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GE3.1L   FIȘA DE VERIFICARE ELIGIBILITATE 
MĂSURA M4/6A – „ÎNCURAJAREA ANTREPRENORIATULUI ȘI ÎNFIINȚAREA DE ACTIVITĂȚI NON-

AGRICOLE” 
 
 

Informaţii generale obligatorii cu privire la solicitant  
 

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):....................................................................... 
Denumirea solicitantului:………………………………................................................................................. 
Codul unic de inregistrare:……………………………….............................................................................. 
Titlul proiectului: …………………………………………………………………………………........................................ 
Adresa sediului social ...................................................................................................... 
…………………………………………………………....................................................................................... 
Statutul juridic      PFA           II             IF           SC 
 
Datele personale ale reprezentantului legal 
Numele:…………………………………………………………………….................................................................... 
Prenumele:…………...…………………………………………………….................................................................. 
Funcţia reprezentantului legal:…………………………............................................................................ 
 
Verificarea criteriilor de eligibilitate ale proiectului 
 

A. VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI 

1. Verificarea eligibilitatii solicitantului Documente verificate 

 DA NU NU ESTE 
CAZUL 

1.1 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR, atât 
pentru Programul SAPARD cât si pentru FEADR?  

   

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

   

1.3 Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe proprie raspundere sectiunea (F) din CF? 
  

   

1.4 a. 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 Declaratie intocmita si asumata prin 
semnatura de catre un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca 
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intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea/activitatile 
pentru care solicita finantare ? 
 

1.4 b. Solicitantul sau asociatii /actionarii solicitantului  detin 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. Prin proiect solicitantul propune activitati complementare 
activitatii desfasurate? 

   

B.VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

EG1 Solicitantul apartine categoriei de solicitanti eligibili?    

EG2 Planul de afaceri prevazut contine cel putin: 
(i) situatia economica initiala a persoanei, a microintreprinderii sau 
a intreprinderii mici care solicita sprijinul; 
(ii) etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activitati ale 
persoanei sau ale exploatatiei agricole, ale microintreprinderii sau 
ale intreprinderii mici;  
(iii) detalii privind actiunile necesare pentru dezvoltarea activitatilor 
persoanei sau ale exploatatiei agricole, ale microintreprinderii sau 
ale intreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau 
consilierea. 

   

EG3 Proiectul prevede acordarea sprijinului in cel putin doua rate 
pe o perioada de maximum cinci ani. 

   

VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CATRE GAL 

EG 4 Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri prin care să 
demonstreze viabilitatea economică a activității 

   

EG 5 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre 
tipurile de activități sprijinite prin măsura de finanțare 

   

EG 6 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate 
pe teritoriul GAL 

   

EG 7 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel 
mult 6 luni de la data notificării de primire a sprijinului 

   

EG 8 Înaintea solicitării tranșei finale, beneficiarul trebuie să facă 
dovada că a implementat corect planul de afaceri (conf. art. 19 din 
Reg. 1305/2013). 

   

C. Valoarea sprijinului financiar este stabilita corect: 
• 35.000 de euro 
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D. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plati (sprijin) si  a obtine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii? 

   

 
Observații: (Se detaliaza pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul 

neeligibilităţii, dacă este cazul) 

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

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

 

DECIZIA REFERITOARE LA ELIGIBILITATEA PROIECTULUI 
Proiectul este eligibil (toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost bifate cu DA / Nu este 
cazul) :                                                                           

                              Verificare  GAL    DA sau      NU 
Verificat, Expert 1 

Nume/Prenume ______________________________   

Semnătura _____________________________                      

Intocmit : Expert 2   

Nume/Prenume ______________________________                                                            

Data_____/_____/___________ 
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METODOLOGIA DE VERIFICARE 
 
A. Metodologie de aplicat pentru verificarea conditiilor de eligibilitate 

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

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

 Se verifica daca solicitantul a bifat punctul 27 din 
Sectiunea F – Declaratie pe propria raspundere a 
solicitantului din Cererea de Finantare , caz in care se 
considera ca solicitantul nu figureaza cu debite catre AFIR. 
In cazul in care solicitantul nu a bifat punctul 27 din 

Sectiunea F – Declaratie pe propria raspundere a 

solicitantului din Cererea de Finantare se verifica in 

Declaratia GAL daca solicitantul s-a angajat sa achite 

integral datoria față de AFIR, inclusiv dobânzile și 

majorările de întârziere până la semnarea contractelor 

de finanțare; 

Astfel: 

-în cazul în care din documente rezultă ca aceasta cerinta 

a fost indeplinita, expertul bifează căsuța ”DA” și Cererea 

de finanțare se poate verifica in continuare fiind 

indeplinita aceasta conditie. 

-în cazul în care din documente rezulta ca aceasta cerinta 
nu a fost indeplinita, expertul bifează căsuța ”NU” și 
Cererea de finanțare este neeligibila.  

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

-   
Se verifica daca solicitantul a bifat punctul 12 din 

Sectiunea F – Declaratie pe propria raspundere a 

solicitantului din Cererea de Finantare , caz in care aceasta 

conditie este indeplinita. 

Daca NU, Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila. 

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

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

1.4.a 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 
Declaratie 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 solicita finantare ? 
 

Se verifica documentele 1, 14.  
In cazul in care se constata ca 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 se verifica existenta 
doc. 5. 
In situatia in care nu exista acesta declaratie sau din 
ea nu rezulta explicit ca intreprinderea nu a 
desfasurat nicio activitate proiectul va fi declarat 
neeligibil 
 

1.4.b 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 

Se verifica daca solicitantul a bifat punctul 29 din 

Sectiunea F – Declaratie pe propria raspundere a 
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propuse prin Cererea de Finantare/ Planul de 
Afaceri sau a unor coduri CAEN aferente unor 
activitati complementare autorizate la ONRC? 

solicitantului din Cererea de Finantare , caz in care 

aceasta conditie este indeplinita. 

Daca NU, Cererea de Finantare va fi declarata neeligibila 
 
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. 

1.4 c. Prin proiect solicitantul propune 
activitati complementare activitatii 
desfasurate? 

Se verifica  doc. 1, 5,14 
In cazul in care se constata ca 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 se verifica existenta 
doc. 5. 
In situatia in care nu exista acesta declaratie sau din 
ea nu rezulta explicit ca intreprinderea nu a 
desfasurat nicio activitate proiectul va fi declarat 
neeligibil 

 
Expertul nu va trece la verificarea condiţiilor de eligibilitate dacă cel puțin una din concluziile situaţiilor 

prezentate la de mai sus a fost ”neeligibilă”, acestea fiind condiţii eliminatorii.  

 
B.VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI  
EG1 Solicitantul apartine categoriei de solicitanti eligibili? 
 

Solicitantul este inregistrat ca  microintreprindere sau intreprindere mica si respecta regulile de ajutor 
de minimis? 

 
DOCUMENTE   NECESARE  VERIFICARII  

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

 
9. Declaraţia privind încadrarea în categoria 
micro‐intreprinderilor/ întreprinderilor mici 
14. Certificat constatator 
 
 

Expertul verifica in cuprinsul doc. 9 incadrarea 
solicitantului in categoria micro-intreprinderior sau 
intreprinderilor mici. Se verifica ca datele completate in 
cuprinsul doc. 9 sunt in acord cu datele din cuprinsul 
doc. 2. Daca solicitantul nu se incadreaza in categoria 
IMM expertul bifeaza NU , iar cererea de finanţare va fi 
declarată neeligibilă. 
 
Expertul verifica in cuprinsul doc. 14 daca solicitantul are 
capital 100% privat. In situatia in care solicitantul nu are 
capital 100% privat expertul bifeaza NU, iar cererea de 
finanţare va fi declarată neeligibilă. 
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Se verifica in cuprinsul doc. 14 daca solicitanul se 
incadreaza intr-una din formle de organizare eligibile : 
- Persoană fizică autorizată ‐înfiinţată în baza OUG nr. 
44/ 2008 privind desfăşurarea activităţilor economice 
de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
- Întreprindere individuală înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 
2008, cu modificările și completările ulterioare; 
- Întreprindere familială înfiinţată în baza OUG nr. 44/ 
2008 cu modificările și completările ulterioare; 
- Societate în nume colectiv – SNC ‐ înfiinţată în baza 
Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu 
- Societate în comandită simplă – SCS ‐ înfiinţată în baza 
Legii nr. 31/1990, republicata cu modificările şi 
completările ulterioare); 
- Societate pe acţiuni – SA ‐ înfiinţată în baza Legii nr. 31/ 
1990, republicată cu modificarile şi completările 
ulterioare; 
- Societate în comandită pe acţiuni – SCA înfiinţată în 
baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Societate cu răspundere limitată – SRL înfiinţată în baza 
Legii nr. 31/1990, republicata, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- Societate comercială cu capital privat înfiinţată în baza 
Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor 
economice de stat ca regii autonome si societati 
comerciale, cu modificările şi completările ulterioare); 
- Societate cooperativă de gradul 1 înfiinţată în baza 
Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea 
cooperaţiei, republicată, respectiv societăți cooperative 
meșteșugărești și societăți cooperative de consum care 
au prevăzute în actul constitutiv ca obiect desfășurarea 
de activităţi neagricole; 
În situaţia în care solicitantul este inregistrat la ONRC in 
orice alta forma exeptand cele sus enumerate expertul 
bifeaza NU, iar cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 

10. Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului privind respectarea regulii de 

Se verifica in documentul 10 daca solicitantul a mai 
beneficiat de ajutoare de minimis si daca da, se verifica 
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cumul a ajutoarelor de minimis (Anexa 5 din 
Ghidul solicitantului). 

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). 
 
„Intreprindere unica” include toate intreprinderile intre 
care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare: 
(a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot 
ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi; 
(b) o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca 
majoritatea membrilor organelor de administrare, de 
conducere sau de supraveghere ale unei alte 
intreprinderi; 
(c) o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta 
dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui 
contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in 
temeiul unei prevederi din contractul de societate sau 
din statutul acesteia; 
(d) o intreprindere care este actionar sau asociat al unei 
alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza 
unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei 
intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale 
actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective. 
 
Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe 
intreprinderi, relatiile la care se face referire la alineatul 
(1) literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice. 
 
Cumulul ajutorului de minimis pentru intreprinderea 
unica se determina luand in considerare numai 
legaturile intre persoanele juridice/persoanele fizice 
autorizate, nu si prin intermediul persoanelor fizice. 
 
Astfel doua sau mai multe intreprinderi pot fi legate prin 
intermediul persoanelor fizice conform legii 346/2004 
dar nu vor fi considerate intreprindere unica. 
 
In cazul in care, prin acordarea ajutorului de minimis 
solicitat prin Cererea de Finantare depusa pe sub-
masura 19.2, se depaseste plafonul de 200.000 
euro/beneficiar (intreprindere unica), proiectul va fi 
declarat neeligibil. 



 
 
 
 

9 
 

 
Data acordarii ajutorului de minimis se considera data la 
care dreptul legal de a primi ajutorul este conferit 
beneficiarului in conformitate cu regimul juridic national 
aplicabil, indiferent de data la care ajutoarele de 
minimis se platesc intreprinderii respective. 

 
Expertul nu va trece la verificarea condiţiilor de eligibilitate dacă cel puțin una din concluziile situaţiilor 

prezentate la de mai sus a fost ”neeligibilă”, acestea fiind condiţii eliminatorii.  

 
EG2 Planul de afaceri  
 
Planul de afaceri prevazut contine cel putin 
(i) situatia economica initiala a persoanei, a microintreprinderii sau a intreprinderii mici care solicita 
sprijinul; 
(ii) etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activitati ale persoanei sau ale exploatatiei agricole, 
ale microintreprinderii sau ale intreprinderii mici; 
(iii) detalii privind actiunile necesare pentru dezvoltarea activitatilor persoanei sau ale exploatatiei 
agricole, ale microintreprinderii sau ale intreprinderii mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea; 
 

 
DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII 

 
PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Doc.1 Plan de afaceri 
 
Secţiunea F Cererea  de finantare - Angajament ca va 
face dovada desfasurarii  activităților comerciale prin 
producția comercializată sau prin activitățile 
prestate, în procent de minim 30% din valoarea 
primei tranșe de plată, inaintea solicitarii celei de-a 
doua transe de plată. 
Anexa 7 si 8 la Ghidul Solicitantului pentru  M4/6A 
 
Cererea de finanţare - Valoarea sprijinului  

 
 
 

- Se verifica daca Planul de Afaceri este prezentat 

si completat conform modelului cadru din Anexa 

2 la Ghidul Solicitantului. 

-Expertul verifică daca din Planul de afaceri 

reiese ca activitatea pentru care se solicita 

finantarea se regăseşte în Anexa 7 si/sau 8 la 

Ghidul Solicitantului pentru Masura M4/6A. 

- Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul 
proiectului şi data întocmirii acestuia. 
- Se verifică daca în Planul de Afaceri sunt 

mentionate minimum 2, maximum 5 categorii de 

obiective specifice. 

 Se verifică dacă procentul este stabilit pentru 

fiecare obiectiv specific în parte în funcție de 
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importanța acestuia la îndeplinirea obiectivului 

general al proiectului. 

Se verifică dacă ponderea fiecărui obiectiv 

specific este de minimum 20% iar suma tuturor 

procentelor aferente obiectivelor specifice este  

100%). 

În situaţia în care ponderea aferentă unui 

obiectiv specific este mai mică de 20% şi/sau 

suma ponderilor tuturor obiectielor specifice 

diferă de 100%, cererea de finanţare este 

declarată neeligibilă. 

‐ În cadrul obiectivelor specifice nu se poate 

include obiectivul obligatoriu de îndeplinit 

(comercializarea sau 

prestarea activităților). 

- 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 
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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. 

- Expertul verifica daca in Prognoza veniturilor 

din Planul de afaceri valoarea veniturilor din 

vanzarea productiei proprii comercializate sau 

valoarea din activitățile prestate este conform 

procentului stabilit de solicitant la obiectivul 

obligatoriu (minimum 30%), din valoarea primei 

transe de plată. 

Se va avea în vedere ca la întocmirea PA și 

implementarea acestuia, cheltuielile 

operaționale propuse (salarii, materii prime, 

materiale consumabile, alte cheltuieli cu 

capitalul de lucru), să deservească exclusiv 

activitatea propusa in PA și să concure la 

îndeplinirea și realizarea PA. 

Pentru desfășurarea activităților propuse prin 

proiect solicitantul trebuie să asigure 

infrastructura necesară (echipamente, utilaje, 

dotări, teren construit/neconstruit etc) și, în 

secundar, poate să asigure capitalul de lucru 

(achiziție materii prime, materiale etc). Se va 

asigura continuitatea activităților finanțate prin 

proiect după acordarea celei de a doua tranșe de 

plată. 

- Se verifica bifa pentru valoarea sprijinului din 
cererea de finantare. 
- e verifică dacă sunt cuprinse costuri cu 
activităţile relevante pentru implementarea 
corectă a Planului de afaceri, cu respectarea 
prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015 
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privind instituirea schemei de ajutor de minimis 
”Sprijin acordat microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici din spațiul rural pentru 
înființarea și dezvoltarea activităților economice 
neagricole”. 
Se verifica daca in Planul de Afaceri au fost 

cuprinse costuri neeligibile asa cum sunt 

prevazute in Fisa masurii M43/6A si in Ghidul 

solicitantului. 

În cazul în care sunt propuse realizarea de 
investitii neeligibile, expertul va bifa NU iar 
cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 
 
Achiziţia de teren construit / neconstruit: 
Expertul verifică dacă prin planul de afaceri se 

propune achiziţia de teren construit / 

neconstruit. 

În situaţia în care se propune achiziţia de teren 

construit / neconstruit se verifică dacă prin 

planul de afaceri se demonstrează necesitatea 

achiziţionării terenului în vederea dezvoltării 

afacerii şi realizării obiectivului general al 

proiectului; 

Se verifică dacă  achiziţia de teren reprezintă o 

acţiune în cadrul unui obiectiv specific al 

Planului de afaceri.  

In cazul in care, solicitantul propune achizitie de 

teren, in Planul de afaceri, se va menţiona 

obligatoriu localitatea în care va fi achizitionat 

terenul aferent realizarii activitatilor propuse 

prin proiect. 

Se verifica daca localitatea se afla in teritoriul 

GAL . 

Achiziționarea unei construcții poate fi eligibilă 

numai împreună cu terenul aferent, valoarea 
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totală teren+construcție trebuie să se încadreze 

în limita a 10% din valoarea sprijinului acordat. 

Nu se acceptă achiziția 

apartamentelor/birourilor in spații rezidențiale, 

respectiv, de birouri. 

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, criteriul de eligibilitate 
2 nefiind îndeplinit. 
 
- Se verifică dacă prin proiect solicitantul 

propune achiziţia de echipamente de agrement. 

În acest caz, se verifică dacă solicitantul şi-a 

asumat expres, prin planul de afaceri, obligaţia 

de a utiliza echipamentele achiziţionate numai 

în scopul deservirii obiectivelor propuse prin 

proiect şi numai în aria geografică descrisă în 

Planul de afaceri.  

În situaţia în care prin PA solicitantul nu şi-a 

asumat expres această obligaţie, expertul 

constată nerespectarea EG2 iar cererea de 

finanţare este declarată neeligibilă.  

În situaţia în care solicitantul nu precizează în PA 

aria geografică în care propune să desfăşoare 

activitatea de agrement, expertul va solicita 

informaţii suplimentare iar dacă prin răspunsul la 

Informatii suplimentare solicitantul nu clarifică 

aria geografică, expertul consemnează faptul că 

această cerinţă nu este îndeplinită, iar cererea de 

finanţare va fi declarată neeligibilă. 

- Se verifică dacă prin proiect solicitantul 

propune activităţi în arii naturale protejate. În 

acest caz se verifică dacă solicitantul şi-a propus 



 
 
 
 

14 
 

prin proiect echipamente de agrement. În cazul 

în care prin proiect se propun echipamente de 

agrement se verifică dacă aceste echipamente de 

agrement sunt autopropulsate. Dacă prin 

proiect (planul de afaceri) sunt propuse 

echipamente de agrement autopropulsate iar 

solicitantul si-a propus activităţi în arii naturale 

protejate şi în zonele cu destinaţii eco-turistice, 

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). 
În situaţia în care activităţile propuse prin proiect 
nu asigură infrastructura necesară 
(echipamente, utilaje, dotări, teren construit / 
neconstruit etc) și, în secundar, capitalul de lucru 
(achiziție materii prime, materiale etc), se 
consemnează nerespectarea criteriului  1 iar 
cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 
 
-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea 
în care va asigura continuitatea activităților 
finanțate prin proiect după acordarea celei de a 
doua tranșe de plată.  
 În situaţia în care această cerinţă nu este 

prezentată în PA expertul va solicita informaţii 

suplimentare, iar dacă răspunsul nu cuprinde 

informaţiile solicitate, se constată nerespectarea 
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EG1 şi cererea de finanţare este declarată 

neeligibilă.  

-  -În cazul în care prin proiect nu se realizează un 
flux complet al activităţii propuse prin planul de 
afaceri (nu sunt cuprinse in cadrul acţiunilor 
propuse toate elementele necesare realizării 
produsului sau prestării serviciului), cererea de 
finanţare va fi declarată neeligibilă. 
- Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin 

PA producţie comercializată sau activităţi 

prestate în procent de minimum 30% din 

valoarea primei tranșe de plată şi modalitatea 

propusă de acesta pentru realizarea acestui 

obiectiv obligatoriu de îndeplinit. 

În situaţia în care din prognoza veniturilor şi 
activităţilor propuse nu reiese faptul că în 
maximum 5 ani solicitantul va comercializa 
producţie / presta servicii în valoare de cel puţin 
30 % din prima tranșă de plată sau procentul 
asumat de solicitant prin planul de afaceri 
(procent devenit obligatoriu), expertul constată 
nerespectarea criteriului 2 iar cererea de 
Finanţare devine neeligibilă. 
Nu constituie motiv de neeligibilitate situaţia în 
care solicitantul îşi propune realizarea 
procentului asumat într-o perioadă mai scurtă de 
5 ani, cu condiţia ca prognoza să fie completată 
pe întreaga perioadă de 5 ani.  
 
Notă: Pentru beneficiarul platitor de TVA, 
valoarea producției comercializate sau a 
serviciilor prestate se calculează fără TVA.  
- În PA se verifică dacă se identifică acţiuni 

necesare îndeplinirii PA care să fie cuprinse în 

categoria obiectivelor specifice. În această  

situaţie se constată neeligibilitatea cererii de 

finanţare prin nerespectarea EG2 întrucât 
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obiectivele specifice propuse nu pot fi 

confundate cu acțiunile. 

- În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor 

specifice se identifică obiectivul obligatoriu de 

îndeplinit (minimum 30 % sau procentul asumat 

de către solicitant). În această situaţie se 

constată neeligibilitatea cererii de finanţare prin 

nerespectarea EG2 . 

- NU se verifică valoric resursele financiare. 

Pe parcursul verificării Planului de Afaceri 

expertul evaluator poate solicita informații 

suplimentare, dar care să nu afecteze condițiile 

de eligibilitate și selecție. 

 Notă: În etapa de evaluare a cererii de finanţare 

nu se acceptă modificări ale obiectivelor 

menționate în Planul de Afaceri, ale procentelor 

aferente acestora și nici a tipului acțiunilor 

urmărite pentru atingerea obiectivelor.  

Notă: Se acceptă modificarea acțiunilor din PA 
în perioada de implementare a proiectului cu 
condiția să nu se aducă atingere obiectivului 
specific și procentului aferent acestuia. Face 
excepție achiziția de teren ca acțiune în cadrul 
unui obiectiv specific.  

 
EG3 Proiectul prevede acordarea sprijinului in cel putin doua rate pe o perioada de maximum cinci ani. 
Se verifica daca in Planul de Afaceri se mentioneaza acordarea sprijinului in doua rate pe o perioada de 
maximum cinci ani. Plata ultimei rate, in cazul ajutoarelor pentru demararea unei activitati neagricole in 
zonele rurale si pentru inceperea activitatii acordate pentru dezvoltarea micilor exploatatii agricole este 
conditionata de implementarea corecta a planului de afaceri. 
 
Sprijinul se va acorda sub forma de prima in doua transe, astfel: 

- 80% din cuantumul sprijinului dupa semnarea Contractului de Finantare; 
- 20% din cuantumul sprijinului se va acorda cu conditia respectarii Planului de Afaceri, fara a depasi 

cinci ani de la incheierea Contractului de Finantare. 
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VERIFICAREA CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE SUPLIMENTARE STABILITE DE CATRE GAL 
 
EG 4. Solicitantul trebuie să prezinte un plan de afaceri prin care să demonstreze viabilitatea economică 
a activității 

DOCUMENTE PREZENTATE 

PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Doc.1 Plan de afaceri 
 
Secţiunea F Cererea  de finantare - 
Angajament ca va face dovada desfasurarii  
activităților comerciale prin producția 
comercializată sau prin activitățile prestate, 
în procent de minim 30% din valoarea primei 
tranșe de plată, inaintea solicitarii celei de-a 
doua transe de plată. 
Anexa 7 si 8 la Ghidul Solicitantului pentru  
M4/6A 
 
Cererea de finanţare - Valoarea sprijinului  

 

- Se verifica daca Planul de Afaceri este prezentat si 

completat conform modelului cadru din Anexa 2 la 

Ghidul Solicitantului. 

În situaţia în care PA depus împreună cu Cererea de 

Finanţare nu respectă structura din modelul cadru 

sau are un punct/capitol necompletat, cererea de 

finanţare este neeligibilă prin nerespectarea EG2 

 

-Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese 

ca activitatea pentru care se solicita finantarea se 

regăseşte în Anexa 7 si/sau 8 la Ghidul Solicitantului 

pentru Masura M4/6A. 

 

- Planul de afaceri va menţiona obligatoriu: titlul 
proiectului şi data întocmirii acestuia. 
 

- Se verifică daca în Planul de Afaceri sunt 

mentionate minimum 2, maximum 5 categorii de 

obiective specifice. 

 Se verifică dacă procentul este stabilit pentru 

fiecare obiectiv specific în parte în funcție de 
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importanța acestuia la îndeplinirea obiectivului 

general al proiectului. 

Se verifică dacă ponderea fiecărui obiectiv specific 

este de minimum 20% iar suma tuturor procentelor 

aferente obiectivelor specifice este  100%). 

În situaţia în care ponderea aferentă unui obiectiv 

specific este mai mică de 20% şi/sau suma 

ponderilor tuturor obiectielor specifice diferă de 

100%, cererea de finanţare este declarată 

neeligibilă. 

‐ În cadrul obiectivelor specifice nu se poate include 

obiectivul obligatoriu de îndeplinit (comercializarea 

sau 

prestarea activităților). 

- 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 
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dacă stabilirea acestora este realizata in 

concordanta cu obiectivele specifice propuse. 

- Expertul verifica daca in Prognoza veniturilor din 

Planul de afaceri valoarea veniturilor din vanzarea 

productiei proprii comercializate sau valoarea din 

activitățile prestate este conform procentului 

stabilit de solicitant la obiectivul obligatoriu 

(minimum 30%), din valoarea primei transe de 

plată. 

Se va avea în vedere ca la întocmirea PA și 

implementarea acestuia, cheltuielile operaționale 

propuse (salarii, materii prime, materiale 

consumabile, alte cheltuieli cu capitalul de lucru), 

să deservească exclusiv activitatea propusa in PA și 

să concure la îndeplinirea și realizarea PA. 

Pentru desfășurarea activităților propuse prin 

proiect solicitantul trebuie să asigure infrastructura 

necesară (echipamente, utilaje, dotări, teren 

construit/neconstruit etc) și, în secundar, poate să 

asigure capitalul de lucru (achiziție materii prime, 

materiale etc). Se va asigura continuitatea 

activităților finanțate prin proiect după acordarea 

celei de a doua tranșe de plată. 

- Se verifica bifa pentru valoarea sprijinului din 
cererea de finantare. 
- Se verifică dacă sunt cuprinse costuri cu 
activităţile relevante pentru implementarea 
corectă a Planului de afaceri, cu respectarea 
prevederilor Ordinului MADR nr. 1.731/2015 
privind instituirea schemei de ajutor de minimis 
”Sprijin acordat microîntreprinderilor și 
întreprinderilor mici din spațiul rural pentru 
înființarea și dezvoltarea activităților economice 
neagricole”. 



 
 
 
 

20 
 

Se verifica daca in Planul de Afaceri au fost cuprinse 

costuri neeligibile asa cum sunt prevazute in Fisa 

masurii M4/6 A si in Ghidul solicitantului. 

În cazul în care sunt propuse realizarea de investitii 
neeligibile, expertul va bifa NU iar cererea de 
finanţare va fi declarată neeligibilă. 
 
Achiziţia de teren construit / neconstruit: 
Expertul verifică dacă prin planul de afaceri se 

propune achiziţia de teren construit / neconstruit. 

În situaţia în care se propune achiziţia de teren 

construit / neconstruit se verifică dacă prin planul 

de afaceri se demonstrează necesitatea 

achiziţionării terenului în vederea dezvoltării 

afacerii şi realizării obiectivului general al 

proiectului; 

Se verifică dacă  achiziţia de teren reprezintă o 

acţiune în cadrul unui obiectiv specific al Planului 

de afaceri.  

In cazul in care, solicitantul propune achizitie de 

teren, in Planul de afaceri, se va menţiona 

obligatoriu localitatea n care va fi achizitionat 

terenul aferent realizarii activitatilor propuse prin 

proiect. 

Se verifica daca localitatea se afla in teritoriul GAL . 

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. Nu se 

acceptă achiziția apartamentelor/birourilor in 

spații rezidențiale, respectiv, de birouri. 

În situaţia în care cel puţin una dintre condiţiile 
aferente achiziţiei de teren, menţionate anterior, 
nu se îndeplineşte sau nu este prezentată în cadrul 
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planului de afaceri, cererea de finanţare va fi 
declarată neeligibilă, criteriul de eligibilitate 2 
nefiind îndeplinit. 
 
- Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune 

achiziţia de echipamente de agrement. În acest 

caz, se verifică dacă solicitantul şi-a asumat expres, 

prin planul de afaceri, obligaţia de a utiliza 

echipamentele achiziţionate numai în scopul 

deservirii obiectivelor propuse prin proiect şi 

numai în aria geografică descrisă în Planul de 

afaceri.  

În situaţia în care prin PA solicitantul nu şi-a asumat 

expres această obligaţie, expertul constată 

nerespectarea EG 2 iar cererea de finanţare este 

declarată neeligibilă.  

În situaţia în care solicitantul nu precizează în PA 

aria geografică în care propune să desfăşoare 

activitatea de agrement, expertul va solicita 

informaţii suplimentare iar dacă prin răspunsul la IS 

solicitantul nu clarifică aria geografică, expertul 

consemnează faptul că această cerinţă nu este 

îndeplinită, iar cererea de finanţare va fi declarată 

neeligibilă. 

- Se verifică dacă prin proiect solicitantul propune 

activităţi în arii naturale protejate. În acest caz se 

verifică dacă solicitantul şi-a propus prin proiect 

echipamente de agrement. În cazul în care prin 

proiect se propun echipamente de agrement se 

verifică dacă aceste echipamente de agrement sunt 

autopropulsate. Dacă prin proiect (planul de 

afaceri) sunt propuse echipamente de agrement 

autopropulsate iar solicitantul si-a propus activităţi 

în arii naturale protejate şi în zonele cu destinaţii 



 
 
 
 

22 
 

eco-turistice, 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). 
În situaţia în care activităţile propuse prin proiect 
nu asigură infrastructura necesară (echipamente, 
utilaje, dotări, teren construit / neconstruit etc) și, 
în secundar, capitalul de lucru (achiziție materii 
prime, materiale etc), se consemnează 
nerespectarea criteriului  1 iar cererea de finanţare 
va fi declarată neeligibilă. 
 
-Se verifică dacă solicitantul prezintă modalitatea în 
care va asigura continuitatea activităților finanțate 
prin proiect după acordarea celei de a doua tranșe 
de plată.  
 În situaţia în care această cerinţă nu este 

prezentată în PA expertul va solicita informaţii 

suplimentare, iar dacă răspunsul nu cuprinde 

informaţiile solicitate, se constată nerespectarea 

EG 1 şi cererea de finanţare este declarată 

neeligibilă.  

-  -În cazul în care prin proiect nu se realizează un flux 
complet al activităţii propuse prin planul de afaceri 
(nu sunt cuprinse in cadrul acţiunilor propuse toate 
elementele necesare realizării produsului sau 



 
 
 
 

23 
 

prestării serviciului), cererea de finanţare va fi 
declarată neeligibilă. 
- Expertul verifică dacă solicitantul a propus prin PA 

producţie comercializată sau activităţi prestate în 

procent de minimum 30% din valoarea primei 

tranșe de plată şi modalitatea propusă de acesta 

pentru realizarea acestui obiectiv obligatoriu de 

îndeplinit. 

În situaţia în care din prognoza veniturilor şi 
activităţilor propuse nu reiese faptul că în 
maximum 5 ani solicitantul va comercializa 
producţie / presta servicii în valoare de cel puţin 30 
% din prima tranșă de plată sau procentul asumat 
de solicitant prin planul de afaceri (procent devenit 
obligatoriu), expertul constată nerespectarea 
criteriului 2 iar cererea de Finanţare devine 
neeligibilă. 
Nu constituie motiv de neeligibilitate situaţia în 
care solicitantul îşi propune realizarea procentului 
asumat într-o perioadă mai scurtă de 5 ani, cu 
condiţia ca prognoza să fie completată pe întreaga 
perioadă de 5 ani.  
 
Notă: Pentru beneficiarul platitor de TVA, valoarea 
producției comercializate sau a serviciilor prestate 
se calculează fără TVA.  
- În PA se verifică dacă se identifică acţiuni necesare 

îndeplinirii PA care să fie cuprinse în categoria 

obiectivelor specifice. În această  situaţie se 

constată neeligibilitatea cererii de finanţare prin 

nerespectarea EG 2 întrucât obiectivele specifice 

propuse nu pot fi confundate cu acțiunile. 

 

- În PA se verifică dacă în categoria obiectivelor 

specifice se identifică obiectivul obligatoriu de 

îndeplinit (minimum 30 % sau procentul asumat de 

către solicitant). În această situaţie se constată 



 
 
 
 

24 
 

neeligibilitatea cererii de finanţare prin 

nerespectarea EG 2 . 

- NU se verifică valoric resursele financiare. 

Pe parcursul verificării Planului de Afaceri expertul 

evaluator poate solicita informații suplimentare, 

dar care să nu afecteze condițiile de eligibilitate și 

selecție. 

 Notă: În etapa de evaluare a cererii de finanţare 

nu se acceptă modificări ale obiectivelor 

menționate în Planul de Afaceri, ale procentelor 

aferente acestora și nici a tipului acțiunilor urmărite 

pentru atingerea obiectivelor.  

Notă: Se acceptă modificarea acțiunilor din PA în 
perioada de implementare a proiectului cu 
condiția să nu se aducă atingere obiectivului 
specific și procentului aferent acestuia. Face 
excepție achiziția de teren ca acțiune în cadrul 
unui obiectiv specific.  

 

EG 5 Obiectivul trebuie să se încadreze în cel puțin unul dintre tipurile de activități sprijinite prin măsura 
de finanțare 
 

 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII 

 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Doc. 1 Planul de Afaceri 

Doc. 14 Certificat Constator . 

Anexa 7-Lista codurilor  CAEN eligibile 
pentru finantare in cadrul M4/6A 

Anexa 8 – Lista codurilor CAEN eligibile 
numai pentru dotarea cladirilor 

Doc.5 Declarație întocmită și asumată prin 

semnătură de către un expert contabil 

Se verifica in doc. 14  Certificat constatator daca 

solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al 

activitatii care se finanteaza prin proiect si care 

este prezentata in Planul de Afaceri, corelat cu 

codurile CAEN eligibile, prevazute in Anexele 7 

si 8 la Ghidul solicitantului. 

În situaţia în care codul CAEN aferent activităţii 

propuse prin proiect nu se regăseşte între 
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 codurile CAEN ale solicitantului, cererea de 

finanţare va fi declarată neeligibilă. 

In cazul in care solicitantul are / a avut autorizat 

codul CAEN propus 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 pentru care se 

solicita finantare. 

CF este neeligibilă dacă: 

- Solicitantul are codul CAEN autorizat, a depus 
declaraţia experului contabil dar din aceasta 
NU rezultă în mod explicit că a nu a desfăşurat 
activitatea pentru care solicit finanţare; 
expertul bifează NU; 

- Solicitantul are codul CAEN autorizat şi NU a 
depus declaraţia experului contabil; expertul 
bifează NU; 
CF este eligibilă dacă: 

- Solicitantul are codul CAEN autorizat şi a depus 
declaraţia expertului contabil din care rezultă 
că NU a desfăşurat activitatea pt care solicita 
finanţare; expertul bifează DA; 

- Solicitantul NU are codul CAEN autorizat; 
expertul bifează DA 
Expertul motivează la rubrica ”Observaţii” 

decizia luată. 

Verificări specifice pensiunilor agroturistice 

Doc.1 Plan de Afaceri  

 

Doc. 4 Extras din Registrul Agricol emis de 

Primăriile locale (în copie cu ştampila 

Expertul trebuie sa verifice dacă solicitantul  

desfășoară activitatea agricolă la momentul 

depunerii Cererii de Finanțare, prin informațiile 

din Planul de Afaceri (doc.1) si din Baza de date 

APIA/ extras din Registru Agricol de la Primarie. 

În acest sens se verifică dacă: 
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primăriei şi menţiunea "Conform cu 

originalul") sau, după caz, baza de date APIA/  

 

Doc. 18 Ultima cerere unica de plata pe 

suprafata depusa la APIA  

Doc. 19 Extras RNE – ANSVSA /adeverinta 

medic veterinar 

 

Angajament că investiția va fi introdusă în 

circuitul turistic. Sectiunea F a Cererii de 

Finanțare 

Doc. 3 Documente pe care solicitanții de 

finanțare trebuie să le prezinte pentru 

terenurile și clădirile aferente obiectivelor 

prevăzute în Planul de Afaceri (cu excepţia 

solicitanţilor care îşi propun achiziţie de teren 

prin Planul de afaceri). 

1.Solicitantul este înscris în baza de date APIA/ 

Registrul Agricol/ANSVSA; 

2. În cazul start-up-urilor, activitatea agricolă 

poate fi dovedita si in cazul in care actionarul 

majoritar absolut (care detine minimum 50%+1 

din actiunile/partile sociale ale solicitantului) a 

desfăşurat activitate agricolă la momentul 

depunerii Cererii de Finanţare (în situaţia în 

care solicitantul - persoana juridică, nu a 

desfăşurat activitatea agricolă); 

 3. În cadrul investițiilor în agroturism, 

exploatația agricolă aferentă agropensiunii 

trebuie să fie amplasată pe raza aceleiași unități 

administrativ – teritoriale cu amplasamentul pe 

care se va realiza și investiția (în conformitate 

cu prevederile Ordinului ANT nr 65/2013, cu 

modificările și completările ulterioare); 

4. Structurile de primire turistice cu funcțiuni de 

cazare de tipul pensiunilor agroturistice trebuie 

să îndeplinească criteriile minime obligatorii 

prevăzute în Ordinul președintelui Autorității 

Naționale pentru Turism (ANT) nr. 65/2013, cu 

modificările și completările ulterioare. Nivelul 

de confort şi calitatea serviciilor propuse prin 

proiect trebuie să îndeplinească criteriile 

minime obligatorii pentru pensiuni 

agroturistice clasificate la minimum o 

margaretă; 

5. Pentru investiţiile noi în structurile de primire 

turistică de tipul pensiune agroturistică 

(construcție nouă / schimbarea destinatiei unei 

cladiri),  suprafata de teren aferenta structurii 

de primire turistică trebuie să fie în 

conformitate cu prevederile Ordinului nr. 
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65/2013 cu modificările şi completările 

ulterioare, în vederea evitării supra-aglomerării 

şi a fragmentării excesive a peisajului  natural ; 

În cazul în care cel puţin unul dintre elementele 

prevăzute mai sus nu este îndeplinit, cererea de 

finanţare este declarată neeligibilă. 

- Se verifica daca datele privind CNP si 

domiciliul, mentionate in CI a, actionarului 

majoritar absolut (care deţine minimum 50%+1 

din acţiunile / părţile sociale ale solicitantului), 

în cazul start-up-urilor care nu desfăşoară 

activitate agricolă, corespund cu datele inscrise 

in Registrul Agricol (sau cu datele de la APIA ).  

In cazul in care nu a fost depusa copie dupa  

cartea de identitate odata cu cererea de 

finantare, acest document se va solicita prin 

solicitare de informatii suplimentare. 

ATENTIE! 

Daca in cererea de finantare nu este bifat 

documentul 4 - Copie a extrasului din Registrul 

agricol din care să reiasă calitatea de fermier, cu 

menţiunea "Conform cu originalul", sau 

documentul nu este atasat de catre solicitant, 

cererea de finanţare este declarată neeligibilă. 

Se verifică dacă solicitantul a bifat căsuța 
corespunzătoare din partea F a Cererii de 
Finanțare 

 
Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in 
documente”, expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, 
iar in caz contrar va bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă. 
 
 
EG 6 Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate pe teritoriul GAL 
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DOCUMENTE PREZENTATE 

PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Planul de afaceri 

 

Doc 14 Certificat constator 

 

Doc. 15 Certificatul privind inscrierea in 

Registrul Unic de Identificare APIA privind 

codul de identificare si data atribuirii codului 

Doc. 18. Ultima cerere unica de plată pe 

suprafaţă depusa la APIA privind tipurile de 

culturi si suprafetele aferente acestora  

 
Doc. 4 Copia Registrului agricol emis de 
Primării care să confirme dreptul de 
folosinţă (proprietate/ arendă/ 
concesionare) al terenului, dreptul de 
proprietate asupra animalelor (toate 
categoriile de animale domestice si sălbatice 
aflate în captivitate aflate în cadrul 
exploataţiei), cu ştampila primăriei şi 
menţiunea "Conform cu originalul". 
 
 
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; 

Expertul verifica daca din documente rezulta ca 

solicitantul are sediul social si punctul/punctele de 

lucru pe teritoriul GAL si ca investitia prevazuta in 

planul de afaceri se va realiza in teritoriul Podisul 

Tarnavelor.  
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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 de 10 ani 

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. 

 

 
 
 
EG 7 Implementarea planului de afaceri trebuie să înceapă în cel mult 6 luni de la data notificării de 
primire a sprijinului 
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DOCUMENTE PREZENTATE 

PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Cererea de finantare 

 

Planul de afaceri 

Expertul verifica daca solicitantul a bifat in 

Secțiunea F - Declaraţie pe proprie raspundere a 

solicitantului din Cererea de finanțare respectarea 

acestei conditii, precum si daca este prevazuta 

aceasta conditie in Planul de afaceri. 

 
Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in 

documente”, expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, 

iar in caz contrar va bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă. 

EG 8 Înaintea solicitării tranșei finale, beneficiarul trebuie să facă dovada că a implementat corect 
planul de afaceri (conf. art. 19 din Reg. 1305/2013). 
 

DOCUMENTE PREZENTATE 

PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Cererea de finantare 

 

Planul de afaceri 

Indeplinirea acestei conditii se va realiza prin 

comercializarea produselor/prestarea serviciilor în 

procent minim de 30% din valoarea primei tranşe 

de plată. 

Expertul verifica daca solicitantul a bifat in 

Secțiunea F - Declaraţie pe proprie raspundere a 

solicitantului din Cererea de finanțare respectarea 

acestei conditii, precum si daca este demonstrata 

respectarea acestei conditii in Planul de afaceri. In 

cazul nerespectarii uneia din cele doua conditii, 

proiectul devine neeligibil. 

 
Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat in 
documente”, expertul constata că solicitantul indeplineste conditia de eligibilitate, va bifa casuţa “DA”, 
iar in caz contrar va bifa casuta “NU”, cererea fiind declarată neeligibilă. 
 
C. Valoarea sprijinului financiar este stabilita corect: 
• 35.000 de euro. 
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Se verifica in Planul de afaceri si in Cererea de finantare daca valoarea sprijinului financiar se incadreaza 
in limitele maxime admise si sunt in conformitate cu prevederile fisei masurii din SDL. 
 
D. Incadrarea intr-o situatie de creare de Conditii artificiale.  
( se completeaza doar in cazul in care exista minim o bifa pe coloana „DA” in „Sectiunea A”.  
 

Elemente comune care pot conduce la crearea unor conditii artificiale: 
1. Acelasi sediu social se regaseste la doua sau mai multe proiecte      
2. Acelasi amplasament (sat/comuna) al proiectului se regaseste la doua  sau mai multe proiecte  
3. Acelasi administrator/reprezentant legal al proiectului se regaseste la doua  sau mai multe proiecte   
4. Acelasi consultant al proiectului se regaseste la doua  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 in cadrul proiectului alte legaturi intre solicitant si persoana fizica/juridica de la care 
a fost inchiriat/cumparat terenul/cladirea   
     
Informatiile de la punctele 1-4 vor fi verificate in Registrul electronic al Cererilor de Finantare. In acest 
sens, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, prin care va solicita informatiile 
necesare. 
 
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 in RECOM online daca sediul social si/sau punctul/punctele 
de lucru ale solicitantului se afla pe amplasamente invecinate cu cele ale altor solicitanti/beneficiari 
FEADR. In acest sens, GAL va transmite o solicitare catre OJFIR-ul de care apartine, prin care va solicita 
informatiile necesare. 
 
Daca sediul social si/sau punctul (punctele) de lucru/amplasamentul investitiei propuse sunt invecinate 
cu cel/cele ale unui alt proiect finantat FEADR, se verifica daca proiectul are utilitati si acces separat, sau 
este dependent de activitatea unui alt operator economic. In acest sens, se impune vizita pe teren, care 
se va realiza in etapa de verificare a proiectului la nivelul AFIR. Se va mentiona acest lucru la rubrica 
Observatii. 
 
6. Sunt identificate in cadrul proiectului alte legaturi intre solicitant si persoana fizica/juridica de la 
care a fost inchiriat/cumparat terenul/cladirea  
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            
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Se detaliaza  toate  elementele  identificate, care nu se regasesc in niciuna din categoriile susmentionate 
(la celelalte intrebari). Daca in urma verificarilor expertul identifica doua sau mai multe elemente comune 
cu alte proiecte, isi va extinde verificarea asupra acestora, impreuna cu ceilalti experti implicati in 
verificarea proiectelor respective. 
 
Daca in urma verificarii se identifica legaturi care conduc la:  
Complementaritatea investitiilor propuse: 
- se verifica daca investitiile invecinate se completeaza/dezvolta/optimizeaza in cadrul unui flux 
tehnologic sau de servicii  
 
Se verifica in RECOM istoricul actionarilor/asociatilor/administratorului solicitantului pe o perioada de 1 
an, 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 in sectiunea F a cererii de finantare punctele 13 Declaratie  pe propria 
raspundere ca asociatii/actionarii acestuia persoane fizice, nu sunt rude de gradul I sau nu sunt sot/sotie 
cu asociati/actionari in cadrul altei intreprinderi care au beneficiat de sprijin financiar forfetar prin sub-
masura 6.2 si prin Masura 19 "Dezvoltarea locala LEADER" - sub-masura 19.2 pentru aceleasi tipuri de 
activitati sau activitati complementare si 18 Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului ca 
investitia finantata va deservi exclusiv interesele economice ale solicitantului (beneficiarului 
proiectului) in scopul obtinerii de profit propriu. 
 
8. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel 
un avantaj care contravine obiectivelor masurii? 
 
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). In aceast caz, 
expertul trece la analiza existentei elementului obiectiv, respectiv nerespectarea obiectivelor masurii 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. 
 
Trebuie sa fie identificate atât elementele subiective cât si elementul obiectiv pentru declararea Cerererii 
de Finantare ca fiind neeligibila. Daca in urma acestei analize se constata ca investitia propusa de solicitant 
nu poate functiona independent de alta investitie FEADR, solicitantul contribuind exclusiv/cvasiexclusiv 
la operatiunile economice ale altei companii, fara a cauta sa obtina profit propriu, creându-se astfel 
conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine scopului sub-
masurii, se bifeaza caseta DA si se completeaza in rubrica Observatii datele si elementele care au condus 
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la aceasta decizie.  In caz contrar expertul bifeaza in caseta corespunzatoare NU. Daca se constata 
suspiciunea de creare a conditiilor artificale, decizia privind constatarea crearii unei conditii artificiale se 
ia dupa parcurgerea urmatorilor pasi: 
- Identificarea si analiza indicatorilor care au condus la constatarea riscului de creare a conditiilor 
artificale. Concluziile preliminare se comunica solicitantului prin intermediul unei notificari, prin care i se 
solicita, totodata, sa-si exprime un punct de vedere in termenul procedural.  
- Primirea si analiza punctului de vedere exprimat de solicitant (daca acesta il trimite in termenul 
procedural comunicat).  
 
Dupa caz, declararea Cererii de Finantare ca fiind neeligibila in urma identificarii fara echivoc, in mod 
obiectiv si fundamentat a unor conditii artificiale create de solicitant/ recalcularea punctajului/ratei de 
cofinantare/ajutorului financiar vizate ca avantaje si luarea masurilor ce se impun in urma recalcularilor. 
Se va descrie in mod obligatoriu la rubrica observatii modul in care a fost incalcat prin crearea respectivei 
conditii artificiale cel putin un obiectiv general sau legislatiei agricole sectoriale  precizat in reglementarile 
comunitare aplicabile si/sau in fisele tehnice ale masurilor/submasurilor. 
 
ATENTIE ! 
Prin natura lor, indicatorii - steguletele rosii nu reprezinta dovezi. Acestea reprezinta simpli indicatori 
de frauda sau nereguli. 
 

Important! Pentru toate situatiile in care verificarile ce fac obiectul prezentei metodologii presupun 
utilizarea de catre expertii evaluatori a unor documente/ baze de date de uz intern ale Agentiei 
(Registrul electronic al CF, Baza de date FEADR, RECOM online, RegAS etc), GAL-ul va transmite o adresa 
catre OJFIR-ul de care apartine prin care va solicita, in acest sens, informatiile necesare. 
 


