiul Naţional a Registrului 
Comerţului si verifică: 
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Copia actului de identitate pentru 
reprezentantul legal de proiect (asociat 
unic/asociat majoritar si administrator); 

Planul de afaceri 

Cererea de finanțare 

Documente care atestă forma de organizare a 
solicitantului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- daca solicitantul  este/nu este în curs de 
lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform 
Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau 
faliment conform Legii nr. 85/2006, republicata. 
Se verifică, de asemenea, capitalul social sa fie 
100% privat si numărul de înregistrare; 

- daca este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG 
nr. 44/16 aprilie 2008 sau persoana juridica 
conform Legii nr.31/1990;  

- verificare doar pentru proiectele încadrate în 
art. 19.1.a.i - data atribuirii codului unic de 
înregistrare de la ONRC sa fie de maximum 24 de 
luni de la momentul depunerii cererii de 
finanțare și are ca obiect de activitate- activitați 
agricole (exploatarea terenurilor agricole) şi/sau 
activitatea zootehnică; În cazul în care tânărul 
fermier a făcut parte în urmă cu mai mult de 24 
de luni dintr-o altă întreprindere, este eligibil cu 
condiţia să nu mai activeze la momentul 
depunerii cererii de finanţare în nicio altă 
întreprindere (nici în calitate de asociat/nici în 
calitate de administrator), cu excepţia grupurilor 
de producători/cooperativelor agricole. 
Reprezentantul legal în calitate de asociat unic / 
asociatul majoritar (deține cel puţin 50%+1din 
acțiuni) si administrator al societăţii are vârsta  
de până la  40 de ani inclusiv(până cel mult cu o 
zi înainte de a împlini 41 de ani) şi se instalează 
pentru prima dată în exploataţia agricolă în 
calitate de  conducător (şef/manager)  ai unei 
exploataţii agricole- Se verifică dacă informaţiile 
menţionate în CF sunt în concordanţă cu cele 
menţionate în document: date de identitate ale 
beneficiarului de proiect, adresa, seria şi 
numarul, valabilitatea documentului. 

Se verifică dacă solicitantul are vârsta de până la 
40 de ani inclusiv (până cel mult cu o zi înainte 
de a împlini 41 de ani)  la data depunerii cererii 
de finanţare. 

Se verifică daca tanarul fermier detine calitatea 
de asociat unic/asociat majoritar si 
administrator in acelasi timp. 
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Solicitantul trebuie să deţină competenţe şi 
aptitudini profesionale sau se angajează să 
dobândească competente în domeniul agricol? 

1.Studii medii/superioare în domeniul 
agricol/veterinar/economie agrară; 

Sau 

2.Formare profesională prin studii/ curs de 
calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, 
veterinar sau economie agrară de cel calificare 
profesională, conform legislaţiei aplicabile la 
momentul acordării certificatului de calificare 
profesională. 

Sau 

3a) Competențe în domeniul 
agricol/veterinar/economie agrară dobândite 
prin participarea la programe de 
iniţiere/instruire/specializare care nu necesită 
un document eliberat de formatorii recunoscuţi 
de către ANC şi presupune un număr de ore sub 
numărul de ore aferent Nivelului I de calificare 
profesională (Nivelul I de calificare presupune 
360 de ore de curs pentru cei care au urmat 
cursuri până la 1 ianuarie 2016, şi 80 de ore de 
curs pentru cei care au urmat cursuri după 1 
ianuarie 2016), se acceptă inclusiv certificat de 
calificare/absolvire ANCA; 

sau 

3b) Recunoaşterea de către un centru de 
evaluare si certificare a competențelor 
profesionale obținute pe alte căi decât cele 
formale autorizat ANC, a competenţelor 
dobândite ca urmare a experienţei profesionale. 

sau 

4.Angajamentul de a dobândi competențele 
profesionale adecvate într-o perioadă de grație 
de maximum 33 de luni de la data adoptării 
deciziei individuale de acordare a ajutorului, dar 
nu mai mult de ultima tranşă de plată. 

- verificare doar pentru proiectele încadrate în 
art. 19.1.a.iii - Expertul verifica în Registrul Unic 
de Identificare al APIA/ Registrul National al 
Exploatatiilor daca exploatatia a fost inregistrata 
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pe numele solicitantului/ persoanei fizice 
aferente solicitantului cu cel puţin 24 de luni 
înainte de solicitarea sprijinului. (condiția de a fi 
înregistrat cu cel puțin 24 de luni înainte se 
aplică doar primului cod atribuit vreodată 
exploatației fermierului). 

- dacă solicitantul este înregistrat cu cod CAEN 
agricol în domeniul proiectului; 

Verificarea în baza de date a serviciului online 
RECOM al Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului se realizează în amonte şi aval, dacă 
solicitantul ca formă de organizare se regaseşte     
ca asociat/acţionar în structura capitalului altor   
persoane juridice sau alte persoane fizice/ 
juridice sunt asociaţi/acţionari în structura 
capitalului solicitantului.  

a) Se verifică dacă solicitantul este societatea 
parteneră sau legată cu alte societati (cu 
excepţia cooperativelor agricole şi a grupurilor 
de producători). Pentru aceasta, se introduce in 
RECOM numele solicitantului si datele de 
identificare, iar in cazul in care se regaseste cu 
parti sociale/actiuni in proportie mai mare de  
50% in alte societati, pentru stabilirea cifrei de 
afaceri si a numărului mediu de salariaţi ai 
solicitantului se vor cere prin formularul E3.4 
situaţiile financiare  ale societăţilor implicate. 

b1) În cazul in care in structura actionariatului 
sunt persoane  fizice sau juridice din Romania 
care detin parti sociale/ actiuni in proportie mai 
mare de 25% si sunt in acest fel partenere sau 
legate de solicitant, expertul va verifica daca 
acestia sunt la randul lor societati partenere sau 
legate cu alte societati. În cazul în care 
acţionarii/ asociaţii  deţin mai mult de 50% 
actiuni/ parti sociale în alte societăţi pentru 
stabilirea cifrei de afaceri si a numărului mediu 
de salariaţi ai solicitantului se vor cere prin 
formularul E3.4 situaţiile financiare  ale 
societăţilor implicate.                                                                                                                                                                                                                               

b.2) În cazul in care in structura actionariatului 
sunt persoane fizice sau juridice inregistrate în 
alta țara  care detin parti sociale/ actiuni in 
proportie mai mare de 25% si sunt in acest fel 
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partenere sau legate de solicitant, se va cere 
prin formularul E3.4 Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare, documentele 
similare cu Certificat constatator de la Oficiul 
Registrului Comerţului iar în cazul în care 
acţionarii/ asociaţii solicitantului  deţin mai mult 
de 50% actiuni/ parti sociale în cadrul altor societăţi  
si situatiile financiare din tara respectiva, 
traduse oficial în limba română, din care sa se 
poata verifica cifra de afaceri si numarul mediu 
de salariati.  

Se verifică dacă reprezentantul legal deţine 
calitatea de asociat unic si administrator/asociat 
majoritar deține cel puţin (50%+1) din acțiuni şi 
administrator  şi dacă acesta se regăseşte în 
structura altor forme de organizare conform 
OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990.  

În funcţie de cota de participare se determină  
calculul numarului mediu de salariati si a cifrei 
de afaceri ai solicitantului conform precizarilor 
din Legea nr.346/2004, art4 şi Ghidul IMM de pe 
site-ul europaeuint/ comm/ entreprise/ 
entrepriseneurship/ sme_envoy/ index.htm, 
respectiv încadrarea în categoria de 
microîntreprindere, întreprindere mică la 
momentul depunerii cererii de finanţare. 

Expertul va printa print-screen–urile din RECOM 
identificate pentru solicitant, actionarii/ 
asociatii acestuia, pentru a proba verificarea 
realizată. 

Vor fi eligibili solicitantii care desfăşoară 
activitate agricolă numai prin intermediul formei 
de organizare în numele căreia solicită sprijinul, 
respectând statutul de 
microîntreprindere/întreprindere mică. 

Tânărul fermier solicitant al sprijinului de 
instalare nu trebuie să deţină acţiuni în alte 
societăţi care desfășoară activități agricole sau 
în alte forme de organizare constituite conform 
OUG 44/2008, cu excepţia cooperativelor 
agricole şi grupurilor de producători.  

Un tânăr fermier poate face parte dintr-o 
cooperativă agricolă sau un grup de 
producători, sau să se înscrie ulterior instalării 
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într-o astfel de formă de asociere, cu condiţia 
menţinerii statutului de şef al exploataţiei 
agricole. 

Se verifică: 

 înregistrarea tânărului fermier (care urmează să 
se instaleze) la Oficiul Registrului Comerțului ca 
microîntreprindere/întreprindere mică, având 
pentru prima dată obiect de activitate în 
domeniul agricol cu maximum 24 de luni 
înaintea depunerii cererii de finanţare, 

înscrierea la APIA şi/sau Registrul Exploataţiei de 
la ANSVSA/DSVSA a exploataţiei deţinute sub 
entitatea economică prin care solicită sprijin, în 
acelaşi termen de maximum 24 de luni.  

 

Condiţia de 24 de luni cu privire la înregistrarea 
la ORC se aplică atât tânărului fermier, cât și 
microîntreprinderii/întreprinderii mici. 

Solicitantul poate depăşi categoria de 
microintreprindere/intreprindere mica pe 
perioada de implementare a proiectului. 

Copiile situaţiilor financiare pentru anii “n” și , 
“n-1”, unde “n” este anul anterior anului în care 
solicitantul depune Cererea de Finanțare, 
înregistrate la Administraţia Financiară: 

a) Pentru societăţi comerciale:  

- Bilanţul (cod 10); 

- Contul de profit şi pierderi (cod 20); 

- Datele informative (cod 30); 

- Situaţia activelor imobilizate (cod 40); 

Si/sau 

- Declaraţia de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară (cod S1046), în cazul 
solicitanţilor care de la constituire, nu au 
desfăşurat activitate pe o perioadă mai mare de 
un an fiscal. 

 

Expertul verifica incadrarea in categoria 
microintreprindere sau intreprindere mica  
analizand datele cu privire la numărul mediu 
anual de salariaţi, cifră de afaceri anuală/activele 
totale anuale 

Pentru unitatile in functiune care au incheiat un 
an fiscal si au depus situatii financiare se verifică 
datele din bilant referitoare la cifra de afaceri 
(formularul 20) si numarul mediu de salariati 
(formularul 30). 

 

Întreprinderile care se încadrează în categoria de 
microîntreprinderi sunt întreprinderi care 
îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, au 
până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri 
anuală netă sau deţine active totale de până la 2 
milioane euro, echivalent în lei.  

Întreprinderile care se încadrează în categoria de 
întreprinderi mici sunt întreprinderi care 
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b) Pentru persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi 
familiale: 

- Declaraţia privind veniturile realizate 
(Formularul 200 - cod 14.13.01.13)  

Si/Sau 

 Declaraţia privind veniturile din activităţi 
agricole - impunere pe normele de venit 
(Formularul 221 - cod 14.13.01.13/9), în 
cazul solicitanților care în anii “n” și “n-
1” sunt autorizaţi conform OUG. 
44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare și au optat pentru calcularea 
venitului net pe bază de norme de venit. 

  

În cazul solicitanților persoane fizice autorizate, 
întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale 
înființate în anul depunerii Cererii de Finanțare, 
nu este cazul depunerii documentelor mai sus 
menționate.  

îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii, au 
între 10 şi 49 de salariaţi şi realizează o cifră de 
afaceri anuală netă sau deţine active totale de 
până la 10 milioane euro,echivalent în lei.  

 

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de 
profit si pierdere,  conversia se face  la cursul 
BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-a 
intocmit bilantul.  

Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor 
(AGA) a persoanei juridice  

Expertul verifică Hotărârea Adunării Generale a 
Acţionarilor (AGA) a persoanei juridice, prin care 
se desemnează ca tânărul fermier (actionar 
majoritar, deține cel puțin 50%+1 din acțiunile 
societății) să reprezinte societatea în relaţia cu 
AFIR și că exercită un control efectiv pe termen 
lung  în ceea ce priveşte deciziile referitoare la 
gestionare, beneficii, riscuri financiare în cadrul 
exploataţiei respective 

Certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul 
Naţional al Registrului Comertului conform 
legislatiei in vigoare. 

6. Se va verifica concordanţa informaţiilor 
menţionate în CF cu cele menţionate în 
document: numele societăţii, adresa, cod unic 
de înregistrare/ nr. de înmatriculare; 
valabilitatea documentului. 

 

b)Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.ii 

Solicitantul este înregistrat ca  microîntreprindere sau intreprindere mica și respectă regulile de ajutor 
de minimis? 

 

DOCUMENTE   NECESARE  VERIFICARII  

 

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 
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Planul de Afaceri 

Cererea de finantare 

Situatii financiare/ Declaratie privind 
veniturile realizate din România - 
Formularul 200/ Declaratie privind 
veniturile din activitati agricole - 
Formularul 221/ Declaratia de inactivitate 

Documente care atestă forma de organizare 
a solicitantului. 

- Hotărâre judecătorească definitivă 
pronunţată pe baza actului de 
constituire și a statutului propriu în 
cazul Societăţilor agricole, însoțită 
de Statutul Societății agricole; 

- Act constitutiv pentru Societatea 
cooperativă agricolă. 

Lista  codurilor CAEN eligibile pentru 
finantare conform fișei măsurii SDL/ anexă 
la Ghidul Solicitantului 

Declaratie privind incadrarea întreprinderii 
în categoria intreprinderilor mici și mijlocii  

Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului privind neîncadrarea în 
categoria "firme in dificultate". 

 

Baza de date a serviciul online RECOM  a 
ONRC 

 

Alte documente (procură notarială),  

 

 

 

 

Se va verifica concordanţa informaţiilor 
menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate în 
document: numele întreprinderii, adresa, cod 
unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, 
valabilitatea documentului. 

Se verifica daca sediul social si punctul /punctele 
de lucru unde se realizeaza investitia pentru care 
se solicită finanțarea este/sunt amplasate in 
spatiul rural, cu exceptia spatiului rural ITI-DD.  

Declaratia F 

În situația în care punctul de lucru aferent 
investiției vizate de proiect nu este constituit la 
momentul depunerii Cererii de Finanțare, se 
verifica daca solicitantul a semnat si a datat  
Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea  F din 
Cererea de Finantare . În cazul în care solicitantul 
nu a semnat Declaraţia pe propria răspundere F 
se vor solicita informatii suplimentare. În cazul in 
care solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia 
F, în urma solicitării de informaţii suplimentare, 
criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit. 

 Se verifică în serviciul RECOM online dacă 
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. 

Pentru Societatea cooperativă agricolă  se va 
verifica daca din conținutul Actului constitutiv / 
Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și 
obiectivele societății cooperative sunt în 
conformitate cu activitățile propuse prin proiect 

2. Capitalul social sa fie 100% privat; 

3. Certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului precizează la Domenii de 
activitate codul CAEN conform activităţii pentru 
care solicită finanţare. 

4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, 
fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau 
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faliment, conform Legii 31/1990, republicată și 
Legii 85/2006, republicată. 

5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa. 

6.Incadrarea solicitantului in statutul de 
microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii 
nr. 346/2004. Situatiile financiare: 

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

Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care 
rezultatul poate fi negativ, situatie in care conditia 
pentru verificarea rezultatului financiar se va 
considera indeplinita. 

In cazul in care solicitantii au depus formularul 
221, fiind o activitate impozitata, se considera ca 
aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul 
sa se verifice pierderile. 

Declaraţia de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 
care nu au desfăşurat activitate anterior 
depunerii proiectului. 

Declaratie incadrare IMM  

Expertul verifica Declaratie incadrare in  categoria 
microintreprindere-intreprindere mica cf. Legii nr. 
346/2004, daca: 

a)  Declarația este semnata de persoana 
autorizata sa reprezinte intreprinderea conform 
actului constitutiv / de persoana din cadrul 
întreprinderii împuternicită prin procură notarială 
de către persoana autorizată legal conform 
actului constitutiv. 

În situația în care reprezentantul legal al 
intreprinderii este altă persoană decât cea 
stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte 
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întreprinderea, expertul va verifica existența 
procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei 
mandatate. În procură va fi specificată 
funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul 
întreprinderii  

Notă: În situația în care aceste documente nu au 
fost depuse conform Cererii de Finanțare la 
Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita 
prin formularul E3.4 

b) solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor/ intreprinderilor mici 
(până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă 
sau active totale de până la 2 milioane euro 
pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de 
salariaţi, cifră de afaceri anuală netă sau active 
totale de până la 10 milioane euro, echivalent în 
lei, pentru intreprindere mică).  

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de 
profit și pierdere conversia se face la cursul BNR 
din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost 
întocmit bilanțul. 

Pentru întreprinderile autonome: 

- se verifică în aplicația RECOM online structura 
acționariatului în amonte și aval, pentru 
verificarea tipului de întreprindere autonomă 
conform informațiilor prezentate în Declarația 
IMM 

- se verifică dacă datele din Declaratia de 
incadrare in  categoria microintreprindere-
intreprindere mica corespund cu datele din  
Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si 
formularul 30 informatii referitoare la numarul 
mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale. 

Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor 
totale din contul de profit si pierdere, conversia 
se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul 
pentru care s-a intocmit bilantul.  

Pentru întreprinderile autonome nou înființate 
verificarea se face doar pe baza informațiilor 
prezentate de solicitant în Declarația IMM. 

Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:  
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- se verifică în aplicația RECOM online structura 
acționariatului în amonte și aval pentru 
verificarea tipului de întreprindere conform 
informațiilor prezentate în Declarația IMM 
(partenere și/sau legate) 

- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de 
afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și 
daca persoana imputernicita sa reprezinte 
intreprinderea, a completat si semnat Cap II- 
Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate. 

Verificarea precizarilor din Declarația IMM cu 
privire la societatea partenera și/sau legata, se va 
face prin verificarea solicitantului si actionarilor 
/ asociatilor în baza de date a serviciului online 
RECOM.  

Această verificare se realizează în amonte şi aval, 
dacă solicitantul are in structura capitalului alte 
persoane juridice sau asociati / actionari sau dacă 
se regaseşte ca asociat/acţionar în structura 
capitalului social al  altor  persoane juridice. 

Partenere: 

Se verifică dacă în structura lui există entități 
persoane juridice care dețin mai mult de 25% sau 
solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul 
altei/altor persoane juridice. 

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declarația 
IMM, pe baza situațiilor financiare ( informații 
care se regăsesc pe portalul m.finante.ro, 
Secțiunea Informații fiscale și bilanțuri) 

Legate: 

Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de 
întreprindere legată prin intermediul altor 
persoane juridice atfel cum sunt definite în art. 
4 4, din Legea nr. 346/2004, expertul  verifică 
datele menționate în Declarația IMM în baza 
informațiilor care se regăsesc pe portalul 
m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și 
bilanțuri. 

În situația în care în urma verificărilor expertul 
constată că informațiile din Declarația IMM nu 
sunt conforme cu informațiile furnizate prin 
RECOM și pe m.finanțe.ro, va solicita prin 
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formularul E 3.4, redepunerea Declarația IMM cu 
rectificarea informațiilor. 

Persoane fizice  

În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul 
de  întreprindere legată prin intermediul unor 
persoane fizice conform art. 44 din Legea 
346/2004, expertul verifică corectitudinea 
informațiilor completate în Declarația IMM pe 
baza datelor RECOM online pentru persoanele 
fizice române.  

Atenție! Conform art. 44 alin (4) din Legea 
346/2004, ”întreprinderile între care există 
oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin 
intermediul unei persoane fizice sau al unui grup 
de persoane fizice care acționează de comun 
acord sunt de asemenea considerate întreprinderi 
legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași 
piață relevantă ori pe piețe adiacente”. 

Conform alin (5) al aceluiași articol, ”o piață 
adiacentă este acea piață a unui produs sau a 
unui serviciu situată direct în amonte sau în aval 
pe piața în cauză”. 

Pentru persoanele fizice străine verificarea se va 
face doar pe baza informațiilor din Declarația 
IMM. 

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociata 
în întreprinderi care au beneficiat de sprijin 
financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de 
finanțare pentru activități neagricole obținut prin 
Măsura 19.2  ”Implementarea Strategiilor de 
Dezvoltare ocală”.  

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

Verificari calcul intreprinderi legate: 

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul 
persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor 
juridice detin impreuna actiuni/parti 
sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 
50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale 
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/drepturilor de vot în două sau mai multe 
intreprinderi, se realizeaza calculul de 
intreprinderi legate pentru toate intreprinderile 
in care acestia detin impreuna in diferite 
proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul 
acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, 
conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor 
CE pentru calculul intreprinderilor legate. 

Exemple: 

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

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

Pentru exemplificare: 

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

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

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

Observatie!  

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, 
întreprinderile implicate în una dintre relaţiile în 
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cauză prin intermediul unei persoane fizice sau 
al unui grup de persoane fizice care acţionează în 
comun sunt de asemenea considerate 
întreprinderi legate dacă se angajează în 
activitatea lor sau într-o parte a activităţii lor pe 
aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente. 

O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa 
unui produs sau a unui serviciu situată direct în 
amonte sau în aval de piaţa relevantă. 

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru 
intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai 
mult de doua intreprinderi in care se regasesc 
aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si 
detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul 
acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in 
oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia sa 
intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din 
totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de 
vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care 
detin calitatea de asociati/actionari. 

Atentionare!  

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

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

Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta 
intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea in 
categoria de întreprindere mică, mijlocie sau 
microîntreprindere se vor analiza situatiile 
financiare ale firmei legate, aferente anilor 
anteriori depunerii proiectului. In urma calculului 
se va verifica daca aceste plafoane au fost 
depasite de firma legată (B) in două exerciţii 
financiare consecutive, iar dacă au fost depasite 
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firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu 
firma B. 

Verificări generale: 

Pentru verificările ce vizează firme înființate 
înainte de anul 2000 se vor lua în considerare 
Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar 
pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul. 

În situația în care în urma verificărilor expertul 
constată diferențe referitoare la valoarea cifrei de 
afaceri anuale/activelor totale, completate în 
Declarația IMM, care modifică încadrarea în 
categoria microîntreprinderii sau întreprinderii 
mici, va solicita prin formularul E 3.4, refacerea 
Declarația IMM cu completarea valorii în euro 
calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie 
din anul pentru care s-a intocmit bilantul 

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

Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de 
salariati este cel declarat in Declaratia privind 
incadrarea intreprinderii  in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit de 
numarul  de salariati prevazut in proiect. 

Expertul va atasa print-screen–urile și Cerificatele 
Constatatoare din RECOM identificate pentru 
solicitant, acționarii/ asociații acestuia, pentru a 
incheia verificarea realizată. 

Notă: Solicitantul poate depăşi categoria de 
microintreprindere/intreprindere mica pe 
perioada de implementare a proiectului. 

Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este înscris 
la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se 
regăseşte in RECOM online sau la ONRC 
înregistrat cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă 

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

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

Registrul electronic al cererilor de finantare 
Bazele de date AFIR cu proiectele 
contractate pe schema de minimis (M312, 
M313, M413.312, M413.313, sM 6.2, sM6.4, 
sM7.6) – Registrul C 1.13 

Baza de date REGAS a Consiliului 
Concurentei 

 

Se verifica in Declarație,  bazele de date AFIR, 
respectiv registrul C 1.13 si Registrul electronic al 
cererilor de finantare, precum si in baza de date 
REGAS (cand va fi functionala) daca solicitantul a 
mai beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, 
se verifica daca prin acordarea ajutorului de 
minimis solicitat prin cererea de finantare depusa 
pe sM 19.2, se respecta plafonul de 200.000 euro 
/beneficiar (intreprindere unica). 

„Întreprindere unică” include toate 
întreprinderile între care există cel puțin una 
dintre relațiile următoare: 

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

(b) o întreprindere are dreptul de a numi sau 
revoca majoritatea membrilor organelor de 
administrare, de conducere sau de supraveghere 
ale unei alte întreprinderi; 

(c) o întreprindere are dreptul de a exercita o 
influență dominantă asupra altei întreprinderi în 
temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea 
în cauză sau în temeiul unei prevederi din 
contractul de societate sau din statutul acesteia; 

(d) o întreprindere care este acționar sau asociat 
al unei alte întreprinderi și care controlează 
singură, în baza unui acord cu alți acționari sau 
asociați ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acționarilor sau ale 
asociaților întreprinderii respective. 

Întreprinderile care întrețin, cu una sau mai multe 
întreprinderi, relațiile la care se face referire la 
alineatul (1) literele (a)-(d) sunt considerate 
întreprinderi unice. 

Cumulul ajutorului de minimis pentru 
întreprinderea unică se determina luand in 
considerare numai legaturile între persoanele 
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juridice/persoanele fizice autorizate, nu si prin 
intermediul persoanelor fizice. 

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

În cazul în care, prin acordarea ajutorului de 
minimis solicitat prin Cererea de Finanţare 
depusă pe sub-măsura 19.2, se depăşeste 
plafonul de 200.000 euro/beneficiar 
(întreprindere unică), proiectul va fi declarat 
neeligibil. 

Data acordării ajutorului de minimis se considera 
data la care dreptul legal de a primi ajutorul este 
conferit beneficiarului în conformitate cu regimul 
juridic naţional aplicabil, indiferent de data la care 
ajutoarele de minimis se plătesc întreprinderii 
respective 

Atentie 

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

 

EG2 Dimensiunea exploatației agricole se încadrează în dimensiunile permise  

Cererea de finanţare – tabel calcul SO 

Documente verificate si listate de expertul OJFIR din baza de date IACS de la APIA sau Extras din 
Registrul Exploatatiei emis de ANSVSA/DSVSA 

Fișa măsurii din SDL 

Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.i: Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu 
dimensiunea economică de minimum 8.000 SO la momentul depunerii cererii de finantare 

Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.iii: Solicitantul deţine o exploataţie agricolă cu 
dimensiunea economică cuprinsă între 4.000 și 7.999 SO la momentul depunerii cererii de finantare 
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DOCUMENTE  DE PREZENTAT 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

a. Cererea de finanţare – tabel calcul SO;  

Documente proprietate/folosinţă pentru 
exploataţia agricolă: 

 

a) Documente solicitate pentru terenul agricol: 

● document care atestă dreptul de proprietate 
asupra terenului agricol conform legislaţiei în 
vigoare, 

şi/sau 

 

 

 

● tabel centralizator - emis de Primărie, semnat 
de persoanele autorizate conform legii, cu 
suprafeţele luate în arendă pe categorii de 
folosinţă şi perioada de arendare, 

şi/sau 

● contract de concesionare (valabile la data 
depunerii Cererii de Finanţare) însoţit de adresa 
emisă de concedent care conţine situaţia privind 
respectarea clauzelor contractuale, dacă este în 
graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în 
contract şi alte clauze;  

 

● Contractul de comodat/ contractul de 
inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata 
de teren a fost data temporar in 
administrare/folosinţă. 

 

 

 

 

 

 

a.Expertul verifică dacă în urma calculului din 
Cererea de Finanţare, exploataţia se  încadrează 
în limitele minime și maxime (doar pentru art. 
19.1.a.iii) admise. În cazul în care ferma are o 
dimensiune economică mai mica Cererea de 
Finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 Expertul verifica dacă documentele de 
proprietate /folosinţă pentru exploataţia 
agricolă: contract de vânzare - cumpărare 
autentificat de notar, act de donaţie autentificat 
de notar, hotarâre judecatorească definitivă şi 
irevocabilă cu punere în posesie, certificat de 
moştenitor unic autentificat de notar şi alte 
documente care demonstrează terţilor dreptul 
de proprietate conform legislaţiei în vigoare 
autentificate la notar, pentru a stabili elementele 
de identificare a cedentilor si a verifica preluarea 
integrala. 

● tabel centralizator: 

Expertul verifica, urmatoarele: conţinutul 
sumarului contractelor de arendare valabile la 
data depunerii Cererii de Finanţare, şi stabileste 
elementele de identificare a cedentilor si verifica 
preluarea integrala. 

 ● contract de concesionare: 

Expertul verifică: după caz, existența 
Contractului de comodat/contractului de 
inchiriere/ documentul potrivit caruia suprafata 
de teren a fost dată temporar în 
administrare/folosinţă,  

• Contractul de comodat/ contractul de 
inchiriere: 

Expertul verifica urmatoarele: la data depunerii 
Cererii de Finanţare,  dacă solicitantul este în 
graficul de realizare a investiţiilor prevăzute în 
contract şi alte clauze, pentru a stabili 
elementele de identificare a cedentilor si a 
verifica preluarea integrala.  
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• document notarial care atesta 
constituirea patrimoniului de afectațiune 

 

 

 

• documente pentru terenul ce constituie 
vatra stupinei – acte de proprietate 
conform legislaţiei în vigoare, sau 
contract de concesiune/ contract de 
arendă/ închiriere/comodat valabile la 
momentul depunerii Cererii de Finanțare.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documente verificate si listate de expertul OJFIR 
din baza de date IACS de la APIA: 

Document privind înscrierea în Registrul unic de 
identificare al solicitantului care trebuie sa 
cuprindă codul unic de inregistrare si data 
atribuirii acestui cod.  

Print screen după forma coerentă şi după caz, 
istoricul exploataţiei în numele solicitantului sau 
cedentului exploataţiei agricole în care apar 
parcelele agricole, marimea acestora şi culturile 

In toate cazurile de mai sus, in cazul 
exploatatiilor vegetale se vor verifica cedentii si 
in baza de date din Registrul exploatațiilor de la 
ANSVSA/DSVSA 

 

• document notarial care atesta 
constituirea patrimoniului de 
afectațiune: 

 

Expertul verifică dacă prin  documentul notarial 
se atestă dreptul de folosință al imobilului în 
numele solicitantului, pe perioada de 
implementare si de monitorizare a proiectului. 

• documente pentru terenul ce constituie 
vatra stupinei - acte de proprietate 
conform legislaţiei în vigoare, sau 
contract de concesiune/ contract de 
arendă/ închiriere/ comodat valabile la 
momentul depunerii Cererii de Finanțare 

Terenul ce constituie vatra stupinei nu contribuie 
la calculul SO.  

- Cabalinele și produsele acestora nu sunt 
destinate consumului uman, ci acestea 
deservesc munca în exploatație 

- Ciupercăriile înfiinţate în beciurile 
caselor, respectiv terenuri non-agricole 
care nu pot figura în sistemul electronic 
de identificare a parcelelor agricole APIA, 
nu sunt eligibile pentru sprijin. 

Documente verificate si listate de expertul OJFIR 
din baza de date IACS de la APIA  

Dimensiunea exploataţiei agricole se verifică 
conform calculului din cererea de finanţare în 
sheet-ul specific submăsura 6.1, după cum 
urmeaza: 

Se verifică dacă marimea suprafeţelor si 
structura culturilor din Cererea de Finanţare sunt 
aceleaşi cu cele specificate în print screen-ul, 
forma coerentă, din Registrul Unic de Identificare 
de la APIA. Verificarea calculului SO se realizează 
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aferente conform înregistrarilor din IACS, 
necesare pentru calculul SO al anului 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prin consultarea si listarea înregistrarilor din 
IACS, de la APIA din anul curent (campania)  
depunerii cererilor de finanţare pentru Instalarea 
tinerilor fermieri.  

Calculul SO în funcţie  de perioada de desfăşurare 
a  sesiunii de proiecte se realizează astfel:  

1. Pentru sesiunile de proiecte derulate în 
perioada 01 ianuarie – si pana la data 
deschiderii sesiunilor de inregistrare a 
cererilor de plata pe suprafata (APIA) 
se consultă şi listează înregistrările din 
IACS - APIA din anul anterior.  

2. Pentru sesiunile de proiecte derulate 
dupa începerea sesiunilor de 
înregistrare a cererilor de plata pe 
suprafata (APIA) se consultă si listează 
înregistrarile din IACS - APIA din anul 
curent depunerii cererilor de finanţare. 

În cazul în care, expertul nu poate vizualiza în 
IACS exploataţia vizată de proiect, acesta va 
solicita prin adresă de la APIA prezentarea 
ultimelor înregistrări ale solicitantului. 

De asemenea, sunt acceptate adeverinţe APIA 
depuse de solicitant cu situaţia înscrierilor în 
APIA, cu condiţia ca din ele să reiasă îndeplinirea 
acestei condiţii de eligibilitate. 

În situația în care, o exploatație se preia de la 
propria Persoană Fizică sau de la soţ/soţie, 
aceasta trebuie să se preia integral exploatația 
agricolă deținută fără a primi punctaj la selecţie. 
Documentul a2 (Inregistrare solicitant la APIA în 
Registrul Unic de  Identificare)  se verifică si 
listează obligatoriu pentru toţi solicitanţii care 
acceseaza submasura, inclusiv pentru solicitanţii 
care nu detin suprafeţe de teren agricole în 
exploataţie.  

In concluzie: 

Calculul dimensiunii exploataţiei agricole pentru 
anul 0 se realizează pe baza print screenului 
rezultat prin consultarea bazelor de date din 
Registrul Unic de Identificare de la APIA şi/ sau 
Registrul exploatațiilor de la ANSVSA/ 
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d) Documente solicitate pentru animale, păsări şi 
familii de albine: 

Extras din Registrul Exploatatiei emis de 
ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile 
calendaristice înainte de data depunerii CF, din 
care să rezulte efectivul de animale deţinut, 
însoţit de formular de mişcare ANSVSA/DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circumscripţia Veterinară în nume propriu  şi/ 
sau al cedentului (verificarea pentru 
cedent/cedenți se realizează doar pentru 
sesiunile de proiecte derulate în perioada 01 
ianuarie – și până la data deschiderii sesiunilor de 
înregistrare a cererilor de plată pe suprafață 
APIA, astfel: se consultă şi listează înregistrările 
din IACS - APIA din anul anterior pentru 
cedent/cedenți). 

d) Documente solicitate pentru animale, păsări 
şi familii de albine: 

Data de referinta pentru fermele zootehnice - 
Anul 0 pentru calcul SO este reprezentata de 
ultima înregistrare/actualizare  în Registrul 
Exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA  efectuată 
înainte cu cel mult 30 de zile faţă de data  
depunerii cererii de finanţare . 

Expertul va verifica in Registrul exploatatiei de la 
ANSVSA solicitantul, accesand baza de date, 
astfel: se completeaza urmatoarele rubrici 
pentru a verifica solicitantul:  RO - ul 
solicitantului, data de referință (momentul 
depunerii cererii de finanţare). Registrul rezultat 
se listeaza si se verifica daca calculul SO din 
Cererea de Finanțare este in concordanta cu 
acesta. 

Se verifică în formularul de mișcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare 
veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010) 
datele de identificare ale proprietarului și 
crotalia animalului detinut. 

 Situaţiile în care este necesară prezentarea 
formularului de mişcare ANSVSA/ DSVSA sunt 
prevăzute în legislaţia naţională, iar în cele ce 
urmează, reluăm un extras sintetizat al 
prevederilor legislative, pentru o mai bună 
înţelegere a aplicabilităţii acestora: 

Solicitantul constituit în conformitate cu OUG 
44/2008, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv PFA, II sau IF care preia o 
exploataţie agricolă de la propria persoană fizică 
înregistrată la DSVSA, nu depune formular de 
mişcare pentru transferul animalelor de pe 
persoană fizică pe PFA, II sau IF, transferul 
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efectuându-se prin schimbarea formei de 
organizare a proprietarului în baza de date de la 
DSVSA.  

Exploatația zootehnică preluată de PFA, II sau IF 
își va păstra codul de exploatație „RO” alocat 
persoanei fizice, iar în Baza Națională de Date se 
va modifica doar forma de organizare din 
Persoană fizică înregistrată cu CNP în PFA, II sau 
IF  înregistrată la Registrul Comerțului. 

NORMA SANITARĂ VETERINARĂ din 29 aprilie 
2010 pentru implementarea procesului de 
identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, 
caprinelor şi bovinelor , art. 1 (10) „mişcarea 
animalelor - creşterea sau descreşterea 
numărului de animale aflate într-o exploataţie, 
din oricare motiv, inclusiv naşterea sau moartea 
unui animal” coroborat cu art. 5 (1) punctul f 
„fiecare mişcare a animalelor se desfăşoară 
numai cu formularele/documentele de mişcare şi 
este înregistrată în SNIIA” precum şi cu art. 11 (4) 
„Fiecare proprietar de exploataţie, proprietar de 
animale sau deţinător al acestora are obligaţia de 
a notifica medicului veterinar de liberă practică 
împuternicit orice intenţie de mişcare a 
animalelor; în acest scop, solicită medicului 
veterinar de liberă practică împuternicit 
eliberarea formularului de mişcare, al cărui 
model este prevăzut în anexa nr. 4”. 

Paşaportul emis de ANZ. În cazul în care 
solicitantul deţine cabaline de rasă şi origine se 
verifică dacă solicitantul a prezentat Paşaportul 
emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu 
rasă şi origine pentru toate cabalinele 
menţionate în tabelul privind Calculul SO şi în 
doc. 1. 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari : 

-se verifică in adeverinta eliberată de medicul 
veterinar de circumscripţie numarul pasarilor si 
al familiilor de albine corelandu-se cu 
inregistrarile din copia Registrului Agricol. 

Terenul ce constituie vatra stupinei nu contribuie 
la calculul SO. Suprafaţa de teren eligibilă pentru 
vatra stupinei este de minim 5 mp/stup şi 50 mp 
pentru fiecare pavilion apicol. Terenul care 
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Paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele 
(cabalinele) cu rasă şi origine. 

 

 

 

 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsari si 
albine - Adeverinţă eliberată de medicul veterinar 
de circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile  
calendaristice înainte de data depunerii CF, din 
care rezulta numarul  păsarilor şi al familiilor de 
albine şi data inscrierii solicitantului in Registrul 
Exploatatiei.  

 

Documente pentru terenul ce constituie vatra 
stupinei – acte de proprietate conform legislaţiei 
în vigoare, sau contract de concesiune/ contract 
de arendă/ închiriere/comodat valabile la 
momentul cerererii de finanţare, care să acopere 
perioada de implementare şi monitorizare a 
proiectului. 

 

 

 

 

formează vatra stupinei nu  este obligatoriu sa fie  
inregistrat în Registrul unic de identificare, la 
APIA, acesta necontribuind la calculul SO din 
cererea de finanţare. 

e1) Pentru exploatațiile vegetale se va verifica 
copie din Registrul agricol actualizat în anul 
depunerii cererii d e finantare care să confirme 
dreptul de folosinţă (proprietate/arendă/ 
concesionare) al terenului/ fermei zootehnice/ 
animalelor (doar proprietate) înregistrate pentru 
baza de producţie, cu ştampila primăriei şi 
menţiunea "Conform cu originalul". 

e2)Pentru exploataţiile mixte şi zootehnice se va 
verifica copia din Registrul agricol emis de 
Primării actualizat cu cel mult 30 de zile înaintea 
depunerii cererii de finanţare care să confirme 
dreptul de folosinţă 
(proprietate/arendă/concesionare) al terenului/ 
fermei zootehnice/ animalelor (doar proprietate) 
înregistrate pentru baza de producţie, cu 
ştampila primăriei şi menţiunea  "Conform cu 
originalul". 

În situaţia în care primăriile nu pot elibera copia 
Registrului agricol cu situaţia curentă, se va 
depune copia ultimei înregistrari a registrului 
agricol însoţită de adeverinţă emisă de primărie 
privind situaţia curentă. 

- se verifică existenţa acestui document pentru 
toţi solicitanţii şi corelarea informaţiilor din 
Registrul agricol cu cele existente în Registrul 
unic de identificare şi/sau din registrul 
exploataţiei de la ANSVSA/DSVSA/ circumscriptia 
veterinară. 

b) și c): se verifică existența documentelor 
solicitate pentru construcții 
permanente/provizorii. 

Se verifică existența documentelor pentru 
adăposturile animalelor (constructii provizorii și/ 
sau definitive de tipul: grajduri, saivane, 
padocuri, etc);  

În cazul în care proiectul vizează și modernizarea 
clădirilor aceastea se vor face în baza Legii 
50/1991, modificata şi completată. 
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Registrul agricol emis de Primării: 

b) Pentru  construcții permanente, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare: 

- documentul care atestă dreptul real 
principal asupra construcției: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească); 

 c) Pentru construcții provizorii, conform 
prevederilor Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare: 

- documentul care atestă dreptul real 
principal asupra construcției: drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute 
(dobândit prin: contract de vânzare-
cumpărare, de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, 
hotărâre judecătorească); 

-documentul care atestă dreptul de creanţă 
asupra construcției dobândit prin: concesiune, 
comodat, locaţiune. 

Contractele care conferă dreptul de folosință 
asupra clădirilor și a terenurilor trebuie încheiate 
pentru o perioadă egală cu perioada de 
implementare şi monitorizare a proiectelor, 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare în 
cazul clădirilor asupra cărora se intervine cu 
investiții de modernizare/extindere și a 
terenurilor pe care se vor realiza investiții ce 
presupun lucrări de construcții-montaj. 

În cazul prezentării contractului de 
comodat/locaţiune pentru construcțiile cu 
caracter provizoriu, conform prevederilor 
Legii nr 50/ 1991, cu modificările și 
completările ulterioare, expertul verifică 
dacă  solicitantul  a atașat acordul expres al 
proprietarului de drept. 

 

Expertul verifică dacă contractele care conferă 
dreptul de folosință asupra clădirilor și a 
terenurilor sunt  încheiate pentru o perioadă 
egală cu perioada de implementare şi 
monitorizare a proiectelor, începând cu anul 
depunerii cererii de finanțare în cazul clădirilor 
asupra cărora se intervine cu investiții de 
modernizare/extindere și a terenurilor pe care se 
vor realiza investiții ce presupun lucrări de 
construcții-montaj. 

 

În cazul exploataţiilor care presupun înfiinţarea 
şi/sau reconversia plantaţiilor pomicole, expertul 
verifică dacă contractele care conferă dreptul de 
folosință (arendă, concesiune) asupra  
terenurilor agricole, pentru exploataţii pomicole, 
sunt încheiate pe o perioadă de minimum 15 ani 
(excepție: pepinierele, culturile de căpșun, 
zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada 
minimă este de 10 ani), începând cu anul 
depunerii Cererii de Finanțare. 

Solicitantul nu va reduce dimensiunea 
economică prevăzută la depunerea cererii de 
finanțare a exploatației agricole pe durata de 
execuție a proiectului cu mai mult de 15%. Prin 
excepție, în cazul pepinierelor marja de fluctuație 
de maximum 15% a dimensiunii economice 
poate fi mai mare. Cu toate acestea, 
dimensiunea economică a exploatației agricole 
nu va scădea/depăși, în nicio situație, limitele 
admise de SO stabilite prin condițiile de 
eligibilitate.  

Pe întreaga durată de execuție și monitorizare a 
proiectului se va păstra sectorul dominant 
pentru care proiectul a fost selectat şi contractat. 
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Dimensiunea economică a exploatației agricole 
prevăzută la depunerea cererii de finanțare 
poate crește pe durata de execuție păstrându-se 
sectorul dominant pentru care proiectul a fost 
selectat şi contractat. 

 

IMPORTANT:  În cazul în care exploataţiile sunt 
afectate de calamităţi naturale, iar la vizita pe 
teren se constată calamitarea exploataţiei, 
criteriul de eligibilitate este îndeplinit doar dacă 
solicitantul a prezentat document justificativ de 
confirmare a situaţiei, în conformitate cu 
legislaţia în vigoare. 

 

 

EG3 Planul de afaceri  

(a) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.i și art.19.1.a.iii: 

(i) situația inițială a exploatației agricole; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole; 

 (iii) detalii privind acțiunile, inclusiv cele legate de sustenabilitatea mediului și de utilizarea eficientă a 
resurselor, necesare pentru dezvoltarea activităților exploatației agricole, cum ar fi investițiile, formarea 
sau consilierea; 

DOCUMENTE  DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se verifică dacă implementarea Planului de 
afaceri este preconizată să înceapă în termen de 
cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului. 

Se verifică existența descrierii situației inițiale a 
exploatației agricole (culturi, efective de 
animale, utilaje etc). 

Se verifică existența în Planul de Afaceri a 
etapelor și obiectivelor pentru dezvoltarea 
activităților exploatației agricole;  

În vederea evitării dublei finanţări, nu pot fi 
finanţate prin PNDR acţiunile eligibile prin 
Programul Național de Sprijin în Sectorul 
Vitivinicol și Programul Național Apicol aprobate, 
în vigoare. 
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În cazul proiectelor care vizează exploataţii 
vitivinicole/apicole, pentru a demonstra 
viabilitatea planului de afaceri, vor fi introduse 
alte cheltuieli decât cele specifice PNS/PNA. În 
acest caz, evaluatorii vor ţine cont de aria limitată 
de cheltuieli a solicitanţilor aflaţi în această 
situaţie pentru evaluarea viabilităţii planului de 
afaceri. 

Se verifică detalierea acțiunilor, inclusiv cele 
legate de sustenabilitatea mediului și de 
utilizarea eficientă a resurselor, necesare pentru 
dezvoltarea activităților exploatației agricole, 
cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea; 

În cazul exploatațiilor agricole care vizează 
creșterea animalelor, în cuprinsul planului de 
afaceri se vor detalia elementele minime 
necesare asigurării conformităţii cu normele de 
mediu privind gestionarea platformelor de gunoi 
de grajd, iar calculele se vor efectua în baza 
metodologiei şi a legislaţiei aplicabile, sau se va 
face dovada existenţei acestora, respectiv se vor 
detalia în Planul de Afaceri (secţiunea Descrierea 
situaţiei curente) amenajările existente, având în 
vedere următoarele: 

Expertul verifica  daca solicitantul si-a calculat si 
si-a prevazut amenajari privind gestionarea 
gunoiului de grajd prin proiect, respectiv 
capacitatea de stocare aferenta  a gunoiului de 
grajd si daca acesta respecta  condițiile de bune 
practici agricole.    

Acest calcul se va întocmi prin introducerea 
datelor specifice in calculatorul de capacitate a 
platformei de gunoi fila ”producție de gunoi”  
Calculul standardului privind cantitatea maxima 
de ingrasaminte cu azot care pot fi aplicate pe 
terenul agricol. In ceea ce privește standardele 
privind cantitatile maxime de ingrasaminte de 
azot care pot fi aplicate pe terenul agricol acestea 
se vor calcula prin introducerea datelor specifice 
in calculatorul privind cantitatea maxima de 
ingrasaminte care pot fi aplicate pe teren agricol 
din fila ”AMN”  

Excepţie de la calculul privind cantitatea maximă 
de îngrășăminte cu azot care pot fi aplicate pe 
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terenul agricol, fac tinerii fermieri care fac 
dovada încheierii unui contract cu o platformă de 
gunoi de grajd autorizată  comunală/a unui agent 
economic  sau cei care vor prezenta adeverință 
emisă de Primăria Comunei pe teritoriul căreia se 
regăsește platforma comunală, din care să 
rezulte faptul că aceasta va prelua gunoiul de 
grajd din exploatația solicitantului. 

În cazul tinerilor fermieri care au încheiat un 
contract cu o platformă comunală de grajd, 
aceștia vor prezenta, în cadrul Planului de 
Afaceri, modul în care se asigură capacitatea de 
stocare temporară a gunoiul de grajd, în cadrul 
exploatației, până la momentul colectării 
acesteia: 

Platformele pentru gestionarea gunoiului de 
grajd  se pot face în sistem: 

- Individual (gospodăresc), caz în care 
solicitantul trebuie să aibă/prevadă platforme 
individuale conform prevederilor Codului de 
bune practici agricole pentru protecția apelor 
împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, cu 
mențiunea că nu sunt acceptate ca și platforme 
individuale:, grămezile de compost cu pat de paie 
sau întăritură de pământ și grămezile de compost 
pe folii de plastic.  

și/ sau  

- Comunal – adaptate ţinând cont de 
existenţa unei platforme comunale. 

În cazul în care în UAT-ul respectiv sau în zonele 
limitrofe există o platformă autorizată de gunoi 
de grajd comunală/ a unui agent economic, 
solicitanții au obligația de a construi o amenajare 
minimă pentru depozitarea gunoiului de grajd, 
până la preluarea acesteia de către Platforma 
Comunală/agentul economic autorizat. 

După caz, se verifică următoarele documente: 

- Contractul de colectare a gunoiului de 
grajd încheiat între solicitant și deținătorul 
platformei  

sau  
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- Adeverință emisă de Primăria comunei în 
rază căreia se regăsește platforma comunală din 
care să rezulte că aceasta va prelua gunoiul de 
grajd din exploatația solicitantului. 

Amenajarea minimă pentru gestionarea 
gunoiului de grajd poate fi reprezentată de 
sistemele de depozitare conforme cu Codul de 
bune practici, respectiv grămezi de compost cu 
pat de paie, grămezi de compost pe folii de 
plastic, etc, dar care pot fi de dimensiuni mai mici 
în corelare cu perioada de depozitare până la 
momentul preluării de către platforma 
comunală/agentul economic autorizat. 

Nota: Zonele in care pot fi introduse datele 
specifice sunt marcate cu gri din anexa numit 
„Calculator Cod Bune Practici Agricole”. Cerința 
se va verifica la momentul finalizării 
implementării planului de afaceri prin 
prezentarea NOTEI DE CONSTATARE PRIVIND 
CONDIŢIILE DE MEDIU emisa de Garda Nationala 
de Mediu. Nerealizarea acestei condiţii majore va 
atrage după sine recuperarea întregului sprijin 
acordat. 

În cazul cererilor de finanțare care prevăd în 
cadrul planului de afaceri amenajări de 
gestionare a gunoiului de grajd, expertul va 
verifica existența Autorizației de Construire la 
depunerea tranșei a2-a de plată. 

În cazul în care la momentul depunerii Cererii de 
Finanțare se face dovada existenței platformei de 
gunoi de grajd, la depunerea Dosarului Cererii de 
Plată – tranșa a2-a, nu mai este necesară 
prezentarea Autorizația de Construire (excepție 
fac cazurile în care a fost necesară extinderea 
acesteia pentru a acoperi capacitatea ca urmare 
a creșterii numărului de animale). 

ATENȚIE: Construcțiile cu amenajarea 
platformelor de gestionare a gunoiului de grajd 
vor respecta prevederile legii 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții. 

În funcţie de tipul de platformă ales, respectiv, 
construcţie provizorie sau permanentă, conform 
legii 50/1991, terenul pe care se va amenaja 
platforma de gunoi de grajd se poate afla în 
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proprietatea solicitantului sau se poate prezenta 
documentul care atestă dreptul de folosinţă al 
acestuia. 

În cazul în care solicitantul îşi propune ca obiectiv 
în Planul de afaceri înființarea/ adaptarea 
platformei de gestionare a gunoiului de grajd, 
pentru terenul pe care se construiește platforma, 
acesta  trebuie să prezinte, după  caz, în 
conformitate cu  prevederile Legii nr. 50/ 1991, 
cu modificările şi completările ulterioare: 

Expertul verifică existența copiei documentului 
care să certifice dreptul real principal 
(proprietate, uz, uzufruct, superficie, 
servitute)/dreptul de creanță asupra 
construcției, dacă solicitantul are deja terenul pe 
care se va construi/există platforma; 

Atenție! Pentru exploatațiile care vizează 
creşterea animalelor, solicitanții trebuie să 
dețină în exploatația agricolă construcții 
zootehnice adaptate pentru creșterea animalelor 
și a pasărilor însoţite de documentaţia 
doveditoare. 

În cazul exploatațiilor agricole mixte, cu pondere 
majoritar vegetală la momentul depunerii Cererii 
de finanțare, solicitantul nu are obligația de a 
deține o platformă de gestionare a gunoiului de 
grajd, dacă prin Planul de Afaceri se propune 
renunțarea la componenta zootehnică în primul 
an de implementare a proiectului. 

Expertul verifica in planul de afaceri   in cazul 
exploataţiilor care presupun înfiinţare şi/sau 
reconversia plantaţiilor pomicole, daca acestea 
se regăsesc în Anexa aferentă Subprogramului 
Tematic Pomicol din cadrul național legislativ de 
implementare (STP), exceptând culturile din 
sectorul pomicol în sere și solarii și pepinierele 
care pot fi inființată pe tot teritoriul național. Se 
aplică nota de favorabilitate, conform 
metodologiei de calcul din cadrul Anexei 
aferentă Subprogramul Tematic Pomicol din 
cadrul național legislativ de implementare (STP). 
Aceasta nu se aplică în cazul achiziţiilor simple.  

Sunt cheltuieli  eligibile pentru sprijin doar 
speciile eligibile și suprafeţele incluse în Anexa 
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aferentă din Subprogramul Tematic Pomicol din 
cadrul national legislativ de implementare (STP), 
a căror Nota de favorabilitate este  ≥ 2,00 
conform metodologiei estimării resurselor 
pedoclimatice ale terenurilor și pretabilitatea lor 
pentru culturile pomicole. 

Se verifica daca solicitantul indica în planul de 
afaceri furnizorul care i-a emis materialul săditor 
certificat, dacă materialul fructifer utilizat este 
din categoria biologică certificat  sau dintr-o 
categorie superioară, cu excepția nucului și 
alunului, care poate fi material de plantare CAC 
(conformitas agraria  communitatis) (acest 
document va fi prezentat obligatoriu la 
solicitarea celei de-a doua cereri de plată) şi daca 
respecta condiţiile prevăzute in Fişa măsurii din 
SDL. 

În cadrul acestei Submăsuri sunt eligibile pentru 
sprijin proiectele implementate în UAT-urile care 
au nota de favorabilitate potenţată ≥2,00. 

În cazul UAT-urilor care au nota de favorabilitate 
potenţată <2,00 pot fi eligibile amplasamentele 
din cadrul UAT-ului dacă solicitantul sprijinului 
furnizează AFIR un studiu avizat de ICDP 
Mărăcineni, efectuat prin metodologia studiului 
privind zonarea speciilor pomicole, conform 
căruia se demonstrează că amplasamentul 
respectiv are o notă de favorabilitate naturală 
sau potențată ≥2,00. 

Informațiile privind obținerea studiului necesar 
recalculării notelor de favorabilitate pe 
amplasamentele din cadrul UAT-urilor care au o 
notă de favorabilitate potențată <2,00 se 
regasesc pe pagina web a Institutului de 
Cercetare - Dezvoltare pentru Pomicultura Pitești 
–Maracineni la urmatoarea adresa web: 
http://icdp.ro/anunturi/Pasi%20recalculare.pdf 

Semnificaţia notelor din tabelul privind gradul de 
favorabilitate al unui amplasament pentru o 
specie pomicolă se regăsește în Studiul potențial 
.   

ATENȚIE: 
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- În cazul proiectelor care vizează acţiuni de 
plantare şi/sau defrişare, la momentul acordării 
celei de-a doua tranşe de plată, se va prezenta 
autorizația de plantare / autorizația de defrișare, 
documente conform legislaţiei în vigoare. 

- În cazul producătorilor de seminţe şi 
material săditor, la momentul depunerii Cererii 
de Finanțare se va prezenta autorizația pentru 
producerea, prelucrarea și comercializarea 
semințelor certificate și a materialului săditor, 
documente conform legislaţiei în vigoare. 

Expertul verifica in planul de afaceri in cazul 
exploataţiilor de viţă de vie pentru vin din 
arealele vitiocole nominalizate prin OMADR 
397/2003, daca acestea se regăsesc în arealele 
viticole şi încadrarea localităţilor pe regiuni 
viticole, podgorii şi centre viticole.  

Solicitanții care dețin exploatații de viţă de vie 
sunt verificati in baza de date APIA,  după CNP-ul 
dacă suprafaţa corespunde cu cea din proiect. 

 

b) ) în cazul proiectelor încadrate în art.19.1.a.ii: 

(i) situația economică inițială a persoanei, a microîntreprinderii sau a întreprinderii mici care solicită 
sprijinul; 

(ii) etapele și obiectivele pentru dezvoltarea noilor activități ale persoanei sau ale exploatației agricole, 
ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici; 

(iii) detalii privind acțiunile necesare pentru dezvoltarea activităților persoanei sau ale exploatației 
agricole, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, cum ar fi investițiile, formarea sau consilierea; 

 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Plan de afaceri 

 

 

 

Se verifică dacă implementarea Planului de 
afaceri este preconizată să înceapă în termen de 
cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului. 

Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese 
ca activitatea/activitatile pentru care se solicita 
finantarea se regăseşte/regasesc în lista 
activităților eligibile din fișa măsurii din SDL. 

 



  Grupul de Acțiune Locală 
ȚINUTUL BÂRSEI 

Pa
g.
55

 

În situaţia în care suma ponderilor tuturor 
obiectielor specifice diferă de 100%, cererea de 
finanţare este declarată neeligibilă. 

- Planul de afaceri trebuie sa cuprindă 
urmatoarele: 

             - situatia economică initială a 
solicitantului (fermierului/ membrului 
gospodăriei, microîntreprinderii sau 
întreprinderii mici care solicită sprijinul); 

              - etapele si obiectivele pentru 
dezvoltarea noilor activităti ale  solicitantului 
(fermierului / membrului gospodăriei, ale 
microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici), 
detalii privind actiunile necesare si resursele 
aferente pentru dezvoltarea activitătilor 
fermierului/membrului gospodăriei, ale 
microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici, 
cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea 
care sa contribuie la dezvoltarea activitatilor 
intreprinderii, inclusiv crearea sau dezvoltarea de 
noi abilitati/competente ale angajatilor. 

- Se verifica daca au fost detaliate activitatile 
necesare pentru atingerea obiectivelor specifice 
și dacă stabilirea acestora este realizata in 
concordanta cu obiectivele specifice propuse. 

- Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu 
activităţile relevante pentru implementarea 
corectă a Planului de afaceri, cu respectarea 
prevederilor Reg 1407/2013. 

- Se verifică în planul de afaceri dacă sunt 
cuprinse costuri neeligibile, astfel: 

 cheltuielile cu achiziţionarea de utilaje şi 
echipamente agricole aferente activităţii de 
prestare de servicii agricole, în conformitate cu 
Clasificarea Activităţilor Economice Naţionale, 
precum şi producerea şi comercializarea 
produselor din Anexa I la Tratat; 

 - cheltuieli cu achiziţionarea de vehicule pentru 
transportul rutier de mărfuri, autoturisme sau 
autovehicule de transport persoane, cu excepția 
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mijloacelor de transport specializate care deserveasc 
exclusiv activităţile propuse prin proiect.  

Pentru proiectele prin care se propun venituri din 
activități de turism trebuie să se respecte OANT 
65/2013, inclusiv definițiile și criteriile minime 
obligatorii prevazute în Anexa 1(6) a acestui act 
normativ. 

 

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă 
numai împreună cu terenul aferent, valoarea 
totală teren+construcție trebuie să se încadreze 
în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat.  

În situaţia în care cel puţin una dintre condiţiile 
aferente achiziţiei de teren, menţionate anterior, 
nu se îndeplineşte sau nu este prezentată în 
cadrul planului de afaceri cererea de finanţare va 
fi declarată neeligibilă. 

 

 - Se verifică dacă prin activitățile propuse în 
Planul de afaceri solicitantul asigură 
fezabilitatea proiectului și continuitatea 
activității după încetarea acordării sprijinului, pe 
toată perioada de execuție și monitorizare a 
proiectului. 

 - Se verifică dacă la întocmirea PA cheltuielile 
operaționale propuse (salarii, materii prime, 
materiale consumabile, alte cheltuieli cu 
capitalul de lucru) deservesc exclusiv și 
contribuie la îndeplinirea și realizarea PA. 

Se verifică dacă activitățile propuse prin proiect 
asigură infrastructura necesară (echipamente, 
utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) 
și, în secundar, capitalul de lucru (achiziție 
materii prime, materiale etc). 

 

-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea 
în care va asigura continuitatea activităților 
finanțate prin proiect după acordarea celei de a 
doua tranșe de plată.  
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EG4 în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i și iii: 

Solicitantul prin planul de afaceri demonstrează îmbunătățirea performanței generale a exploatației 
agricole? 

Expertul verifica daca se demonstrează modul în care exploatația agricolă se va dezvolta/ moderniza, va 
asigura creșterea productivității și toate aspectele legate de realizarea obiectivelor propuse prin proiect, 
în funcţie de tipul şi necesităţile exploataţiei vizate pentru sprijin. 

 

EG5 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum cinci 
ani. 

Se verifică dacă în Planul de Afaceri se menționează acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o 
perioadă de maximum cinci ani. Plata ultimei rate, în cazul ajutoarelor pentru demararea unei activități 
neagricole în zonele rurale și pentru începerea activității acordate pentru dezvoltarea micilor exploatații 
agricole este condiționată de implementarea corectă a planului de afaceri. 

 

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CĂTRE GAL 

 

EG6 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsură  

Se va verifica corespondența cu prevederile din fișa măsurii B3/P6 DI6A și Ghidul Solicitantului 

EG7 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în teritoriul Ținutul Bârsei iar 
activitatea va fi desfășurată în comunitățile din teritoriul Ținutul Bârsei  

Se vor verifica documentele care dovedesc dreptul de proprietate / administrare al terenului pe care este 
propusă investiția 
  

EG8 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 9 luni de la data notificării de 
primire a sprijinului.  

Expertul verifică dacă implementarea Planului de afaceri este preconizată să înceapă în termen de cel 
mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului. 

 

EG9  Înaintea solicitării celei de-a doua tranșe de plată, solicitantul face dovada desfășurării activităților 
comerciale prin producția comercializată sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din 
valoarea primei tranșe de plată (cerința va fi verificată în momentul finalizării implementării planului 
de afaceri) 

Expertul verifică dacă solicitantul și-a luat angajamentul în planul de afaceri ca înaintea solicitării celei de-
a doua tranșă de plată va face dovada desfășurării activităților comerciale prin producția comercializată 
sau prin activitățile prestate, în procent de minim 30% din valoarea primei tranșe de plată. 

EG10 Pot fi finanțate și alte activități decât cele prevăzute în cadrul listei cu coduri CAEN aplicabile 
măsurii clasice din PNDR, cu condiția respectării regulilor ajutoarelor de minimis. 
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Se va verifica, Planul de Afaceri, Declaratie pe propria raspundere a solicitantului privind ajutoarele de 
minimis și de asemenea se va verifica dacă codul/codurile CAEN, este/sunt autorizate la ONRC inainte de 
depunerea cererii de finantare. 

EG11 Solicitantul își poate propune prin proiect activități aferente mai multor coduri CAEN; în cazul în 
care cuantumul sprijinului aferent codurilor CAEN este diferit, valoarea sprijinului acordat va fi 
corespunzătoare codului CAEN cu o valoare mai mică. 

Se va verifica Planul de Afaceri pentru identificarea codului CAEN cu o valoare mai mică. 

 

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect: 

(a) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.i: 

• Maximum 50.000 de euro. 

(b) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii: 

• 30.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează serviciile 

• 50.000 de euro/proiect pentru proiectele care vizează activitațiile de producție 

 

(c) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.iii: 

• Maximum 15.000 euro. 

Se verifică în Planul de afaceri și în Cererea de finanţare dacă valoarea sprijinului financiar se încadrează 
în limitele maxime admise și sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL. 

D. Încadrarea într-o situație de creare de Condiții artificiale.  

( se completează doar în cazul în care există minim o bifă pe coloana „DA” în „Secțiunea A”.  

Pentru proiectele care se încadrează în art. 19.1.a.i și art.19.1.a.iii 

Nr 
crt 

Premisă de  creare Condiții 
artificiale 

Criteriu/avantaj  vizat de crearea 
condiției artificiale Da Nu 

 

 

 

1 

a) Crearea mai multor entităţi 
noi/exploatatii agricole 
(solicitanți de fonduri) prin 
intermediul unor terţi 
pentru a beneficia de mai 
multe proiecte masura Sm 
6.1 prin  mai multe 
exploataţii agricole. 

Actiunea de fărâmiţare a unor 
exploataţilor agricole în scopul 
accesării de către acelaşi  
beneficiar real, (prin intermediul 

Criteriu de eligibilitate:  

verificarea criteriilor de 
eligibilitate a proiectului 

 

Solicitanții/beneficiarii după caz, 
înregistrați în registrul debitorilor 
AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD, cât și pentru FEADR, până 
la achitarea integrală a datoriei față 
de AFIR, inclusiv dobânzile și 
majorările de întârziere până la 
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mai multor beneficiari formali sau 
direct folosind  porţiuni din 
exploataţie agricolă iniţială, 
beneficiară de sprijin anterior prin 
intermediul Masurii 112 şi 
Submasurii 6.1), a sprijinului prin 
aceasta submăsură. 

b) Solicitantul și-a  constituit ferma 
prin preluarea  terenurilor/ 
efectivelor de animale, de la un terț 
cu același tip de activitate, care i le-
a cedat voluntar, iar cedentul 
continuă să detina controlul asupra 
solicitantului prin prestarea  
semnificativă a  lucrărilor agricole 
și/sau realizează preluarea 
semnificativă a producției* de la 
societatea careia i-a cedat voluntar 
terenurile/efectivele de animale. 

 

Solicitantul a declarat culturi sau 
suprafete ocupate cu anumite 
culturi, animale, în mod neconform 
cu realitatea, în scopul atingerii 
dimensiunii minime eligibile  
constatându-se cu ocazia verificării 
pe teren sau la informarea APIA ca 
acestea nu corespund realitatii (cu 
excepţia documentelor justificative 
legale privind exploataţiile 
calamitate). 

semnarea contractelor de 
finanțare; 

 
Beneficiarii măsurii 112 „Instalarea 
tinerilor fermieri”, denumită în 
continuare 112,  beneficiarii măsurii 
411-112 „Instalarea tinerilot 
fermieri” prin LEADER, denumită în 
continuare 411-112, şi beneficiarii 
măsurilor 141 „Sprijinirea fermelor 
agricole de semisubzistenta ” 
denumită în continuare 141 și 411-
141 „Sprijinirea fermelor agricole 
de semisubzistenta ” prin LEADER, 
denumită în continuare 411-141 din 
cadrul PNDR 2007-2013, precum și 
beneficiarii submăsurii 6.1 „Sprijin 
pentru instalarea tinerilor fermieri”, 
submăsurii 6.3 „Sprijin pentru 
dezvoltarea fermelor mici” din 
PNDR 2014-2020; 

 

Exploataţiile care au beneficiat de 
sprijin prin intermediul măsurii 112 
„Instalarea tinerilor fermieri”, au 
proiecte nefinalizate (fără statut de 
proiect finalizat sau reziliat) în 
cadrul Măsurii 141 „Sprijinirea 
fermelor agricole de 
semisubzistenta ”, din PNDR 2007-
2013 şi prin intermediul submăsurii 
6.1 „Sprijin pentru instalarea 
tinerilor fermieri” 6.3 „Sprijin 
pentru dezvoltarea fermelor mici”, 
din PNDR 2014-2020; 

 

 

 

 

2 

 

Fracționarea unei exploatații cu 
scopul de a nu se depăşi 
dimensiunea economică maximă 
eligibilă a exploatației în cadrul 
submăsurii sau cu scopul  ca acelasi 
beneficiar real sa creeze dintr-o 
exploatatie mai mare, mai multe 
exploatatii mai mici  cu care solicită 
sprijin prin aceeaşi sub-măsură si 

Criteriu de eligibilitate:  

 

Solicitantul deţine o exploataţie 
agricolă cu dimensiunea 
economică cuprinsă între în 
limitele admise la momentul 
depunerii cererii de finantare?   
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astfel prin intermediul mai multor 
beneficiari formali sa beneficieze 
(inclusiv de mai multe ori) de 
sprijinul prin aceasta submăsură.  

Declararea unor culturi sau 
suprafete ocupate cu anumite 
culturi neconforme cu realitatea/cu 
fluxul tehnologic descris în planul 
de afaceri, în scopul atingerii 
dimensiunii minime eligibile. 

 

Observații :  
.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................... 

..........................................................................................................................................................  

 

Pentru proiectele care se încadrează în art.19.1.a.ii 

Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale: 

1. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte      

2. Acelaşi amplasament (sat/comună) al proiectului se regăseşte la două  sau mai multe proiecte  

3. Acelaşi administrator/reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două  sau mai multe proiecte 
  

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

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

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

Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate în Registrul electronic al Cererilor de Finantare. 

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

Se verifica in Registrul Cererilor de Finantare si în RECOM online/ aplicația Consiliului Concurenței  daca 
sediul social si/sau punctul/punctele de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele 
ale altor solicitanti/beneficiari FEADR. Dacă DA, pentru confirmarea faptului că beneficiază de 
infrastructura comună, se impune vizita pe teren. 

Se verifica daca activitatea propusa prin proiect este complementara cu activitatile proiectelor cu care se 
invecineaza.  
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Se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau este dependent de activitatea unui alt operator 
economic (cu exceptia furnizorilor de utilitati).  

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

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

Se verifica in documentele care atesta dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor/constructiilor 
(depuse de solicitant impreuna cu Cererea de Finantare) de la cine a obtinut solicitantul terenul/cladirea 
care face obiectuL proiectului. Se verifica daca pana la acest moment (in baza verificarilor sus-mentionate 
sau a altor informatii obtinute, daca este cazul) au fost identificate alte legaturi intre solicitant (sau 
actionarii/asociatii acestuia) si persoana de la care a obtinut terenul/cladirea 

7.  Altele            

Se detaliaza  toate  elementele  identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate 
(la celelalte intrebari). 

De exemplu: mutarea sediului social din mediul urban in mediul rural sau inchiderea punctului/punctelor 
de lucru din mediul urban si deschiderea in mediul rural; posibile legaturi de afaceri cu furnizori/clienti 
prin actionariat, s.a.  

Dacă în urma verificărilor expertul identifică două sau mai multe elemente comune cu alte proiecte, îşi va 
extinde verificarea asupra acestora, împreună cu ceilalţi experţi implicaţi în verificarea proiectelor 
respective. 

Dacă în urma verificării se identifică legaturi care conduc la:  

Complementaritatea investiţiilor propuse: 

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

Se verifica in RECOM/ aplicația Consiliului Concurenței istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului 
solicitantului, daca acestia detin alte societati care actioneaza in acelasi domeniul sau domeniu 
complementar cu cel al proiectului, in vederea crearii de conditii artificiale. 

Se verifica daca solicitantul a bifat punctele 13 Declaratie  pe propria răspundere că asociații/acționarii 
acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt soț/soție cu asociați/acționari în cadrul altei 
intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-măsura 6.2 și prin Măsura 19 
"Dezvoltarea locală LEADER" - sub-măsura 19.2 pentru aceleași tipuri deactivități sau activități 
complementare și 18 Declaratie pe proprie răspundere a solicitantului că investiţia finanţată va deservi 
exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului proiectului) în scopul obţinerii de profit 
propriu   

8. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 
un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? 

Dupa finalizarea analizarii elementelor subiective (indicatorii de conditii artificiale / steguletele rosii), la 
rubrica Observatii, se consemneaza toate elementele referitoare la conditii artificiale, identificate in ceea 
ce priveste proiectul depus de catre solicitant.  

In situatia in care sunt identificati indicatori de conditii artificiale, se constata existenta elementului 
subiectiv (mentionat de catre Curtea Europeana de Justitie, in cauza Slancheva sila EOOD). 
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In aceast caz, expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea 
obiectivelor măsurii din SDl , asumate prin proiect. 

Se poate considera neindeplinire a obiectivelor si element obiectiv al crearii de conditii artificiale, numai 
incalcarea obiectivelor masurii din SDL, carora li se circumscrie proiectul – de exemplu, daca prin proiect 
se propune o activitate productivă se verifica numai incadrarea in obiectivul diversificarea economiei 
rurale prin creşterea numărului de microîntreprinderi şi întreprinderi mici în sectorul non-agricol, nu si 
respectarea obiectivelor: dezvoltarea serviciilor (deoarece nu este cazul), crearea de locuri de munca in 
spatiul rural (daca acest obiectiv nu este asumat prin planul de afaceri), incurajarea mentinerii si 
dezvoltarii activitatilor mestesugareasti traditionale (daca activitatea propusa prin proiect nu implica 
activitati mestesugaresti). 

Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii 
de Finantare ca fiind neeligibila. 

Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona 
independent de altă investiţie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv la operatiunile 
economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel condiţii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine scopului sub-măsurii, se bifează 
caseta DA şi se completează în rubrica Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.  

In caz contrar expertul bifează în caseta corespunzatoare NU. 

Daca se constata suspiciunea de creare a condițiilor artificale, decizia privind constatarea creări unei 
condiții artificiale se ia după parcurgerea următorilor pași: 

- Identificarea și analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a condițiilor 
artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificări, prin care i se 
solicita totodată să-si exprime un punct de vedere în termenul procedural.  

- Primirea și analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (dacă acesta îl trimite în termenul 
procedural comunicat).  

Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibilă în urma identificării fara echivoc, în mod 
obiectiv si fundamentat a unor condiții artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de 
cofinanțare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor. 
Se va descrie în mod obligatoriu la rubrica observații în fișa de verificare E1.2 modul în care a fost încălcat 
prin crearea respectivei condiții artificiale cel puțin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale  
precizat în reglementările comunitare aplicabile și/sau în fișele tehnice ale măsurilor/submăsurilor. 

ATENTIE ! 

Prin natura lor, indicatorii - stegulețele roșii nu reprezintă dovezi. Acestea reprezintă simpli indicatori 
de fraudă sau nereguli. 
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Anexa I - Metodologie pentru verificarea criteriilor de selecție ale proiectului. 
 
Selecția beneficiarilor măsurii B3/P6 DI6A se va face în baza unei proceduri transparente pe baza 
următoarelor principii: 
 
 

7. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 
activități non agricole  

8. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție 
de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei 
tranșe de plată.  

9. Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri;  
10. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul Bârsei 

precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL; 
11. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei 
12. Principiul pregătirii antreprenoriale  

 
Nr. 
Crt. 

Criteriu de selecție Punctaj Observații 

3. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către 
activități non agricole  

MAX. 20 PUNCTE 

1.1 

Solicitantul este înregistrat ca 
agricultor în Registrul 
agricol/A.P.I.A. înaintea de 
lansarea apelului de selecție. 

20 puncte  

Punctajul se acordă pentru proiecte care 
sunt inițiate de un fermier (persoană 
neautorizată)/membru al gospodăriei 
agricole/ întreprindere existentă (cel 
puțin PFA) care a activat în agricultură 
cu cel puțin 30 de zile înainte de lansarea 
apelului de selecție (în UAT-ul în care va 
realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe 
acesteia) fapt verificat în baza de date 
APIA sau Registrul Agricol. 
 
Observație: În cazul solicitantului 
persoană juridică, persoana pentru care 
se acordă punctaj trebuie să dețină 
minim 50%+1 din capitalul social al 
persoanei juridice care este solicitantul 
finanțării. Dacă niciunul dintre 
acționari/asociați nu deține mai mult de 
50%+1 din capitalul social nu se va 
acorda punctaj la acest criteriu.  

1.2 

Solicitantul este membru al unei 
familii de fermieri , a activat în 
cadrul fermei înainte de lansarea 
apelului de selecție și prezintă 
documente care să demonstreze 
acest lucru. 

10 puncte 

4. Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în 
funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din 

valoarea primei tranșe de plată. 
MAX. 10 puncte 
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2.1 Producția comercializată sau 
activitățile prestate reprezintă 
între 30% și 34,99% din valoarea 
primei tranșe de plată 

5 puncte Punctajul se acordă pentru proiecte 
care  prevăd în planul de afaceri 
producție comercializată sau activități 
prestate într-un procent mai mare de 
30% din valoarea primei tranșe de 
plată. Verificarea se realizează în baza 
prognozelor din Planul de Afaceri 

2.2 Producția comercializată sau 
activitățile prestate reprezintă 
între 35% și 39,99% din valoarea 
primei tranșe de plată 

7 puncte 

2.3 Producția comercializată sau 
activitățile prestate reprezintă 
peste 40% din valoarea primei 
tranșe de plată 

10 puncte 

3.  Principiul nivelului calitativ al planului de afaceri  - contribuția la protecția mediului, eficiență 
energetică și limitarea schimbărilor climatice, asigurarea egalității de șanse și combaterea 

discriminării 
Max. 10 puncte 

 Nivelul calitativ al planului de afaceri Punctajul se acordă dacă Planul de 
afaceri include elemente de protecția 
mediului, eficiență energetică și 
limitarea schimbărilor climatice, 
asigurarea egalității de șanse și 
combaterea discriminării. Punctajul se 
acordă pe baza modului în care este 
descrisă în documentația de proiect 
contribuția la protecția mediului, 
eficiența energetică sau limitarea 
schimbărilor climatice și/sau asigurarea 
egalității de șanse și combaterea 
discriminării. 

3.1 Contribuția PA la teme orizontale 
(protecția mediului, eficiență 
energetică și limitarea 
schimbărilor climatice) 

5 puncte 

3.2 

Contributia PA la asigurarea 
egalității de șanse și combaterea 
discriminării 

5 puncte 

6. Principiul relevanței față de profilul teritorial, economic și social al teritoriului Ținutul 
Bârsei precum și față de nevoile identificate în cadrul SDL  

Max 30 puncte 

4.1 Tipul de activitate propus  Max. 15 
puncte 

Punctajul se acordă pe baza tipului de 
activitate propus. În cazul în care se 
propune o activitate aferentă mai 
multor coduri CAEN se acordă punctaj 
pentru codul CAEN care generează 
majoritatea veniturilor previzionate în 
Planul de Afaceri 

4.1.a Producție  15 puncte 

4.1.b Servicii 10 puncte  

4.2 Numărul de locuri de muncă 
create 

Maxim 15 
puncte 

 

4.2.a  3 sau mai multe locuri de muncă 
create 15 puncte 

Punctajul se acordă pentru locurile de 
muncă cu normă întreagă create prin 
proiect.  
 
Numărul / proporția locurilor de muncă 
cu caracter administrativ (personal de 
pază, curățenie, secretariat, 

4.2.b 2 locuri de muncă create 10 puncte  
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4.2.c 1 loc de muncă creat 5 puncte 

contabilitate, etc.) nu trebuie să 
depășească numărul / proporția 
locuyrilor de muncă aferente activității / 
activităților principale 

7. Principiul impactului la nivelul teritoriului Ținutul Bârsei  
MAX 10 puncte 

 Impactul economic al proiectului Max. 10 
puncte 

 

5 Integrarea activității propuse în 
economia locală  

Max. 10 
puncte 

Punctajul se acordă pe baza descrierii 
din Planul de Afaceri privind integrarea 
activității propuse prin proiect în 
economia locală. Se va acorda punctaj 
dacă activitatea propusă prin proiect 
este interconectată cu furnizori/clienți 
din teritoriul Ținutul Bârsei 
 
Expertul poate acorda între 1 și 10 
puncte în funcție de descrierea inclusă în 
Planul de Afaceri și de documentel 
anexate (după caz) la dosarul cererii de 
finanțare 

7. Principiul pregătirii antreprenoriale 
MAX. 20 puncte 

 
 

6.1 
 
 

Solicitantul a absolvit un curs de 
formare profesională, finalizat 
înainte de lansarea apelului de 
selecție recunoscut de 
Autoritatea Natională pentru 
Calificãri (A.N.C.) și/sau alte 
instituții relevante ale  Statului 
Român. 

 
20 puncte 

Punctajul se acordă pe baza 
documentelor doveditoare atașate la 
dosarul cererii de finanțare.  
 
Observație: În cazul solicitantului 
persoană juridică, persoana pentru care 
se acordă punctaj trebuie să dețină 
minim 50%+1 din capitalul social al 
persoanei juridice care este solicitantul 
finanțării. Dacă niciunul dintre 
acționari/asociați nu deține mai mult de 
50%+1 din capitalul social nu se va 
acorda punctaj la acest criteriu. 

6.2 Solicitantul a absolvit un curs de 
formare profesională  finalizat 
înainte de lansarea apelului de 
selecție dar nu este recunoscut de 
Autoritatea Natională pentru 
Calificãri (A.N.C.) și/sau alte 
instituții relevante ale  Statului 
Român. 

 
10 

puncte 

6.3 Solicitantul participă în momentul 
depunerii cererii de finanțare la 
un curs de formare profesională 
pentru dezvoltarea de 
competențe antreprenoriale. 

5 
puncte 

 

PUNCTAJ TOTAL 100 
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ATENŢIE! Toate activităţile pe care solicitantul se angajează să le efectueze prin investiţie, atât la faza de 
implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare, activităţi pentru care cererea de finanţare 
a fost selectată pentru finanţare nerambursabilă, devin condiţii obligatorii. 
În situaţia în care, la verificarea oricărei cereri de plată, sau la verificările efectuate în perioada de 
monitorizare, se constată că aceste condiţii nu mai sunt îndeplinite de către proiect sau beneficiar, plăţile 
vor fi sistate, contractul de finanţare va fi reziliat şi toate plăţile efectuate de AFIR până la momentul 
constatării neregularităţii vor fi încadrate ca debite în sarcina beneficiarului, la dispoziţia AFIR. 
 
Selecţia se face în ordinea descrescătoare a punctajului de selecţie, în cadrul sumei alocate pe sesiune. 
 
 Punctajul minim necesar pentru selecția proiectului  - 50 puncte 
 
Criterii de departajare a proiectelor eligibile, selectate cu punctaj egal:  
Departajarea proiectelor eligibile, selectate, cu punctaj egal, se face în funcţie de: 

3. Principiul diversificării activităților agricole – vor avea prioritate solicitanții care au derulat 
activități agricole anterior depunerii cererii de finanțare 

4. Principiul pregătirii antreprenoriale – vor avea prioritate solicitanții care au absolvit un curs 
recunoscut de competențe antreprenoriale.  

 

Notificarea solicitanților 
După evaluarea proiectului, echipa de evaluare va completa Raportul de evaluare pentru apelul de selecție. 
Raportul de evaluare conține:  

• Lista cererilor de finanțare eligibile; 
• Lista cererilor de finanțare neeligibile;  
• Lista cererilor de finanțare retrase; 
• Lista cererilor de finanțare neconforme; 

 
 
Raportul de Evaluare se întocmește de un expert pentru fiecare sesiune de depunere de proiecte, se verifică și se 
aprobă de directorul general al GAL. 
 
Raportul de evaluare este avizat și aprobat de directorul general al GAL  și se publică pe site-ul GALȚINUTUL BÂRSEI 
și se afișează la sediul GAL ȚINUTUL BÂRSEI. 
 
În baza Raportului de evaluare publicat, GAL notifică solicitanții cu privire la rezultatul evaluării proiectului. 
Notificarea se realizează prin transmiterea pe adresa de email furnizată în cadrul cererii de finanțare. În lipsa unei 
adrese de email, notificarea se transmite prin poștă cu confirmare de primire. Notificarea va include informații cu 
privire la statutul proiectului în urma evaluării, și modalitatea de depunere a contestațiilor de către aplicații 
nemulțumiți de rezultatul evaluării. 
 
În cazul în care un proiect este declarat neeligibil vor fi indicate criteriile de eligibilitate care nu au fost îndeplinite 
precum și cauzele care au condus la neeligibilitatea proiectului. 
 
 
Notificarea Cererilor de Finanțare Eligibile/ Neeligibile 
Solicitanții ale căror Cereri de Finanțare au fost declarate eligibile/ neeligibile, vor fi notificați de către expertul GAL 
care a instrumentat cererea de finanțare respectiva (decizia finala privind evaluarea), prin intermediul 
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documentului Notificarea cererilor de finanțare eligibile/ neeligibile. Notificarea se atașează la dosarul administrativ 
al cererii de finanțare. 
 
 
Soluționarea contestațiilor 
 
După definitivarea punctajelor pentru fiecare cerere de finanțare, rezultatele se publică pe site-ul GAL și se 
comunică (de regulă prin mijloace electronice) către fiecare solicitant. Aceștia vor avea la dispoziție un termen de 
5 zile lucrătoare (dar nu mai mult de 10 zile calendaristice de la publicarea pe site) pentru depunerea eventualelor 
contestații la sediul GAL.  
 
În situația în care există contestații, la nivelul GAL Ținutul Bârsei se va constitui o echipă de 2 experți care va verifica 
validitatea contestației. Experții care verifică Cererea de Finanțare în etapa de contestație trebuie să fie diferiți de 
experții care au asigurat verificarea inițială. Rezultatele verificării inițiale și ale verificării contestației vor fi supuse 
atenției unei Comisii de Soluționare a Contestațiilor. Această comisie este alcătuită din 5 membri ai parteneriatului 
GAL și funcționează pe principiul ”Dublului cvorum”. Rolul principal al comisiei este de a analiza contestațiile depuse 
și de a da o soluție definitivă asupra contestațiilor depuse. 
 
Tabel cu componența Comisiei de Soluționare a Contestațiilor 

Parteneri Publici % 
Partener Funcția în CSC Tip / Observații 
Comuna Feldioara Membru titular  
Comuna Hăghig Membru titular  
Comuna Dumbrăvița Membru supleant  
Comuna Cristian Membru supleant  

Parteneri privați % 
Partener Funcția în CSC Tip / Observații 
GDD Sound Membru titular  
Cojocariu Silviu ÎI Membru titular  
Cățean Trade SRL Membru supleant  
Gelmar Prod SRL Membru supleant  

Societate Civilă % 
Partener Funcția în CSC Tip / Observații 
Asociația RAMHA Membru titular  
Asociația Pro Hăghig Membru supleant  

 
După analizarea contestațiilor, Comisia de Soluționare a Contestațiilor elaborează un raport care detaliază 
punctajele finale pentru fiecare Cererea de Finanțare pentru care a fost depusă o contestație. Soluțiile se comunică 
(de regulă prin posta electronică cu confirmare de primire) solicitanților care au depus contestații 
 
Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor privind eligibilitatea rezultate ca urmare a aplicării procesului 
de evaluare vor fi depuse în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării (dar nu mai mult de 10 zile 
calendaristice de la publicarea pe site a Raportului de Evaluare), la sediul Grupului de Acțiune Locală Ținutul Bârsei. 
 
Vor fi considerate contestații și analizate în baza prezentei proceduri doar acele solicitări care contestă elemente 
legate de eligibilitatea proiectului depus, valoarea proiectului declarată eligibilă/valoarea sau intensitatea 
sprijinului public acordat pentru proiectul depus sau punctajul obținut. 
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Analiza contestațiilor privind eligibilitatea proiectelor se va face de către expertul GAL, care predă cazul spre 
rezolvare la Comisia de Soluționare a Contestațiilor. 
 
Termenul de instrumentare a tuturor contestațiilor depuse pentru o măsură este de maxim 10 zile lucrătoare de la 
expirarea termenului maxim de depunere a contestațiilor și poate fi prelungit cu încă 10 zile lucrătoare dacă la 
nivelul GAL Ținutul Bârsei se analizează contestațiile depuse pe două sau mai multe măsuri, daca numărul 
contestațiilor depuse este foarte mare, sau daca perioada de analiza a contestațiilor se suprapune cu sesiuni de 
evaluare și selecție. 
 
Analizarea contestației si întocmirea raportului privind contestația vor fi efectuate de Comisia de Soluționare a 
Contestațiilor. 
 
In urma analizei pentru fiecare contestație, se întocmește Raportul asupra contestației care conține Contestația 
însoțita de documentele depuse de solicitant. Raportul asupra contestației propune admitere sau respingerea 
contestației si este întocmit de experții evaluatori care au analizat contestația, este avizat de Directorul General al 
GAL si aprobat de Președintele Comisiei de Soluționare a Contestațiilor. Raportul de contestație are o singura 
rezoluție: admis sau respins. Daca soluția propusa in urma reevaluării proiectului contestat diferă de cea din 
Raportul de Evaluare, se va modifica fisa de evaluare si selecție completată pentru proiectul respectiv.  
 
Situația centralizatoare a contestațiilor va fi însoțită de dosarul fiecărei contestații care va cuprinde: 
a) contestația depusă; 
b) raportul de instrumentare a contestației; 
c) notificarea transmisă aplicatului; 
d) fișa de evaluare și selecție; 
e) fișa de evaluare și selecție refăcută; 
f) documentele justificative elocvente pentru soluția propusă de expertul evaluator. 
 
După întocmirea și publicarea raportului Comisiei de Soluționare a contestației de către GAL în termen de o zi se 
notifică solicitanții. Dacă pe parcursul desfășurării procesului de evaluare, precum și de soluționare a contestațiilor 
se constată greșeli de orice natură, GAL are obligația de a cerceta cauzele producerii acestora, de a identifica 
persoanele culpabile și de a dispune măsurile administrative corespunzătoare 
 
Dispoziții generale referitoare la procesul de evaluare 
 
Toate etapele procesului de evaluare si selecție vor fi documentate în cadrul Registrului de Intrări pentru Cereri de 
Finanțare. Astfel, registrul va putea furniza informații sintetice cu privire la situația tuturor cererilor de finanțare 
care au fost depuse la GAL Ținutul Bârsei.  
 
Toate verificările efectuate de către evaluatori vor respecta principiul de verificare “4 ochi”, respectiv vor fi semnate 
de către doi experți angajați în cadrul GAL. 
 
Fiecare persoană implicată în procesul de evaluare și selecție a proiectelor de la nivelul GAL (evaluatori, membrii 
Comitetului de Selecție și membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor) are obligația de a respecta prevederile 
OUG nr. 66/2011, cu modificările și completările ulterioare, privind evitarea conflictului de interese și prevederile 
Cap. XII al SDL – ”Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației 
naționale”. În acest sens, premergător procesului de evaluare și selecție, persoanele implicate de la nivelul GAL 
(inclusiv experții cooptați, în cazul externalizării serviciilor de evaluare) vor completa o declarație pe proprie 
răspundere privind evitarea conflictului de interese, care să conțină minim aspectele precizate în cadrul Ghidului 
de implementare.  
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Comunicarea GAL Ținutul Bârsei cu solicitanții se realizează cu precădere prin email, pe adresa de contact furnizată 
în cadrul Cererii de Finanțare.  
 
În lipsa unei adrese de email, comunicarea se realizează prin poștă cu confirmare de primire.  
 
Raportul de evaluare se elaborează în termen de 5 zile de la finalizarea evaluării procesului de evaluare a tuturor 
proiectelor (conformitate, eligibilitate, vizită pe teren dacă este cazul ,evaluarea criteriilor de selecție) depuse în 
cadrul unei sesiuni, cu respectarea termenelor incluse în procedura de evaluare și selecție.  
 
Componența și rolul Comitetului de Selecție a Proiectelor și a Comisiei de Soluționare a Contestațiilor sunt 
disponibile în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Ținutul Bârsei disponibilă pe site-ul 
www.tinutulbarsei.ro .  
 
 

Selecția proiectelor 
 
După soluționarea contestațiilor, echipa de experți care a realizat evaluarea propune spre aprobare Comitetului de 
Selecție lista cu proiectele conforme, lista cu proiectele eligibile, lista cu proiectele neeligibile,  lista cu proiectele 
neconforme si lista cu proiectele retrase.  
 
Comitetul de Selecție se întrunește și supune la vot listele menționate anterior. Comitetul de selecție funcționează 
după regula ”dublului cvorum”. Deciziile Comitetului de Selecție se adoptă cu majoritatea simplă a membrilor 
prezenți.  
 
Proiectele eligibile se transmit la Comitetul de Selecție a Proiectelor. Comitetul de Selecție a Proiectelor evaluează 
și verifică Fișa de Evaluare și Selecție pentru fiecare proiect declarat eligibil.  
 
Proiectele care nu corespund obiectivelor și priorităților stabilite în SDL nu vor fi selectate în vederea finanțării.  Se 
certifică punctajul obținut de fiecare cerere de finanțare prin verificarea îndeplinirii criteriilor pentru care au fost 
acordate puncte.   
 
Comitetul de Selecție a Proiectelor acordă punctajul prin majoritate simplă de voturi sau în caz de egalitate prin 
departajare, care se face prin decizia președintelui Comitetului de Selecție a Proiectelor.  
 
Comitetul de selecție a proiectelor întocmește Procesul verbal de Selecție, care conține următoarele date: data, 
locația, componenta (menționând numele, prenumele, nr, și % sectorial al comitetului), date de identificare a 
proiectului supus selecției, punctaje acordate la criterii. Se poate aplica și formă tabelară. Procesul verbal se 
semnează de președintele Comitetului de Selecție 
 
 
Tabel cu componența Comitetului de Selecție 

Parteneri Publici % 
Partener Funcția în CS Tip / Observații 
Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă 
Brașov 

Membru titular  

Comuna Hălchiu Membru titular  
Comuna Hărman Membru titular  
Comuna Vâlcele Membru supleant  
Comuna Vulcan Membru supleant  
Comuna Sânpetru Membru supleant  
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Parteneri privați % 
Partener Funcția în CS Tip / Observații 
TG Prodag SRL Membru titular  
Plametco SRL Membru supleant  
Velican Minodora Carmen ÎI Membru supleant  

Societate Civilă % 
Partener Funcția în CS Tip / Observații 
Asociația Producătorilor de Produse Traditionale Membru titular  
Fundația Carpați Membru titular  
Asociația Romii Împreună Membru supleant  
Liga pentru Dezvoltarea Comunității Membru supleant  

După aprobarea de către Comitetul de Selecție, rezultatele finale ale apelului de proiecte se publică pe site și se 
comunică fiecărui solicitant, de regulă prin poșta electronică. 
 
Selecția proiectelor se face prin respectarea transparenței procesului de selecție al proiectelor aplicând regula de 
dublu cvorum pentru validarea rezultatelor procesului de selecție efectuat de Comitetul de Selecție. 
 
Ca observator la procesul de selecție participă reprezentatul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din cadrul 
Compartimentului de Dezvoltare Rurală Județean invitat să ia parte la lucrările fiecărui Comitet de Selecție. 
 
Selecția proiectelor pentru măsurile cărora li se aplică procedura de selecție, se realizează în euro. Valoarea totală 
a finanțărilor pe sesiune și pe măsuri se anunță în apelul de selecție a proiectelor. 
 
Pentru realizarea selecției proiectelor se analizează dacă valoarea publică, exprimată în euro, a proiectelor eligibile 
ce întrunesc pragul minim pentru măsurile ce prevăd acest lucru, supuse selecției, este situată sub sau peste 
valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul sesiunii de depunere. 
 

• Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim se situează sub 
valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni de depunere, Comitetul de Selecție propune 
aprobarea pentru finanțare a tuturor proiectelor eligibile. 

 
• Când valoarea publică totală a proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim se situează peste 

valoarea totală alocată unei măsuri în cadrul unei sesiuni, Comitetul de Selecție analizează listele 
proiectelor eligibile / proiectelor eligibile care au îndeplinit punctajul minim, și procedează astfel: 

 Pentru cererile de finanțare selecția se face în ordinea descrescătoare a punctajului de 
selecție, în cadrul sumei alocate aferente fiecărei măsuri. 

 În cazul cererilor de finanțare cu același punctaj, departajarea acestora se face conform 
Metodologiei GAL descrise în ghidul solicitantului 

 
După parcurgerea procedurii de selecție si după caz, a celei de departajare, Comitetul de Selecție elaborează 
Raportul Final de Selecție aprobat de Președintele Comitetului de Selecție care conține: 

• Lista cererilor de finanțare eligibile; 
• Lista cererilor de finanțare neeligibile; 
• Lista cererilor de finanțare retrase. 
• Lista cererilor de finanațare neconforme. 

 
În ziua publicării Raportului de Selecție, GAL notifică solicitanții despre rezultatul selecției privind rezultatele 
procesului de selecție.  
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După notificarea solicitanților, GAL Ținutul Bârsei întreprinde etapele procedurale necesare pentru contractarea 
proiectelor aprobate.  
 
Comitetul de selecție se va convoca în termen de 10 zile de la publicarea raportului de evaluare (raportului de 
contestații dacă este cazul) pe site. Publicarea raportului de selecție se elaborează în termen la o zi după sedința 
comitetului de selecție. Notificarea solicitanților se realizează în aceeași zi cu publicarea pe site a raportului 
de selecție prin transmiterea pe adresa de email furnizată în cadrul cererii de finanțare. În lipsa unei 
adrese de email, notificarea se transmite prin poștă cu confirmare de primire. 
 
 
Informaţii detaliate privind accesarea şi derularea Măsurii B3/P6 DI6A din cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Locala al teritoriului ŢINUTUL BÂRSEI sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” – disponibil la 
adresa www.tinutulbarsei.ro  
 
Vă aşteptăm la sediul GAL TINUTUL BÂRSEI din Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1, tel 0268 547 616 precum și 
la a adresa tinutulbarsei@gmail.com 
 
La sediul GAL Ținutul Bârsei sunt disponibile informații detaliate în format tipărit pentru accesarea 
fondurilor disponibile prin măsura B3/P6 DI6A. 
 
Scrieţi-ne pe adresa Hălchiu, Calea Feldioarei nr 1 sau prin email la adresa tinutulbarsei@gmail.com  
pentru a afla cum puteţi obţine fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală pe teritoriul GAL 
ŢINUTUL BÂRSEI. 

 

http://www.tinutulbarsei.ro/
mailto:tinutulbarsei@gmail.com
mailto:tinutulbarsei@gmail.com
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