E1.2LG FIȘA DE VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A
PROIECTULUI
Fișa de verificare a criteriilor de eligibilitate a proiectului
MĂSURII M10/6A – Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole
Denumire solicitant:_____________________________________________________
Titlu proiect: ___________________________________________________________
Număr si data de înregistrare al cererii de finanțare la GAL: ______________________
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ________________________________
Obiectivul proiectului: _____________________________________________________
Amplasare proiect (localitate):_______________________________________________
Statut juridic solicitant:_____________________________________________________
Date personale reprezentant legal
Nume: _______________________________Prenume:____________________________
Funcție reprezentant legal:___________________________________________________
VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE A PROIECTULUI
Rezultat
verificare
1. Verificarea eligibilității solicitantului
DA NU

1.1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a mai depus acelaşi proiect în cadrul
altei măsuri din PNDR)?
(GAL va transmite catre AFIR lista proiectelor depuse in vederea verificarii in
sistem; verificarea se face în Registrul electronic al cererilor de finanțare, pe 
câmpul CUI; dacă în registru același proiect este înregistrat în cadrul altei măsuri
din PNDR, dar statutul este retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus la
GAL)



1.2 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR pentru Programul

SAPARD/FEADR?



1.3 Solicitantul (inclusiv asociatii / actionarii acestuia aflati in actionariatul altor
persoane juridice) a depus mai mult de un proiect în cadrul acestei sub-măsuri sau

pentru acelasi tip de finantare prin sub-masura 19.2 – ”Implementarea Strategiilor
de Dezvoltare Locală”?



1.4 Solicitantul (inclusiv alte persoane juridice care au in actionariatul lor actionari /

asociati comuni cu ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin in cadrul sM 6.2



NU
ESTE
CAZ
UL
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(national sau ITI) sau de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut
prin Măsura 19”Dezvoltarea locală LEADER”?
1.5 Asociaţii/acționarii solicitantului au sau au avut această calitate în altă
întreprindere care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat în sesiuni diferite de
sprijin financiar nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2 (national sau ITI), 
inclusiv de același tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin submăsura 19.2 _ ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locală”
1.6 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







1.7 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?



1.8 Asociaţii/acționarii solicitantului detin parti sociale in alte societati care isi
desfasoara activitatea in baza aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate la ONRC

ca si cel/cele propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor coduri
CAEN aferente unor activitati complementare autorizate la ONRC?



1.9 Prin proiect solicitantul propune activitati complementare
desfasurate?





1.10 Prin proiect, solicitantul a propus activitati aferente a maximum 5 coduri

CAEN?



1.11 Solicitantul a beneficiat de servicii de consiliere prin Măsura 02?



prin semnătură de către un expert contabil, din care să reiasă faptul că
întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/activitatile pentru care
solicită finanțare ?

activitatii



1.12 Solicitantul a bifat toate punctele obligatorii si cele specifice, dupa caz, din

Declaratia pe propria raspundere F si a semnat aceasta Declaratie?
1.13 Solicitantul respectă prevederile art. 6 din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea
cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare
rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la 
bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare ?





2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului
EG1: Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili
 Persoană fizică autorizată (OUG nr. 44/2008)





 Intreprindere individuală (OUG nr. 44/ 2008)





 Intreprindere familială (OUG NR. 44/2008)





 Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu
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modificările și completările ulterioare)
 Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu

modificările şi completările ulterioare)



 Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990, cu modificarile

şi completările ulterioare)



 Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990,

cu modificările şi completările ulterioare)



 Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 1990,

cu modificările şi completările ulterioare)



 Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/ 1990, cu

modificarile şi completările ulterioare)



 Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/1991) cu modificările şi

completările ulterioare



 Societate cooperativă agricolă de gradul 1 si societati cooperative
meșteșugărești și de consum de gradul 1 (înfiinţate în baza Legii nr. 1/ 2005),

care au prevăzute în actul constitutiv ca obiectiv infiintarea de activităţi
neagricole



 Cooperativă agricolă de grad 1 (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004) de
exploatare şi gestionare a terenurilor agricole şi a efectivelor de animale.





Documente Verificate
Cererea de finanţare – sectiunea B
Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC
Doc.2.1 Situatii financiare/ Doc. 2.2. Declaratie privind veniturile realizate din România - Formularul
200/ Doc 2.3. Declaratie privind veniturile din activitati agricole - Formularul 221/ Doc 2.4.
Declaratia de inactivitate
Doc. 7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului
Doc. 7.1 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului
propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole
Doc. 7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă
Doc.1 Plan de afaceri
Doc.8 Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilormici și mijlocii (Anexa
la Ghidul solicitantului)
Doc. 9 Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a
ajutoarelor de minimis (Anexa la Ghidul solicitantului)
Doc. 10 Declarație pe propria răspundere a solicitantului privind neincadrarea in categoria firmelor in
dificultate
EG2 Investiţia trebuie să se încadreze în cel puţin unul din tipurile de sprijin 
prevazute prin măsură, ca de exemplu:
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- Activități de producție (ex: fabricarea produselor textile, îmbrăcăminte, articole de
marochinărie, articole de hârtie și carton; fabricarea produselor chimice,
farmaceutice; activități de prelucrare a produselor lemnoase (producție de
combustibil din biomasă – ex: fabricare de peleți); industrie metalurgică, fabricare
construcții metalice, mașini, utilaje și echipamente; fabricare produse electrice,
electronice) în vederea comercializării, producerea și utilizarea energiei din surse
regenerabile pentru desfășurarea propriei activități, ca parte integrantă a
proiectului etc.;
- Activități meșteșugărești (ex: activități de artizanat și alte activități tradiționale
non-agricole (ex: olărit, brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, lemnului,
pielii etc.);
- Activități turistice (ex: servicii agroturistice de cazare, servicii turistice de
agrement și alimentație publică);
- Servicii (ex: medicale, sanitar-veterinare; reparații mașini, unelte, obiecte casnice;
consultanță, contabilitate, juridice, audit; servicii în tehnologia informației și
servicii informatice; servicii tehnice, administrative, alte servicii destinate
populației din spațiul rural etc).
Documente Verificate
Doc.1 Plan de afaceri
Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC
Doc. 3 Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investițiilor
Lista codurilor CAEN eligibile si Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
EG3 Investiția și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL (Sediul
social si punctul de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se 
solicită finanțare trebuie să fie situate în teritoriul GAL



Documente Verificate
Doc 1 Planul de afaceri
Doc 3 Documente pe care solicitanții de finanțare trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile
aferente obiectivelor prevăzute în Planul de Afaceri
Baza de date a serviciului online RECOM a ONRC
Declaratie partea F a cererii de finantare ca isi va deschide punct/puncte de lucru in teritoriul GAL
EG4 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pe care trebuie să
înceapă să îl implementeze în cel mult 9 luni de la semnarea deciziei de 
acordare a sprijinului



Documente Verificate
Doc 1 Planul de afaceri
Angajamente asumate prin Declaratia partea F din cererea de finantare
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EG5 Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standardele
impuse de legislația națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la 
efectele asupra mediului



Documente Verificate
Doc 1 Planul de afaceri
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3. Verificarea valorii sprijinului financiar
Verificare efectuată
Maximum:
50.000 euro

NU
70.000 euro in cazul activităților de producție, servicii DA
medicale, sanitar-veterinare și de agroturism

Valoarea sprijinului este stabilită corect





Observaţii: ............................................................................................................................
...............................................................................................................................................

4. Verificarea condiţiilor artificiale
(*se completează prin preluarea tuturor punctelor de verificare din
formularul aferent sub-măsurii din PNDR cu investiții similare, în
vigoare la momentul lansării apelului de selecție de către GAL)
1. ........................................................

Verificare efectuată
DA

NU





Baza de date a serviciul online RECOM a ONRC
Baza de date proiecte FEADR
Declaratii partea F a Cererii de finantare
Registrul Cererilor de Finantare
Planul de afaceri si documentele depuse la Cererea de Finantare

Observații:
..........................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?
DA  sau NU 
VERIFICAREA PE TEREN

Verificare la GAL Calafat

Verificare efectuată
DA

NU
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DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI PROIECTUL ESTE:
 ELIGIBIL
 NEELIGIBIL
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite, proiectul este eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu toate motivele de
neeligibilitate ale proiectului.
Expertul care întocmește Fișa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife
(„√”) în căsuțele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest
lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos, suprapusă peste
bifa expertului.
Observatii:
Se detaliază:
- pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, dacă este
cazul
- motivul reducerii valorii eligibile, a valorii publice sau a intensităţii sprijinului, dacă este cazul,
- motivul neeligibilităţii din punct de vedere al verificării pe teren, dacă este cazul.
...........................................................................................................................................................

Întocmit: Expert 1 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data…….....................................
Verificat: Expert 2 GAL Calafat
Nume/Prenume ……………………......
Semnătura....................................
Data……......................................
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Metodologia de verificare specifică pentru
MĂSURII M10/6A – Sprijinirea creării de activităţi economice neagricole

ATENȚIE:
Verificarea criteriilor de eligibilitate nu se întrerupe dacă pe parcursul verificării se constată
neîndeplinirea unui criteriu.
Este obligatorie verificare tuturor criteriilor de eligibilitate, astfel încât la momentul
notificării solicitantului, să i se poată comunica toate criteriile neîndeplinite pentru care
proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.
1. Verificarea eligibilității solicitantului
DOCUMENTE DE PREZENTAT

PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE

1.1. Proiectul se află în sistem (solicitantul a GAL va transmite catre AFIR lista proiectelor
mai depus acelaşi proiect în cadrul altei depuse in vederea verificarii in sistem. Verificarea
măsuri din PNDR)?
se face în Registrul electronic al cererilor de
finanțare, pe câmpul CUI;
- se va bifa „NU” - pentru cerere de finanțare nouă
– CF nu figurează cu statut completat în Registrul
electronic
- dacă în registru același proiect este înregistrat în
cadrul altei măsuri din PNDR, dar statutul este
retras/neconform/neeligibil, acesta poate fi depus
la GAL
1.2 Solicitantul este inregistrat in Registrul GAL va transmite catre AFIR lista proiectelor
debitorilor
AFIR
pentru
Programul depuse in vederea verificarii in sistem. Expertul
SAPARD/FEADR ?
verifică dacă solicitantul este înscris cu debite în
Registrul debitorilor pentru SAPARD şi FEADR.
Dacă solicitantul nu este înscris în Registrul
debitorilor, expertul va bifa “NU”, iar această
condiţie de eligibilitate este îndeplinită.
Dacă solicitantul este înscris în Registrul
debitorilor, expertul va bifa caseta “DA”, caz în
care cererea de finanţare este eligibilă in aceasta
etapa, urmand a se efectua verificarea achitarii

8

integrale a datoriei fata de AFIR, inclusiv a
dobanzilor si majorarilor de intarziere, la
semnarea contractului de finantare.
1.3 Solicitantul (inclusiv asociatii/ actionarii
acestuia aflati in actionariatul altor persoane
juridice) a depus mai mult de un proiect în
cadrul acestei măsuri sau pentru acelasi tip
de finantare prin sub-masura 6.2 sau 19.2 –
”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locală”?

GAL va transmite catre AFIR lista proiectelor
depuse in vederea verificarii in sistem. Expertul
verifică în Registrul electronic AFIR dacă
solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia
aflati in actionariatul altor persoane juridice) se
regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect
depus in cadrul sesiunii curente (și neretras), în
cadrul submasurii 6.2 sau in cadrul submasurii
19.2 – ”Implementarea Strategiilor de Dezvoltare
Locală”, cu acelasi tip de finantare forfetara.
Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată
neeligibilă.
Se va verifica in sistemul RECOM online,
actionariatul solicitantului (actionarii/ asociatii
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 solicitat finantare
(au depus o cerere de finantare) in cadrul sesiunii
curente (și nu a fost retrasa), inclusiv pentru
acelasi tip de finantare prin submasurile 6.2 si
19.2 (similar cu sub-masura 6.2), cererea de
finantare devine neeligibila.

1.4 Solicitantul (inclusiv alte persoane
juridice care au in actionariatul lor actionari
/ asociati comuni cu ai unui solicitant) a mai
beneficiat de sprijin in cadrul sM 6.2
(national sau ITI) sau de același tip de

GAL va transmite catre AFIR lista proiectelor
depuse in vederea verificarii in sistem. Expertul
verifică în Registrul electronic al aplicaţiilor dacă
solicitantul (inclusiv asociatii si actionarii acestuia
aflati in actionariatul altor persoane juridice) se

finanțare pentru activități neagricole obținut regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect
prin
Măsura
19”Dezvoltarea
locală selectat în cadrul submasurii 6.2 sau in cadrul
LEADER”?
submasurii 19.2, cu acelasi tip de finantare.
Expertul verifică în bazele de date ale AFIR, dacă
solicitanul (inclusiv alte persoane juridice care au
in actionariatul lor actionari / asociati comuni cu
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ai unui solicitant) a mai beneficiat de sprijin in
cadrul sM 6.2 sau de același tip de finanțare
pentru activități neagricole obținut prin Măsura 19
”Dezvoltare locală LEADER”.
Se va verifica in sistemul RECOM online,
actionariatul solicitantului (actionarii/ asociatii
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 beneficiat de
finantare prin submasura 6.2, inclusiv pentru
acelasi tip de finantare prin submasura 19.2,
cererea de finantare devine neeligibila.
Dacă DA, aceasta este condiţie de neeligibilitate,
se menţionează în rubrica Observaţii dar se
continuă evaluarea tuturor criteriilor de
eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie
înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă
este cazul).
Dacă NU, cererea de finanţare se consideră
eligibilă din acest punct de vedere şi se continuă
verificarea eligibilităţii.
1.5 Asociaţii/acționarii solicitantului au sau
au avut această calitate în altă întreprindere
care a solicitat în aceeași sesiune / beneficiat
în sesiuni diferite de sprijin financiar
nerambursabil, în cadrul sub-măsurii 6.2
(national sau ITI), inclusiv de același tip de
finanțare pentru activități neagricole obținut
prin sub-măsura 19.2 _ ”Implementarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală”

Expertul verifică în sistemul RECOM online /
Aplicația
Interoperabilitate
a
Consiliului
Concurenței dacă asociatii/actionarii solicitantului
sunt asociati/ acţionari în alte societăţi indiferent
de procentul deținut.
In cazul in care Aplicația Interoperabilitate a
Consiliului Concurenței nu poate fi accesata,
expertul va solicita, prin intermediul formularului
E2.1LG, Certificatul Constatator privind calitatile/
functiile detinute de o persoana fizica/ juridica
inregistrata
la
ONRC
pentru
toti
asociatii/actionarii.
Dacă in urma verificarilor sunt identificați
asociaţi/ acționari ai solicitantului având sau care
au avut această calitate în altă întreprindere, se
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continua verificarea în Registrul electronic al
aplicațiilor
(AFIR)
după
întreprinderea
identificată, în vederea identificării eventualelor
proiecte depuse de catre aceasta, în aceeași
sesiune în cadrul submăsurii 6.2, sau au beneficiat
anterior, prin aceeasi sub-masură, inclusiv de
același tip de finanțare pentru activități neagricole
obținut prin sub-măsura 19.2 _ ”Implementarea
Strategiilor de Dezvoltare Locală”.
Dacă DA, aceasta este condiţie de neeligibilitate,
se menţionează în rubrica Observaţii dar se
continuă evaluarea tuturor criteriilor de
eligibilitate pentru ca la final solicitantul să fie
înştiinţat de toate condiţiile neîndeplinite (dacă
este cazul).
Dacă NU, cererea de finanţare se consideră
eligibilă din acest punct de vedere şi se continuă
verificarea eligibilităţii.
1.6 Solicitantul a propus prin Planul de Expertul verifică in sistemul RECOM online /
afaceri
activitati
aferente
unui/unor Aplicația
Interoperabilitate
a
Consiliului
cod/coduri CAEN care este/a fost sunt/au Concurenței dacă solicitantul desfăşoară/a
fost autorizat/autorizate la ONRC inainte de desfăşurat activitati aferente codului/ codurilor
depunerea cererii de finantare si nu a depus CAEN prezentat/ prezentate in CF/Planul de
o Declarație întocmită și asumată prin Afaceri, inaintea depunerii cererii de finantare.
semnătură de către un expert contabil, In cazul in care Aplicația Interoperabilitate a
din care să reiasă faptul că întreprinderea Consiliului Concurenței nu poate fi accesata,
nu
a
desfășurat
niciodată expertul va solicita, prin intermediul formularului
activitatea/activitatile pentru care solicită E2.1LG, Certificatul Constatator pentru fonduri
finanțare ?
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 desfasurat niciodata
activitatea/ activitatile pentru care se solicita
finantare.
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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.
1.7 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

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

Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor
unor activitati complementare autorizate la coduri
CAEN
aferente
unor
activitati
ONRC?
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.
1.8 Asociaţii/acționarii solicitantului detin Expertul verifică in sistemul RECOM online daca
parti sociale in alte societati care isi
desfasoara
activitatea
in
baza
aceluiasi/acelorasi coduri CAEN autorizate
la ONRC ca si cel/cele propuse prin Cererea
de Finantare/ Planul de Afaceri sau a unor
coduri CAEN aferente unor activitati
complementare autorizate la ONRC?

asociatii/actionarii dețin, 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 propus/
propuse prin CF/Planul de Afaceri sau a unor
coduri
CAEN
aferente
unor
activitati
complementare autorizate la ONRC.
*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.
Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată
neeligibilă, dacă NU, se continuă verificarea
eligibilităţii.
In secţiunea F – Declaraţia pe propria răspundere,
solicitantul a declarant la punctul 22 faptul că
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niciunul dintre asociaţi / acţionari nu a desfăşurat
aceeași activitate sau activități complementare cu
activitatea/activitatile aferentă/aferente codului/
codurilor CAEN propus/ propuse în cererea de
finanţare, sub nicio forma de organizare
autorizată.
În situaţia în care pe parcursul verificării cererii de
finanţare se constată că cel puţin unul dintre
asociaţi / acţionari a desfăşurat aceeași activitate
sau activități complementare cu activitatea/
activitatile aferentă/aferente codului/codurilor
CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub
o formă de organizare autorizată, cererea de
finanţare va fi declarată neeligibilă.
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.
Această verificare nu se aplică în cazul în care
asociaţii/ acţionarii solicitantului au avut exclusiv
calitatea de angajaţi în cadrul unei forme de
organizare autorizate care a desfăşurat aceeaşi
activitate cu cea propusă prin cererea de finanţare
sau o activitate complementară.
Prin activitate complementară se înțelege
activitatea care se desfăşoară în scopul
completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii
principale sau activitatii de bază a solicitantului
(pentru care are codurile CAEN autorizate),
desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului
1.9

Prin

proiect

solicitantul

activitati
complementare
desfasurate?

propune

Expertul verifică daca prin proiect solicitantul

activitatii propune activitati complementare activitatii de
baza desfasurate.
Expertul verifică in sistemul RECOM online/
Aplicația
Interoperabilitate
a
Consiliului
Concurenței
activitatile
autorizate
ale
solicitantului, inaintea depunerii cererii de
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finantare.
In cazul in care Aplicația Interoperabilitate a
Consiliului Concurenței nu poate fi accesata,
expertul va solicita, prin intermediul formularului
E2.1LG, Certificatul Constatator pentru fonduri
IMM.
In cazul in care solicitantul propune prin proiect
activitati complementare activitatii de baza
desfasurate, cererea de finantare este declarata
neeligibila.
Prin activitate complementară se înțelege
activitatea care se desfăşoară în scopul
completării/dezvoltării/optimizării
activităţii
solicitantului, desfăşurată de acesta anterior
depunerii proiectului.
În situaţia în care activitatea propusă prin proiect
este complementară cu o activitate aferentă unui
cod CAEN autorizat, se verifică dacă există
declaraţia intocmita si asumata prin semnatura de
catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul
ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata
activitatea complementară (aferentă codului
CAEN autorizat)
În situaţia în care nu există această declaratie sau
din ea nu rezultă explicit faptul ca intreprinderea
nu
a
desfasurat
niciodata
activitatea
complementară, proiectul va fi declarat neeligibil.
1.10 Prin proiect, solicitantul a propus Expertul verifica daca prin proiect solicitantul si-a
activitati aferente a maximum 5 coduri propus activitati aferente codului/codurilor CAEN
CAEN?
asumate in Cererea de Finantare. Sunt eligibile
proiectele care propun activităţi aferente unuia sau
mai multor coduri CAEN incluse in Anexa 6/7 –
maximum 5 coduri, în situația în care aceste
activități se completează, dezvoltă sau se
optimizează reciproc.
In situatia in care solicitantul a propus activitati
aferente mai multor coduri CAEN decat cele
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asumate in Cererea de Finantare (maxim 5 coduri
CAEN), sau activitatile si achizitiile propuse prin
proiect pot fi utilizate si pentru alte activitati
aferente unor coduri CAEN autorizate ale
solicitantului, cererea de finantare va fi declarata
neeligibila.
1.11 Solicitantul a beneficiat de servicii de Se verifică dacă solicitantul a beneficiat de servicii
consiliere prin Măsura 02?
de consiliere prin Măsura 02 şi dacă aceste servicii
au fost incluse in Planul de afaceri.
În situaţia în care se constată că solicitantul a
beneficiat de dublă finanţare pentru servicii de
consiliere prin Măsura 02 cererea de finanţare va
fi declarată neeligibilă.
1.12 Solicitantul a bifat toate punctele
obligatorii si cele specifice, dupa caz, din
Declaratia pe propria raspundere F si a
semnat aceasta Declaratie?

Expertul verifică în Cererea de finantare dacă sunt
bifate casuțele aferente tuturor punctelor existente
în Angajamente/Declarații pe proprie răspundere,
dacă aceasta este datată, semnată/ ștampilată.
Dacă pe parcursul verificării proiectului expertul
constată că sunt respectate punctele insușite prin
Declarație, acesta bifeaza „DA” în casuța
corespunzatoare. În caz contrar, expertul solicită
acest lucru prin E2.1LG şi doar în cazul în care
solicitantul refuză să îşi asume angajamentele
corespunzătoare
proiectului,
bifează
„NU”,motivează poziţia sa în liniile prevăzute în
acest scop la rubrica „Observatii” iar această
condiţie se consideră neîndeplinită, cererea de
finantare fiind neeligibila.

1.13.Solicitantul respectă prevederile art. 6 GAL va transmite catre AFIR lista proiectelor
din H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea depuse in vederea verificarii in sistem.
cadrului general de implementare a Se verifica art. 6 din H.G. nr. 226/2015:
măsurilor
programului
naţional
de
dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală
şi de la bugetul de stat, cu modificările și
completările ulterioare ?

Categoriile
de
solicitanţi/beneficiari
ai
măsurilor/submăsurilor de investiţii derulate
prin PNDR 2014-2020, restricţionate de la
finanţare, sunt, după caz:
a)beneficiarii măsurii 112 "Instalarea tinerilor
fermieri" din cadrul Programului Naţional de
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Dezvoltare Rurală 2007-2013 pentru submăsura
6.1 "Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri"
din PNDR 2014-2020;
b)solicitanţii/beneficiarii, după caz, înregistraţi în
Registrul debitorilor AFIR, atât pentru Programul
SAPARD, cât şi pentru FEADR, până la achitarea
integrală adatoriei faţă de AFIR, inclusiv a
dobânzilor şi majorărilor de întârziere;
c)solicitanţii/beneficiarii, după caz, care au
contracte de finanţare pentru proiecte nerealizate
încetate din proprie iniţiativă, pentru un an de la
data rezilierii, iar
solicitanţii/beneficiarii care au contracte de
finanţare încetate pentru nerespectarea obligaţiilor
contractuale din iniţiativa AFIR, pentru 2 ani de la
data
rezilierii;
d)beneficiarii Programului SAPARD sau ai
cofinanţării FEADR, care se află în situaţii
litigioase cu AFIR, până la pronunţarea definitivă
a instanţei de judecată în litigiul dedus judecăţii;
e)solicitanţii care s-au angajat prin declaraţie la
depunerea cererii de finanţare că vor depune
dovada cofinanţării la contractare sau că vor
depune proiectul tehnic şi nu prezintă
documentele la data prevăzută în notificare din
motive neimputabile acestora, nu vor mai putea
accesa programul timp de un an de la notificare.

2.Verificarea condițiilor de eligibilitate ale proiectului
EG1. Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili.
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL
DOCUMENTELOR PREZENTATE
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Doc. 1 Planul de Afaceri
Doc.2 Situatii financiare/ Declaratie speciala
200/ Declaratie privind veniturile din
activitati
agricole
221/Declaratia
de
inactivitate
7. Documente care atestă forma de organizare
a solicitantului
7.1 Hotarăre 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.
Anexa 6/7 Lista codurilor CAEN eligibile
pentru finantare
Doc.10 (CF) - Declarație pe propria
răspundere
a
solicitantului
privind
neincadrarea in categoria firmelor in
dificultate Declaratii Formularul F a Cererii
de Finantare
Baza de date a serviciul online RECOM a
ONRC.
Alte documente

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 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
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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.
Expertul verifica doc.10 Declarație pe propria
răspundere a solicitantului privind neincadrarea in
categoria firmelor in dificultate
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
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 E3.4G
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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 Doc. 10 (CF)
- se verifică dacă datele din Doc. 10 (CF)
corespund cu datele din Doc. 2.1 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 Doc. 10 (CF).
Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:
- se verifică în aplicația RECOM online structura
acționariatului în amonte și aval pentru
verificarea tipului de întreprindere conform
informațiilor prezentate în Doc. 10 (CF)
(partenere și/sau legate)
- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de
afaceri/active totale în Doc 10 (CF) - Cap I. și
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daca persoana imputernicita sa reprezinte
intreprinderea, a completat si semnat Cap IICalculul pentru intreprinderi partenere sau
legate.
Verificarea precizarilor din Doc.10 (CF) 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 Doc. 10
(CF), 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 Doc. 10 (CF) 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 Doc.10 (CF) nu sunt
conforme cu informațiile furnizate prin RECOM
și pe m.finanțe.ro, va solicita prin formularul E
3.4G, redepunerea Doc. 10 (CF) cu rectificarea
informațiilor.
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Persoane fizice
În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul
de întreprindere legată prin intermediul unor
persoane fizice conform art. 44 din Legea
346/2004, expertul verifică corectitudinea
informațiilor completate în Doc 10 (CF) pe baza
datelor RECOM online pentru persoanele fizice
române.
Atenție! Conform art. 44 alin (4) din Legea
346/2004, ”întreprinderile între care există
oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3)
prin intermediul unei persoane fizice sau al unui
grup de persoane fizice care acționează de comun
acord sunt de asemenea considerate întreprinderi
legate, dacă își desfășoară activitatea pe aceeași
piață relevantă ori pe piețe adiacente”.
Conform alin (5) al aceluiași articol, ”o piață
adiacentă este acea piață a unui produs sau a
unui serviciu situată direct în amonte sau în aval
pe piața în cauză”.
Pentru persoanele fizice străine verificarea se va
face doar pe baza informațiilor din Doc 10 (CF).
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
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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
/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:
1.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.
2.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%
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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 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
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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
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
Doc.10 (CF), care modifică încadrarea în
categoria microîntreprinderii sau întreprinderii
mici, va solicita prin formularul E3.4G, refacerea
Doc. 10 (CF) cu completarea valorii în euro
calculată utilizând cursul BNR din 31
decembrie din anul pentru care s-a intocmit
bilantul
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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
privind încadrarea întreprinderii în categoria
întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru
întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita
informatii suplimentare pentru corectarea
acestora.
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
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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.
Dacă în urma verificării documentelor reiese că solicitantul se încadrează în categoria solicitanţilor
eligibili, expertul bifează căsuţa corespunzătoare solicitantului şi căsuţa DA.
Prevederile art 6. din HG nr. 226/2015 cu modificările şi completările ulterioare, se aplică
corespunzător şi în cazul ADI, dacă un membru al asociaţiei se află în situaţiile prevăzute.
În cazul în care solicitantul nu se încadrează în categoria solicitanţilor eligibili, expertul bifează
căsuţa NU, motivează poziţia lui în liniile prevăzute în acest scop la rubrica Observaţii, iar Cererea
de Finanțare va fi declarată neeligibilă.
EG2. Investiția se încadrează în cel puțin unul din tipurile de sprijin prevăzute prin
măsura
DOCUMENTE DE PREZENTAT

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

Baza de date a serviciul online RECOM Se va verifica in baza de date a Serviciului online
a ONRC.

RECOM daca solicitantul este inregistrat cu codul

CAEN CAEN al activitatii care se propune prin proiect,
corelat cu activitatile descrise in cadrul Planului de
eligibile pentru finantare
afaceri si cu activitatile prevăzute în CAEN Revizuit 2
Doc.1 Planul de afaceri (Anexa 2)
si daca acesta se regasește in Anexa 6/7 la Ghidul
solicitantului.
Anexa 6/7 Lista codurilor

Verificări
agroturistice

specifice

pensiunilor Expertul trebuie sa verifice dacă beneficiarul
desfășoară activitatea agricolă la momentul depunerii
Cererii de Finanțare, prin informațiile din Planul de
Doc.1 Plan de Afaceri
Afaceri (doc.1) si din evidențele Registru Agricol.
Doc. 4 Extras din Registrul Agricol
În acest sens se verifică dacă:
1.Solicitantul este înscris în baza de date Registrul
Registrul Agricol
2. Unul dintre acționari/ asociati, indiferent de
procentul partilor sociale/actiunilor detinute de acesta
in intreprinderea solicitant, este înscris în baza de date
Registrul Agricol
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3.Exploatatia este inregistrata pe numele unuia dintre
membrii gospodariei din care face parte unul dintre
acționari/ asociati, indiferent de procentul partilor
sociale/actiunilor detinute de acesta in intreprinderea
solicitant.
Se verifica daca datele privind CNP si domiciliul,
mentionate in CI a unuia dintre acționari/ asociati,
corespund cu datele inscrise in Registrul Agricol.
In cazul in care nu a fost depusa copie dupa cartea de
identitate odata cu cererea de finantare, acest
document se va solicita prin intermediul formularului
E3.4G.
Se

verifică

dacă

solicitantul

a

bifat

căsuța

corespunzătoare din partea F a Cererii de Finanțare
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza
DA. In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarat neeligibila.
EG3. Investiția și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL (Sediul social si punctul
de lucru în care se va desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie
situate în teritoriul GAL)
DOCUMENTE
VERIFICARII

NECESARE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE

Cererea de Finanțare
Doc.1 Planul de afaceri
Baza de date a serviciul online RECOM a
ONRC

Serviciul online RECOM - Se verifica, prin serviciul
online
RECOM,
daca
sediul
social
şi
punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația
unde se va desfășura activitatea pentru care se
solicită finanțare propuse prin proiect conform
Cererii de Finanțare, sunt localizate în spaţiul rural şi
sunt în concordanță cu informatiile prezentate in
Planul de Afaceri.

Partea F a cererii de finantare - declaratie
pe propria răspundere că va deschide punct
de lucru în spaţiul rural, cu codul CAEN al
activităţii pentru care solicită finanţare
Prin excepție, pentru entitățile care desfășoară și
(pentru investiţii noi, daca este cazul) când
activități agricole și care sunt prioritizate astfel la
va îndeplini condiţiile, conform legislaţiei
selecție, punctul/punctele de lucru aferente acestor
în vigoare.
activități agricole pot fi amplasate și în mediul urban.
Dacă punctul de lucru nu este inregistrat, se verifică
existenţa bifei in cadrul declaratiei F, pct.11.

27

Doc.3 Documente pentru terenurile si
cladirile aferente obiectivelor a caror
realizare presupune lucrari de constructiimontaj prevazute in Planul de afaceri

Se verifica daca doc.3, aferente doar obiectivelor din
Planul de Afaceri a caror realizare presupune
lucrari de constructii-montaj, îi conferă
solicitantului dreptul de proprietate sau un drept real
de folosință, sunt incheiate la notariat si daca
cladirile/terenurile sunt situate in spatiul rural, astfel:
3.1 Actul de proprietate asupra terenului
sau
alt document încheiat la notariat, care să certifice
dreptul de folosinţă/dreptul real principal al terenului:
contract de închiriere, de comodat, concesiune, (alte
tipuri de folosinţă conform legii) pentru terenul pe
care se va realiza proiectul, pe o perioadă de cel puţin
10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.
şi,
în cazul dreptului de folosinţă prin concesionare,
contractul de concesiune va fi însoțit de o adresă
emisă de concedent care să specifice:
suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru
suprafaţa concesionată există solicitări privind
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se
menţioneze care este suprafaţa supusă acestui proces;
situaţia
privind
respectarea
clauzelor
contractuale, dacă este în graficul de realizare a
investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul
şi-a respectat graficul de plată a redevenţei şi alte
clauze
şi
Pentru clădiri:
Document care să ateste dreptul de proprietate asupra
clădirii
şi
în cazul dreptului de folosinţă prin concesionare pe o
perioadă de cel puţin 10 ani de la data depunerii
cererii de finanţare însoțit de adresa emisă de
concedent din care să rezulte că pentru clădirea
concesionată nu există solicitări privind retrocedarea.
Pentru construcțiile definitive solicitantul trebuie să
prezinte documente care să certifice dreptul real
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principal (drept de proprietate, uz, uzufruct,
superficie, servitute) dobândit prin: contract de
vânzare-cumpărare, de schimb, de donație, certificat
de moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre
judecătorească/contract de concesiune, definite
conform Legii 50/1991, modificată și completată,
asupra terenului pe care urmează a se realiza
investiția. Pentru construcțiile cu caracter provizoriu,
definite conform Legii nr. 50/1991, modificată și
completată, solicitantul poate prezenta și un contract
de comodat/locațiune (închiriere) asupra terenului.
În situația în care în Planul de Afaceri nu sunt
prevăzute obiective a căror realizare presupune
lucrări de construcții / montaj iar in Planul de Afaceri
sunt descrise sediul soc si pct/punctele de lucru
existente sau viitoare, nu se vor solicita documentele
de proprietate/folosință ale acestora.
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza
DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarat neeligibila.
EG4. Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri pe care trebuie să înceapă să îl
implementeze în cel mult 9 luni de la semnarea deciziei de acordare a sprijinului
DOCUMENTE
VERIFICARII

NECESARE PUNCTE
DE
DOCUMENTE

VERIFICAT

IN

Doc 1 Planul de Afaceri
Se va verifica in Declaratia F din Cererea de
Angajamente asumate prin Declaratia F din finantare ca s-a bifat inceperea implementarii
cererea de finantare
Planului de afaceri în termen de cel mult 9 luni
de la data semnării contractului de finanțare.
Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza
DA. In caz contrar, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarat neeligibila.
EG5: Investiția va respecta cerințele privind conformarea cu standardele impuse de legislația
națională și europeană, inclusiv pe cele cu privire la efectele asupra mediului
DOCUMENTE PREZENTATE

PUNCTE
DE
DOCUMENTE

VERIFICAT

Doc.1 Studiu de Fezabilitate

Doc. 1 Studiu de fezabilitate

IN
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Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza
DA. In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de
finantare va fi declarata neeligibila.
3. Verificarea privind valoarea sprijinului:
Se verifica daca s-a stabilit corect valoarea sprijinului pentru înfiinţarea de activităţi neagricole în
zone rurale in conformitate cu cerintele masurii
Astfel, cuantumul sprijinului este de:
- 50.000 de euro/proiect,
- 70.000 de euro/proiect în cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitarveterinare și de agroturism.
Dacă în urma verificărilor se constată că solicitantul a încadrat corect valoarea sprijinului în
conformitate cu activitatea propusă, expertul bifează caseta DA. În caz contrar, expertul bifează NU
și motivează pozitia sa la rubrica Observații iar Cererea de Finanțare va fi declarată NEELIGIBILĂ
4. Verificarea domeniilor de intervenţie:
Expertul va completa domeniile de intervenţie specifice proiectului.
 DI principal – DI 6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi
mici, precum și crearea de locuri de muncă.
5. Verificarea indicatorilor de monitorizare
Indicatorii de monitorizare prevazuti in Cererea de finantare sunt corect completaţi de catre
solicitant?
Se verifică corectitudinea acestora în cererea de finanțare iar în cazul în care indicatorii nu coincid,
expertul va corecta şi completa indicatorii rezultaţi în urma verificării criteriilor de eligibilitate.
6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?
Elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale:
1.
2.
3.

Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte
Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte
Acelaşi comună în care urmează sa se realizeze proiectul se regăseşte la două sau mai multe

proiecte
4.
Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte
5.
Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte
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Aceste informaţii vor fi verificate în registrul electronic al cererilor de finantare.
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 echipamentelor/utilajelor/dotarilor propuse, se verifică dacă acestea se
completează în cadrul unui flux tehnologic, în vederea obţinerii unui produs finit, in vederea
depasirii sprijinului aferent activitatii propuse;
Crearea de condiţii artificiale având la bază alte situaţii identificate de experţii evaluatori .
Se verifica daca solicitantul a bifat punctul 18 din Declaratia F din cererea de finantare.
Dacă în urma acestei analize se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona
independent de altă investiţie FEADR, creându-se astfel condiţii artificiale pentru a beneficia de
sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii se bifează caseta
”Neeligibil” de la pag. 11 Secțiunea A, proiectul fiind neeligibil şi se completează în rubrica
Observaţii datele şi elementele care au condus la această decizie.
Dacă nu sunt identificate condiții artificiale, expertul bifează caseta ”Eligibil”
7. DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
Dacă toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost îndeplinite şi nu au fost create
condiţii artificiale, proiectul este eligibil.
În cazul proiectelor neeligibile se va completa rubrica Observaţii cu motivele de neeligibilitate ale
proiectului.
Expertul care întocmeste Fisa de verificare îşi concretizează verificarea prin înscrierea unei bife
(„√”) în casetele/câmpurile respective. Persoana care verifică munca expertului certifică acest lucru
prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă peste bifa
expertului.
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