
MEMORIU JUSTIFICATIV 

 In urma sesizarii primite  la documentele postate pe site-ul GAL cu privire la apelul  de 

selectie aferent Masurii M2/6A-  Antreprenoriatul si dezvoltarea teritoriului  s-au constatat 

necesitatea rectificarii urmatoarelor documente : 

- A. CEREREA DE FINANTARE 

PARAGRAF SE INLOCUIESTE CU PARAGRAFUL JUSTIFICARE 
A1 Masura - Conţinutul cadru al 

documentaţiei tehnico-economice 
faza SF/DALI conform : 

A1 Masura - Conţinutul cadru al 

documentaţiei tehnico-
economice faza SF conform : 

S-a eliminat  sintagma 
DALI, deoarece acesta 
nu este un documente 
care se adreseaza 
beneficiarilor privati 

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

DOC. 2.3 Declaraţia privind 
veniturile din activităţi agricole 
impuse pe 
norme de venit (formularul 221), 
document obligatoriu de 
prezentat la 
depunerea cererii de finanţare;/ 
Declaratia unica privind  
impozitul pe venit si contributiile 
sociale datorate de persoanele 
fizice  

Datorita modificarilor 
aparute in legislatie s-a 
introdus si documentul 
“Declaratia unica privind  
impozitul pe venit si 
contributiile sociale 
datorate de persoanele 
fizice”  

DOC. 23.4 Alte documente 
necesare pentru indeplinirea 
criteriilor de eligibilitate si selectie 

DOC. 23.3 Alte documente 
necesare pentru indeplinirea 
criteriilor de eligibilitate si 
selectie 

A fost e eroare de 
tehnoredacatre cu privire 
la numarul de oridne 
aferent documentelor. S-
a indreptata aceasta 
eroare 

F. DECLARATIE PE PROPRIA 
RASPUNDERE A 
SOLICITANTULUI 
11.Declar pe propria răspundere 
că voi deschide punct de lucru în 
spaţiul rural, cu codul CAEN al 
activităţiipentru care solicită 
finanţare, când voi îndeplini 
condiţiile, conform legislaţiei în 
vigoare (pentru investiţii noi, 
dacă este cazul). 

F. DECLARATIE PE PROPRIA 
RASPUNDERE A 
SOLICITANTULUI 
11.Declar pe propria răspundere 
că voi deschide punct de lucru 
în spaţiul rural- teritoriul GAL , 
cu codul CAEN al activităţii 
pentru care solicită finanţare, 
când voi îndeplini condiţiile, 
conform legislaţiei în vigoare 
(pentru investiţii noi, 
dacă este cazul). 

S-a completat punctul F 
dinc ererea de finantare 
cu sintagma teitoriul GAL. 
acest lucru este necesar 
pentru ca toatea 
proiectele se vor 
implementa in acest 
teritoriu ( conditie de 
eligibilitate) 

F. DECLARATIE PE PROPRIA 
RASPUNDERE A 
SOLICITANTULUI 
11. Declar pe propria răspundere 
că voi deschide punct de lucru 
în spaţiul rural din teritoriul 
SIDD-ITI, cu codul 
CAEN al activităţii pentru care 

F. DECLARATIE PE PROPRIA 
RASPUNDERE A 
SOLICITANTULUI 
11-se elimina acest paragraf 

Zona GAL nu este o zona 
ITI, motiv pentru care s-a 
eliminat acest paragraf. 



solicită finanţare, când voi 
îndeplini condiţiile, conform 
legislaţiei în vigoare(pentru 
investiţii noi, dacă este cazul). 

Anexa INDICATORI DE 
MONITORIZARE 
Indic. nr.2 - reprezintă codul 
CAEN completat de solicitant la 
prima pozitie din cele maxim 5 
coduri CAEN din Cererea de 
Finantare pentru 
investiţia/investitiile vizată/vizate 
prin proiect; 

Anexa INDICATORI DE 
MONITORIZARE 
Indic. nr.2 - reprezintă codul 
CAEN completat de solicitant la 
prima pozitie din cele maxim 3 
coduri CAEN din Cererea de 
Finantare pentru 
investiţia/investitiile vizată/vizate 
prin proiect; 

S-au corelat informatiile 
din ghidul solicitantului 
cu cele din CF cu 
privire la numarul de 
coduri CAEN eligibile. 
NConform ghidului 
solictantului numarul 
de coduri CAEN 
eligibile sunt trei. 

 



 B. FISA DE VERIFICARE A 
CONFORMITATII 

 

CAPITOUL  PARAGRAF SE INLOCUIESTE 
PARAGRAFUL  

JUSTIFICARE 

Lista 
documente 
specifice 
etapei de 
depunere 

 

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

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

finanţare;/ Declaratia unica 
privind  impozitul pe venit si 
contributiile sociale 
datorate de persoanele 
fizice  

 

Datorita modificarilor 
aparute in legislatie 
s-a introdus si 
documentul 
“Declaratia unica 
privind  impozitul pe 
venit si contributiile 
sociale datorate de 
persoanele fizice”

  

DOC. 3.2 Pentru proiectele 

care propun doar dotare, 

achizitie de masini si/ sau 
utilaje fara montaj sau al 

caror montaj nu necesita 

lucrari de constructii si/ 
sau lucrari de interventii 

asupra instalatiilor 

existente (electricitate, 

apa, canalizare, gaze, 
ventilatie, etc.), se vor 

prezenta inscrisuri valabile 

pentru o perioada de cel 
putin 10 ani incepând cu 

anul depunerii cererii de 

finantare care sa certifice, 
dupa caz: 

a) dreptul de proprietate 

privata, 

b) dreptul de concesiune, 
c) dreptul de superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosinta cu 
titlu gratuit; 

f) imprumutul de folosinta 

(comodat) 
g) dreptul de 

inchiriere/locatiune 

De exemplu: contract de 

DOC. 3.2 Pentru 

proiectele care propun 

doar dotare, achizitie 
de masini si/ sau 

utilaje fara montaj sau 

al caror montaj nu 
necesita lucrari de 

constructii si/ sau 

lucrari de interventii 

asupra instalatiilor 
existente 

(electricitate, apa, 

canalizare, gaze, 
ventilatie, etc.), se vor 

prezenta inscrisuri 

valabile pentru o 
perioada de cel putin 

10 ani incepând cu 

anul depunerii cererii 

de finantare care sa 
certifice, dupa caz: 

a) dreptul de 

proprietate privata, 
b) dreptul de 

concesiune, 

c) dreptul de 
superficie, 

d) dreptul de uzufruct; 

e) dreptul de folosinta 

In fisa de verificare 
a conformitatii s-a 
omis trecerea 
documentului cu 
privire “Extras de 
carte funciara sau 
document care sa 
certifice 
ca nu au fost 
finalizate lucrarile 
de cadastru, 
pentru proiectele 
care vizeaza 
investitii de lucrari 
privind 
constructiile noi 
sau modernizari 
ale acestora” 
Pentru a corela 
acest document cu 
restul 
documentatiei 
depuse s-a 
completat fisa de 
verificare a 
conformitatii 



cesiune, contract de 

concesiune, contract de 

locatiune/inchiriere, 
contract de comodat. 

“Inscrisurile mentionate la 

punctul 3.2 se vor depune 
respectand una dintre cele 

2 conditii (situatii) de mai 

jos: 

A. vor fi insotite de:  
-Documente cadastrale si 

documente privind 

inscrierea imobilelor in 
evidentele de cadastru si 

carte funciara (extras de 

carte funciara pentru 
informare din care sa 

rezulte inscrierea dreptului 

in cartea funciara, precum 

si incheierea de carte 
funciara emisa de OCPI), in 

termen de valabilitate la 

data depunerii (emis cu 
maxim 30 de zile inaintea 

depunerii proiectului) 

sau 
B. vor fi incheiate in forma 

autentica de catre un notar 

public sau emise de o 

autoritate publica sau 
dobândite printr-o hotarâre 

judecatoreasca. 

cu titlu gratuit; 

f) imprumutul de 

folosinta (comodat) 
g) dreptul de 

inchiriere/locatiune 

De exemplu: 
contract de cesiune, 

contract de 

concesiune, 

contract de 
locatiune/inchiriere, 

contract de 

comodat. 
“Inscrisurile 

mentionate la punctul 

3.2 se vor depune 
respectand una dintre 

cele 2 conditii (situatii) 

de mai jos: 

A. vor fi insotite de:  
-Documente 

cadastrale si 

documente privind 
inscrierea imobilelor in 

evidentele de cadastru 

si carte funciara 
(extras de carte 

funciara pentru 

informare din care sa 

rezulte inscrierea 
dreptului in cartea 

funciara, precum si 

incheierea de carte 
funciara emisa de 

OCPI), in termen de 

valabilitate la data 

depunerii (emis cu 
maxim 30 de zile 

inaintea depunerii 

proiectului) 
sau 

B. vor fi incheiate in 

forma autentica de 
catre un notar public 

sau emise de o 

autoritate publica sau 

dobândite printr-o 
hotarâre 



judecatoreasca. 



 
In situatia in care imobilul 

pe care se executa 
investitia nu este liber de 

sarcini (ipotecat pentru un 

credit) se va depune 
acordul creditorului privind 

executia investitiei si 

graficul de rambursare a 

creditului. 

In situatia in care 

imobilul pe care se 

executa investitia nu 
este liber de sarcini 

(ipotecat pentru un 

credit) se va depune 
acordul creditorului 

privind executia 

investitiei si graficul 

de rambursare a 
creditului. 

 

Extras de carte funciara 
sau document care sa 
certifice 
ca nu au fost finalizate 
lucrarile de cadastru, 
pentru proiectele care 
vizeaza investitii de 
lucrari privind constructiile 
noi sau modernizari ale 
acestora 

 DOC. 6.2 Act constitutiv 

pentru Societatea 

cooperativa agricola. 

Se elimina acest paragraf In cadrul fisei de 
verificare a 
conformitatii a fost 
recut documentul 

6.2 “Act 

constitutiv 
pentru 

Societatea 

cooperativa 

agricola.”. 
Deoarece prin 

ghidul 

solicitantuluis I 
prin cererea de 

finantare nu s-a 

trecut 
obligativitatea 

prezentarii 

acestui 

document, 
motiv pentru 

care s-a dorit 

eliminare lui. 
 

 

 



         C. FIȘA DE EVALUARE GENERALĂ A PROIECTULUI 

 Capitol  PARAGRAF SE INLOCUIESTE CU 
PARAGRAFUL 

JUSTIFICARE 

    

VERIFICAREA 
CRITERIILOR DE 
ELIGIBILITATE 
SUPLIMENTARE 
STABILITE DE CĂTRE 
GAL 

EG2 GAL Solicitantul 

sa se incadreze in 

regula de minimis si sa 

fi obtinut profit din 

exploatare in ultimul 

an fiscal. 

Obs: Aceasta conditie se 

va considera indeplinita 

pentru solicitantii care 

sunt infiintati cu cel mult 

un an inainte de 

depunerea cererii de 

finantare. 

 

EG2 GAL 

Solicitantul sa se 

incadreze in 

regula de minimis 

si sa fi obtinut 

profit din 

exploatare in 

ultimul an fiscal. 

Obs: Aceasta 

conditie se va 

considera 

indeplinita pentru 

solicitantii care sunt 

infiintati cu cel mult 

un an inainte de 

depunerea cererii 

de finantare. 

Solicitantilor care au 

statut  de PFA , 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA, 

ASOCIATIE 

FAMILIALA  sau 

SOLICITANTILORinfii

ntati in anul depunerii 

proiectului , nu li se 

aplica acest criteriu 

S-a corelat 

informatiile din 

ghidul 

solicitantului cu 

cele din fisa de 

verificare, prin 

adaugarea 

„Solicitantilor care au 

statut  de PFA , 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA, 

ASOCIATIE 

FAMILIALA  sau 

SOLICITANTILORinfii

ntati in anul depunerii 

proiectului , nu li se 

aplica acest criteriu” 

VERIFICAREA 
CRITERIILOR DE 
ELIGIBILITATE 
SUPLIMENTARE 
STABILITE DE CĂTRE 
GAL 

EG 5  GAL  Investitia 

trebuie sa incadreze in  

codurile CAEN eligibile 

 

EG 5  GAL  

Investitia trebuie 

sa incadreze in  

codurile CAEN 

eligibile 
o Grupa 13 Fabricarea 

produselor textile 
o Grupa 14 Fabricarea 

articolelor de 
imbracaminte 

o Grupa 16  Prelucrarea 
lemnului, fabricarea 
produselor din lemn si 
pluta, cu exceptia 
mobilei; fabricarea 

S-au adaugat 

codurile CAEN 

conform fisei 

masurii Acest 

lucru s-a realizat 

deaorece s-a dorit 

sa sa vina in 

sprijinul 

solicitantilor 

pentru a putea 

identifica cat mai 

rapid codurile 



articolelor din paie si 
din alte materiale 
vegetale impletite 

o Grupa 25 Industria 
constructiilor metalice 
si a produselor din 
metal, exclusiv masini, 
utilaje si instalatii 

o Grupa 31 Fabricarea de 
mobile 

o Grupa 33 Repararea, 
intretinerea si 
instalarea masinilor si 
echipamentelor 

o Grupa 38 Colectarea, 
tratarea si eliminarea 
deseurilor, activitati de 
recuperare a 
materialelor reciclabile 

o Clasa F – Constructii 
o Cod CAEN 5520 Grupa 

56 Restaurante si alte 
activitati de servicii de 
alimentatii 

o Grupa 75- Activitati 
veterinare 

o Grupa 86 Activitati 
referitoare la sanatatea 
umana 

o Grupa 93- Activtati 
sportive, recreative si 
distractive 

o Grupa 95 Reparatii de 
calculatoare , de 
articole personale si de 
uz gospodaresc 

o Grupa 96 Alte activitati 
de servicii 

o Grupa 18 Tiparire si 
reproducerea pe 
suporti a inregistrarilor 

o Grupa 58 Activitati de 

editare 

o Grupa 82 Activitati de 

secretariat, servicii 

suport si alte activitati 

de servicii prestate in 

principal de 

întreprindere 

o Cod CAEN 7420 

Activitati fotografice 

o Cod CAEN 2211 

Fabricarea anvelopelor 

CAEN aferente 

activiatilor 

eligibile 

https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18
https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18
https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18


si a camerelor de aer; 

resapararea si 

refacerea anvelopelor 

o Cod CAEN 4520 

Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 

o Cod CAEN  5510 

Hoteluri si alte 

facilitati de cazare 

similare 

 

C. Verificarea 
bugetului indicativ 

 

3.1 Informaţiile furnizate în 
cadrul bugetului indicativ din 
cererea de finanţare sunt 
corecte şi sunt în 
conformitate cu devizul 
general şi devizele pe obiect 
precizate în Studiul de 
fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ? 

 

3.1 Informaţiile 
furnizate în cadrul 
bugetului indicativ din 
cererea de finanţare 
sunt corecte şi sunt în 
conformitate cu 
devizul general şi 
devizele pe obiect 
precizate în Studiul de 
fezabilitate? 

 

S-a eliminat Memoriul 
justificativ, deoarece 
aceste nu este un 
document specific 
acestei masuri. 

F.1. Verificarea 
condiţiilor artificiale 
aferenteproiectelor 
aferente art. 19 alin. 
(1), lit. b 

Secțiunea A – 
Indicatori de 
avertizare 

 

Verificarea / documentar  

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

Verificarea / 
documentar  

Studiu de Fezabilitate/ 
documente din 
Dosarul cererii de 
finanțare 

S-a eliminat Memoriul 
justificativ, deoarece 
aceste nu este un 
document specific 
acestei masuri. 

VERIFICAREA CONDITIILOR DE ELIGIBILITATE   

EG 1 : Investiţia 
trebuie să se 
încadreze în cel puţin 
una din acţiunile 
eligibile prevăzute 
prin fișa măsurii din 
SDL- DOCUMENTE 
PREZENTATE 

 

Studiul de fezabilitate/ 
DALI 

Proiectul de plantare avizat 
de Statiunea Viticola (daca 
este cazul) 

(pentru achiziţiile simple se vor 

completa doar punctele care vizează 
acest tip de investiţie sau se poate 
depune Memoriu Justificativ) 

Studiul de 
fezabilitate 

(pentru achiziţiile 
simple se vor 
completa doar 
punctele care vizează 
acest tip de investiţie 
) 

S-au eliminat DALI, 
Proiectul de plantare 
avizat de Statiunea 
Viticola (daca este 
cazul)deoarece 
acestea nu sunt 
documente specifice 
acestei masuri. 



AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ 
NOTIFICARE de constatare a 
conformităţii cu legislaţia 
sanitară emise cu cel mult 
un an înaintea depunerii 
Cererii de finanţare pentru 
unitățile care se 
modernizează şi se 
autorizează/ avizează 
conform legislației în 
vigoare. 

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

Se elimina aceasta 
cerinta 

S-a eliminat aceasta 
cerinta deoarece nu 
este relevanta pentru 
aceasta masura , la 
momentul depunerii 
proiectului. Conform 
ghidului solicitantului 
si a Cererii de 
finantare, cat si a 
fisei de evaluare 
generala a 

proiectuluiacest 
document se va 
depune la 
contractare 

EG 1 : Investiţia 
trebuie să se 
încadreze în cel puţin 
una din acţiunile 
eligibile prevăzute 
prin fișa măsurii din 
SDL-  

PUNCTE DE 

VERIFICAT ÎN 

CADRUL 

DOCUMENTELO

R PREZENTATE 

Se verifică dacă in cadrul SF/ 
DALI, este descrisa 
conformitatea proiectului cu 
cel putin una din acţiunile 
eligibile prevăzute în fișa 
măsurii din SDL şi dacă 
investiţiile respectă 
condiţiile prevăzute în 
cadrul măsurii.   

Expertul va verifica daca SF/ 
DALI este prezentat şi 
completat in conformitate 
cu prevederile legale în 
vigoare:  

- în cazul proiectelor 
care prevăd construcții – 
montaj se verifică Studiul de 
Fezabilitate/ DALI elaborat 
conform HG 28/2008 sau 
conform HG 907/2016 

- în cazul proiectelor 
fără construcții-montaj, se 
poate depune Memoriu 
Justificativ sau Studiu de 

Se verifică dacă in 
cadrul SF, este 
descrisa 
conformitatea 
proiectului cu cel 
putin una din 
acţiunile eligibile 
prevăzute în fișa 
măsurii din SDL şi 
dacă investiţiile 
respectă condiţiile 
prevăzute în cadrul 
măsurii.   

Expertul va verifica 
daca SF este 
prezentat şi 
completat in 
conformitate cu 
prevederile legale în 
vigoare:  

- în cazul 
proiectelor care 
prevăd construcții – 
montaj se verifică 

S-a eliminat DALI, 
deoarece aceste nu 
este un document 
specific acestei 
masuri. 



Fezabilitate în care vor fi 
completate doar punctele 
care vizează acest tip de 
investiție. 

Studiul de Fezabilitate 
elaborat conform HG 
28/2008 sau conform 
HG 907/2016 

- în cazul 
proiectelor fără 
construcții-montaj, 
Studiu de Fezabilitate 
în care vor fi 
completate doar 
punctele care vizează 
acest tip de investiție. 

În cazul proiectelor care 
vizează înfiinţarea unei 
plantaţii viticole se verifică 
existenţa Proiectului de 
Plantare avizat de Staţiunea 
Viticolă. 

  In aceasta situatie se 
verifica încadrarea 
cheltuielilor cuprinse in cap. 
3– cheltuieli pentru 
proiectare  in valorile pentru 
costuri standard/ 
contributia in natura. 

În cazul înfiinţării/ 
modernizării  unităţilor de 
producţie  zootehnice se 
verifică existenta obligatorie 
in devizul general al 
proiectului a investitiilor 
pentru realizarea 
platformelor de dejectii/ 
sistemelor individuale de 
depozitare, precum si 
descrierea modului de 
gestionare a gunoiului de 
grajd. (daca ferma nu detine 
o astfel de gestiune a 
dejectiilor).  

Se verifica 

Se elimina acest 
paragraf 

S-a eliminat acest 
paragraf deoarece nu 
este specific 
prezentei masuri 



respectarea condițiilor de 
bune practici agricole 
pentru gestionarea 
gunoiului de grajd/ 
dejecțiilor de origine 
animală, respectiv, calculul 
si prevederea prin proiect, a 
capacitatii de stocare 
aferenta a gunoiului de 
grajd, precum și cantitatea 
maximă de îngrășaminte cu 
azot care pot fi aplicate pe 
terenul agricol.  

Acest calcul trebuie 
prezentat de solicitant şi se 
realizează prin introducerea 
datelor specifice in 
calculatorul de capacitate a 
platformei de gunoi fila 
„producție de gunoi” din 
documentul numit 
„Calculator_Cod Bune 
Practici Agricole”.   

Gestionarea corectă a 
gunoiului de grajd și a altor 
dejectii de origine animala 
se poate face fie prin 
amenajarea unor sisteme de 
stocare individuale, fie prin 
utilizarea unor sisteme de 
stocare comunale fie prin 
utilizarea combinată a celor 
două sisteme, in 
conformitate cu prevederile 
codului de bune practici. 

În ceea ce privește 
standardele privind 
cantitatile maxime de 
ingrasaminte de azot care 
pot fi aplicate pe terenul 
agricol, acestea se vor 
calcula prin introducerea 
datelor specifice in 
calculatorul privind 
cantitatea maxima de 
ingrasaminte care pot fi 



aplicate pe teren agricol din 
fila „PMN”  

Nota: Zonele in care pot fi 
introduse datele specifice 
sunt marcate cu gri din 
documentul  numit 
„Calculator Cod Bune 
Practici Agricole”. 

În cazul achiziţiei de utilaje 
agricole se va consulta 
Tabelul privind corelarea 
puterii maşinilor agricole cu 
suprafaţa fermelor, postat 
pe pagina de internet a 
AFIR.  

Corelarea se realizează cu 
suprafețele regăsite în APIA 
şi cu culturile previzionate. 
În situaţia în care există 
neconcordanţe se solicită 
clarificarea acestora prin 
intermediul formularului 
E3.4L. 

În cazul investițiilor de 
obținere de produse 
vinicole (vin, must și alte 
produse obținute prin 
prelucrarea strugurilor de 
vin) la nivelul exploatațiilor 
agricole cu profil viticol, se 
verifică în Registrul 
Plantațiilor Viticole dacă 
solicitantul figurează cu 
Declarația de recoltă. În caz 
contrar, expertul verifică în 
Registrul Plantațiilor Viticole 
(RPV) dacă solicitantul 
deține Autorizație de 
plantare. Dacă nici una din 
cele două condiții nu este 
îndeplinită, criteriul este 
declarat neeligibil, deoarece 
investițiile de procesare și 
de comercializare sunt 
neeligibile prin FEADR, 
(acestea fiind eligibile prin 



PNS, conform demarcării 
dintre programe). 

Dacă se regăsește Declarația 
de recoltă sau Autorizația 
de plantare/ replantare,  
cheltuielile generate de 
investițiile în obținere și 
comercializare de produse 
vinicole (vin, must și alte 
produse obținute prin 
prelucrarea strugurilor de 
vin) propuse de către 
solicitant prin proiect, la 
nivel de exploatație agricolă 
proprie sunt eligibile și 
expertul verifică amplasarea 
și suprafața pe care se află 
exploatația.  

Cheltuielile generate de 
achizitiile de mașini și utilaje 
agricole, echipamente, 
facilități de stocare și 
conditionare, sisteme de 
irigatii la nivel de  
exploatații viticole sunt 
eligibile cu condiția ca 
solicitantul să facă dovada 
Autorizației de plantare/ 
Declarației de recoltă 
(verificabile în RPV), chiar 
dacă acesta figurează în RPV 
și cu Declaraţia de produse 
vinicole și/ sau Declaraţia de 
stocuri produse vinicole, 
deoarece aceste tipuri de 
cheltuieli sunt finanțabile 
exclusiv prin PNDR (nu fac 
obiectul finanțării PNS). 

 În cazul modernizărilor, se 
verifică dacă Autorizația 
sanitară este eliberată/ 
vizată cu cel mult un an în 
urma faţă de data depunerii 
Cererii de Finanţare. 
Verificarea autorizaţiei 
sanitare se va face doar 

 S-a eliminat aceasta 
cerinta deoarece nu 
este relevanta pentru 
aceasta masura , la 
momentul depunerii 
proiectului. Conform 
ghidului solicitantului 
si a Cererii de 



pentru investițiile prevăzute 
în Ordinul nr. 
1030/20.08.2009 privind 
aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitară 
pentru proiectele de 
amplasare, amenajare, 
construire şi pentru 
funcţionarea obiectivelor ce 
desfăşoară activităţi cu risc 
pentru starea de sănătate a 
populaţiei. 

Verificarea Autorizaţiei/ 
Înregistrării exploataţiei din 
punct de vedere sanitar-
veterinar se realizează prin 
accesarea link-ului: 
http://www.ansvsa.ro/?pa
g=523; pentru unitățile 
autorizate, iar pentru cele 
înregistrate se verifică link-
ul aferent fiecărui DSVSA 
Județean în parte, după cum 
urmează: 
http://www.ansvsa.ro/?pa
g=8 – se alege județul – 
unități înregistrate. 

Pentru cererile de finanţare 
care vizează şi 
achiziţionarea de 
generatoare terestre 
antigrindina, se verifică 
existenţa Acordului de 
principiu şi dacă este emis 
pentru solicitant 

Proiectele care vizează și 
investiții de  procesare/ 
comercializare produse 
agricole vor conține se vor 
încadra în prevederile art. 
17, alin. (1), astfel: 

- la lit. a):  

investiția în producția 
agricolă primară >50% din 
valoarea eligibilă a 

finantare, cat si a fise 
de fișei de evaluare 
general a 

proiectului, acest 
document se va 
depune la 
contractare 

http://www.ansvsa.ro/?pag=523
http://www.ansvsa.ro/?pag=523
http://www.ansvsa.ro/?pag=8
http://www.ansvsa.ro/?pag=8


proiectului. 

Peste 70% din produsele 
agricole primare supuse 
procesării (ca material 
primă de bază) trebuie să 
provină din exploatația 
agricolă proprie. Astfel, într-
o proporție de până la 30% 
pot fi procesate (prelucrate) 
şi produse agricole care nu 
provin din propria  
exploatație agricolă (fermă), 
vegetala, zootehnică sau 
mixtă. 

- la lit. b):  restul investițiilor 
aferente art. 17. 

Investitiile în depozitarea și/ 
sau condiționarea 
produselor agricole primare 
reprezintă parte/ 
componentă a producției 
agricole primare. 

Investitiile în depozitarea și/ 
sau conditionarea 
produselor agricole 
procesate (rezultate din 
procesul de procesare) 
reprezintă parte 
componenta a investitiei în 
procesarea produselor 
agricole. 

În cazul fermelor vegetale 
care produc şi nutrețuri/ 
furaje combinate în vederea 
comercializării, obținerea 
furajelor reprezintă 
procesare. În cazul fermelor 
mixte/ zootehnice care 
obțin nutrețuri/ furaje 
combinate în vederea 
furajării animalelor din 
cadrul exploatatiei, 
investiția care prevede 
tehnologia de obținere a 
furajelor face parte din 
fluxul tehnologic de creștere 



a animalelor și este 
asimilată producţiei agricole 
primare. 

În cazul în care prin proiect 
se prevede achiziţia de 
instalații pentru producerea 
de energie electrică și/ sau 
termică, prin utilizarea 
biomasei, în această 
categorie vor fi încadrate și 
instalațiile de obținere a 
biogazului, cu condiția ca 
acesta să fie destinat 
exclusiv consumului propriu. 

G2 Viabilitatea 
economică a 
investiției trebuie să 
fie demonstrată în 
baza documentatiei 
tehnico-economice 

PUNCTE DE 

VERIFICAT ÎN 

CADRUL 

DOCUMENTELOR 

PREZENTATE 

Expertul verifică dacă 
rezultatul din exploatare din 
bilanţul precedent anului 
depunerii proiectului este 
pozitiv (inclusiv 0)/ veniturile 
sunt cel putin egale cu 
cheltuielile, în cazul PFA, 
intreprinderi individuale şi  
intreprinderi familiale  În 
cazul în care solicitanţii au 
depus formularul 221, sau se 
consideră că activitatea 
desfăşurată este o activitate 
impozitată, fiind  
generatoare de venit şi nu 
este cazul să se verifice 
pierderile. 

Excepţie fac : 

- solicitanţii a căror 
activitate a fost 
afectată de 
calamități naturale 
şi cei care nu au 
înregistrat venituri 
din exploatare.   

 

Expertul verifică dacă 
rezultatul din 
exploatare din bilanţul 
precedent anului 
depunerii proiectului 
este pozitiv (inclusiv 
0)/ veniturile sunt cel 
putin egale cu 
cheltuielile, în cazul 
PFA, intreprinderi 
individuale şi  
intreprinderi familiale  
sau SOLICITANTILOR 

infiintati in anul 
depunerii proiectului , 
nu li se aplica acest 
criteriu. În cazul în 
care solicitanţii au 
depus formularul 221, 
sau Declaratia unica 
privind  impozitul pe 
venit si contributiile 
sociale datorate de 
persoanele fizice se 
consideră că 
activitatea desfăşurată 
este o activitate 
impozitată, fiind  
generatoare de venit 
şi nu este cazul să se 
verifice pierderile. 

Excepţie fac : 

S-au corelat 
informatiile 
prezentate in ghidul 
solicitantulu, in 
Cererea de finantare 
cu cele din fisa de 
evaluare generală a 

proiectului prin 
adaugarea “Declaratia 
unica privind  
impozitul pe venit si 
contributiile sociale 
datorate de 
persoanele fizice”. 
Solicitantilor care au 

statut  de PFA , 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA, 

ASOCIATIE 

FAMILIALA  sau 

SOLICITANTILORinfii

ntati in anul depunerii 

proiectului , nu li se 

aplica acest criteriu 

 



- solicitanţii a 
căror 
activitate a 
fost afectată 
de calamități 
naturale şi cei 
care nu au 
înregistrat 
venituri din 
exploatare.   

Solicitantilor care au 

statut  de PFA , 

ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA, 

ASOCIATIE 

FAMILIALA  sau 

SOLICITANTILORinfii

ntati in anul depunerii 

proiectului , nu li se 

aplica acest criteriu 

 

În cazul proiectelor aferente 
art. 17, alin (1), lit. a și b, în 
cazul în care solicitantul are 
contractate unul sau mai 
multe proiecte în cadrul 
submăsurii 4.1, respectiv 4.2 
din PNDR 2014-2020, 
indiferent de etapa sau de 
sesiune, expertul verifică 
dacă în prognozele 
economice sunt menționate 
valorile aferente 
implementării/ desfășurării 
activității după 
implementarea proiectului 
(funcție de etapa în care se 
găsesc celelalte proiecte). 

Se elimina acest 
paragraf 

Acest paragraf se 
aplica proiectelor 
specifice activitatilor 
agricole, motive 
pentru care se doreste 
eliminarea din cadrul 
fisei de evaluare 
generală a 

proiectului. Prin 
aceasta masura nu se 
finantaeaza decat 
activitai non-agricole 
desfaurate in baza 
codurilor CAEN 
eligibile. 

Excepţie fac proiectele a 
caror investiţie vizează 
înfiinţarea de plantaţii, 
unde nivelul indicatorilor 
se consideră că este 
îndeplinit/respectat 
începand cu anul în care 
se obţine 

Se elimina acest 
paragraf 

Acest paragraf se 
aplica proiectelor 
specifice activitatilor 
agricole, motive 
pentru care se doreste 
eliminarea din cadrul 
fisei de evaluare 
generală a proiectului. 
Prin aceasta masura 



producţie/venituri 
conform tehnologiilor de 
producţie şi a specificului 
proiectului. 

 

nu se finantaeaza 
decat activitai non-
agricole desfaurate in 
baza codurilor CAEN 
eligibile. 

 Se corelează informaţiile 
din previziuni cu cele din 
SF/ MJ referitoare la tipul 
şi capacitatea de 
producţie. 

Se corelează 
informaţiile din 
previziuni cu cele din 
SF referitoare la tipul 
şi capacitatea de 
producţie. 

S-a elimant sintagma 
de MJ , deoarece 
acest document nu 
este cerut prin fisa  

EG4 Investiția va 
respecta legislaţia în 
vigoare din domeniul: 
sănătății publice, 
sanitar-veterinar și de 
siguranță alimentară; 

PUNCTE DE 
VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 

În cazul proiectelor care 
prevăd doar achiziţii de 
utilaje agricole nu este 
necesară avizarea sanitara si 
sanitar-veterinara. 

Totodată, pentru stabilirea 
situaţiilor în care trebuie 
urmărită această cerintă,  
se va ţine cont de 
prevederile Ordinului 
1030/20.08.2009 care 
stipulează activităţile 
supuse avizării sanitare, 
precum şi de prevederile 
Protocolului încheiat între 
AFIR şi ANSVSA  care 
stipulează tipurile de 
avize emise funcţie de 
tipul investiţiei. 

 Pentru stabilirea 
situaţiilor în care 
trebuie urmărită 
această cerintă,  se va 
ţine cont de 
prevederile Ordinului 
1030/20.08.2009 care 
stipulează activităţile 
supuse avizării 
sanitare, precum şi de 
prevederile 
Protocolului încheiat 
între AFIR şi ANSVSA  
care stipulează tipurile 
de avize emise funcţie 
de tipul investiţiei. 

S-a eliminat 
paragraful” În cazul 
proiectelor care 
prevăd doar achiziţii 
de utilaje agricole nu 
este necesară avizarea 
sanitara si sanitar-
veterinara” ,deoarece 
prin aceasta masura 
nu se finanteaza 
activitati agricole 

EG 1 GAL 

Solicitantul 

trebuie sa se 

incadreze in 

categoria 

beneficiarilor 

directi eligibili; 

 

3. La secțiunea ”Domenii 
de activitate” din 
Certificatul constatator 
emis de Oficiul Registrului 
Comerţului este precizat 
codul CAEN conform 
activităţii pentru care se 
solicită finanţare. Sunt 
eligibile proiectele care 
propun activităţi aferente 
unuia saumai multor coduri 
CAEN stabilite de GAL  – 
maximum 5  coduri, în 
situația în care aceste 
activități se completează, 

3. La secțiunea 
”Domenii de 
activitate” din 
Certificatul 
constatator emis de 
Oficiul Registrului 
Comerţului este 
precizat codul CAEN 
conform activităţii 
pentru care se 
solicită finanţare. 
Sunt eligibile 
proiectele care 
propun activităţi 
aferente unuia 

S-au corelat 
informatiile din 
ghidul solicitantului 
cu cele din FIȘA DE 
EVALUARE 
GENERALĂ A 

PROIECTULUI. 
Conform ghidului 
solicitantului 
eligibile sunt trei 
coduri CAEN. 



dezvoltă sau se optimizează 
reciproc. 

 

saumai multor coduri 
CAEN stabilite de 
GAL  – maximum 3  
coduri, în situația în 
care aceste activități 
se completează, 
dezvoltă sau se 
optimizează reciproc. 

 

In cazul in care solicitantii au 
depus formularul 221,/  

 

In cazul in care 
solicitantii au depus 
formularul 221,/ 
Declaratia unica 
privind  impozitul pe 
venit si contributiile 
sociale datorate de 
persoanele fizice 

 

S-a introdus si 
documentul 
“Declaratia unica 
privind  impozitul pe 
venit si contributiile 
sociale datorate de 
persoanele fizice”, 
deoarece acesta 
corespunde cu 
legislatia actuala din 
punct de vedere al 
fisacalitatii  

EG2 GAL 

Solicitantul sa se 

incadreze in 

regula de minimis 

si sa fi obtinut 

profit din 

exploatare in 

ultimul an fiscal.  

PUNCTE DE 
VERIFICAT ÎN 
CADRUL 
DOCUMENTELOR  
PREZENTATE 

 

 

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 
(inclusiv 0) în cazul 
persoanelor fizice 
autorizate, întreprinderilor 
individuale şi 
întreprinderilor familiale, 
din Declaraţia privind 
veniturile realizate 
(formularul 200 insotit de 
Anexele la Formular.  

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

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 (inclusiv 
0) în cazul 
persoanelor fizice 
autorizate, 
întreprinderilor 
individuale şi 
întreprinderilor 
familiale, din 
Declaraţia privind 
veniturile realizate 
(formularul 200 
insotit de Anexele la 
Formular. 
Solicitantilor care au 
statut  de PFA , 

S-au corelat 
informatiile din 
Cerera de finantare, 
Ghidul solicitantului 
cu cele din Fisa de 
evaluare generala a 
proiectului, prin 
introducerea 
“Solicitantilor care 
au statut  de PFA , 
ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALA, 
ASOCIATIE FAMILIALA  
sau 

SOLICITANTILORinfiint
ati in anul depunerii 
proiectului , nu li se 
aplica acest criteri” 



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

 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALA, 
ASOCIATIE FAMILIALA  
sau 

SOLICITANTILORinfiint
ati in anul depunerii 
proiectului , nu li se 
aplica acest criteriu 

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 sau 
Declaratia unica 
privind  impozitul pe 
venit si contributiile 
sociale datorate de 
persoanele fizice, 
fiind o activitate 
impozitata, se 
considera ca aceasta 
este generatoare de 
venit. Nu este cazul 
sa se verifice 
pierderile. 

EG 5 GAL 

Investitia trebuie 

sa incadreze in  

codurile CAEN 

eligibile  : 

 

EG 5 GAL Investitia 

trebuie sa incadreze in  

codurile CAEN eligibile  

: 

 

EG 5 GAL 

Investitia trebuie 

sa incadreze in  

codurile CAEN 

eligibile   
o Grupa 13 Fabricarea 

produselor textile 
o Grupa 14 Fabricarea 

articolelor de 
imbracaminte 

o Grupa 16  
Prelucrarea 
lemnului, 
fabricarea 
produselor din 
lemn si pluta, cu 

S-au adaugat 

codurile CAEN 

conform fisei 

masurii Acest 

lucru s-a realizat 

deaorece s-a dorit 

sa sa vina in 

sprijinul 

solicitantilor 

pentru a putea 

identifica cat mai 

rapid codurile 

CAEN aferente 



exceptia mobilei; 
fabricarea 
articolelor din paie 
si din alte 
materiale vegetale 
impletite 

o Grupa 25 Industria 
constructiilor 
metalice si a 
produselor din 
metal, exclusiv 
masini, utilaje si 
instalatii 

o Grupa 31 Fabricarea 
de mobile 

o Grupa 33 Repararea, 
intretinerea si 
instalarea 
masinilor si 
echipamentelor 

o Grupa 38 
Colectarea, 
tratarea si 
eliminarea 
deseurilor, 
activitati de 
recuperare a 
materialelor 
reciclabile 

o Clasa F – Constructii 
o Cod CAEN 5520 

Grupa 56 
Restaurante si alte 
activitati de 
servicii de 
alimentatii 

o Grupa 75- Activitati 
veterinare 

o Grupa 86 Activitati 
referitoare la 
sanatatea umana 

o Grupa 93- Activtati 
sportive, 
recreative si 
distractive 

o Grupa 95 Reparatii 
de calculatoare , 
de articole 
personale si de uz 
gospodaresc 

o Grupa 96 Alte 
activitati de 
servicii 

o Grupa 18 Tiparire si 
reproducerea pe 

activiatilor 

eligibile 

https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18
https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18


suporti a 
inregistrarilor 

o Grupa 58 Activitati 

de editare 

o Grupa 82 Activitati 

de secretariat, 

servicii suport si 

alte activitati de 

servicii prestate in 

principal de 

întreprindere 

o Cod CAEN 7420 

Activitati 

fotografice 

o Cod CAEN 2211 

Fabricarea 

anvelopelor si a 

camerelor de aer; 

resapararea si 

refacerea 

anvelopelor 

o Cod CAEN 4520 

Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 

o Cod CAEN  5510 

Hoteluri si alte 

facilitati de cazare 

similare 

 

C. Verificarea 
bugetului indicativ 

- Documente 

prezentate 

Studiul de fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ 

 

Studiul de fezabilitate 

 

S-a eliminat Memoriul 
justificativ deoarece 
nu este document 
cerut prin Cererea de 
finantare in cadrul 
acesti masuri, motiv 
pentru care nu se 
poate realiza 
verificare acestuia. 

3.2. Verificarea 
corectitudinii ratei de 
schimb. 

 

Rata de conversie intre Euro 
şi moneda naţională pentru 
Romania este cea publicată 
de Banca Central Europeana 
pe Internet la adresa : 
<http://www.ecb.int/index.h
tml> (se anexează pagina 

Rata de conversie 
intre Euro şi moneda 
naţională pentru 
Romania este cea 
publicată de Banca 
Central Europeana pe 
Internet la adresa : 

S-a eliminat Memoriul 
justificativ deoarece 
nu este document 
cerut prin Cererea de 
finantare in cadrul 
acesti masuri, motiv 
pentru care nu se 

https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18
https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18


conţinând cursul BCE din 
data întocmirii  Studiului de 
fezabilitate/ Memoriului 
Justificativ): 

Expertul verifica daca data şi 
rata de schimb din cererea 
de finanţare şi cea utilizata in 
devizul general din studiul de 
fezabilitate/ Memoriul 
Justificativ (shett-ul ) 
corespund cu cea publicată 
de Banca Central Europeana 
pe Internet la adresa : 
<http://www.ecb.int/index.h
tml>. Expertul va atasa 
pagina conţinând cursul BCE 
din data întocmirii Studiului 
de fezabilitate/ Memoriului 
Justificativ. 

Daca in urma verificarii se 
constata ca aceasta 
corespunde, expertul bifează 
caseta corespunzatoare DA. 
Daca aceasta nu corespunde, 
expertul bifează caseta 
corespunzatoare NU şi 
înştiinţează solicitantul in 
vederea clarificarii prin Fisa 
de solicitare a iinformaţiilor 
suplimentare E3.4L.  

 

 

<http://www.ecb.int/i
ndex.html> (se 
anexează pagina 
conţinând cursul BCE 
din data întocmirii  
Studiului de 
fezabilitate 

Expertul verifica daca 
data şi rata de schimb 
din cererea de 
finanţare şi cea 
utilizata in devizul 
general din studiul de 
fezabilitate corespund 
cu cea publicată de 
Banca Central 
Europeana pe Internet 
la adresa : 
<http://www.ecb.int/i
ndex.html>. Expertul 
va atasa pagina 
conţinând cursul BCE 
din data întocmirii 
Studiului de 
fezabilitate daca in 
urma verificarii se 
constata ca aceasta 
corespunde, expertul 
bifează caseta 
corespunzatoare DA. 
Daca aceasta nu 
corespunde, expertul 
bifează caseta 
corespunzatoare NU şi 
înştiinţează 
solicitantul in vederea 
clarificarii prin Fisa de 
solicitare a 
iinformaţiilor 
suplimentare E3.4L.  

 

poate realiza 
verificare acestuia. 

3.3.Sunt eligibile 
cheltuielile aferente 
investițiilor eligibile 
din proiect, în 
conformitate cu cele 

Pentru investițiile aferente 
art. 17, alin (1), lit. a) se 
consideră neeligibile 
investiţiile care conduc la o 
diminuare a Total SO 

Se verifica 
eligibilitatea 
cheltuielilor 

 

S-au eliminat 
informatiile cu privire 
la art 17, deoarece 
prin aceasta masura  
nu se finanteaza 



specificate în cadrul 
Fișei măsurii din SDL 
în care se încadrează 
proiectul și cap. 8.1 
din PNDR? 

exploataţie, prevăzută la 
depunerea cererii de 
finanțare, pe toată perioada 
de execuție a proiectului cu 
mai mult de 15%. Cu toate 
acestea, dimensiunea 
economică a exploatației 
agricole nu va scădea, în 
nicio situație, sub pragul 
minim de 4.000 SO stabilit 
prin condițiile de eligibilitate.  

activitati specifice 
acestui articol.  

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

3.8. Costurile 
activelor necorporale 
amortizabile sunt 
eligibile numai până 
la un plafon de 20 % 
din costurile totale 
eligibile ale investiției 
inițiale? 

 

Se verifica in 
bugetrespectarea acestei 
conditii. 

 

Se elimina acest 
paragraf 

S-au eliminat 
informatiile cu privire 
la art 17, deoarece 
prin aceasta masura  
nu se finanteaza 
activitati specifice 
acestui articol. 

3.9.Cheltuielile de 
marketing 
respecta plafonul 
max pe proiect si 
sunt de natura 
celor mentionate 
in procedura ? 

 

Expertul verifica respectarea  
naturii si valorii in 
euro a acestor 
cheltuieli 

- Cheltuielile  aferente 
marketing-ului 
produselor obținute, 
sunt eligibile în 
limita a max. 5% din 
valoarea eligibilă a 
proiectului, dar nu 
mai mult de  30.000 
euro şi includ: 

 înfiintarea unui site – 
pentru promovarea 
și comercializarea 
propriilor produse 
neagricole; 

 etichetarea (crearea 

Se elimina acest 
paragraf 

S-au eliminat aceste 
informatii deoarece , 
deoarece prin aceasta 
masura  nu se 
finanteaza activitati 
de marketing. 



conceptului) 

 creare marcă 
înregistrată/brand  

Se verifica daca cheltuielile 
neeligibile sunt incluse în 
devizele pe obiecte şi 
bugetul indicativ. 

Pentru proiectele care 
vizează investiții amplasate 
în regiuni de dezvoltare 
(judete)  în care se aplică 
intensități diferite  se 
verifica pct.3.11 a si 3.11.b 

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

 

**In Valoarea eligibila a 
componentei investionale 
majoritare ( euro)nu se 
include si valoarea eligibila a 
cap.3 in cazul solicitantilor 
care au optat pentru 
accesarea schemei de 
minimis ; se include si 
valoarea TVA numai in cazul 
in care TVA este 
eligibil,pentru neplatitorii de 
TVA  

Expertul verifica si bifeaza cu 
DA daca conditia este 
indeplinita. In cazul in care 
nu ramane majoritara**in 
judetul mentionat in CF 
,expertul evidentiaza 
modificarea valorii 
majoritare in mod explicit la 
observatii si informeaza 
solicitantul prin E3.4 cu 
privire la aceasta, inclusiv 
influentele privind corelarea 
cu intensitatea sprijinului in 
judetul cu valoarea 
majoritara rezultata in urma 
evaluarii. 

Se elimina acest 
paragraf 

S-au eliminat 
informatiile cu privire 
la art 17, deoarece 
prin aceasta masura  
nu se finanteaza 
activitati specifice 
acestui articol. 

3.11. In denumirea 
Devizelor pe obiecte 
este identificata zona 

Expertul verifica indeplinirea 
conditiei  si in cazul in care in 
denumirea devizelor nu este 

Se elimina acest 
paragraf 

S-au eliminat 
informatiile cu privire 
la art 17, deoarece 



de dezvoltare 
regionala (judet) 
aferenta amplasarii 
obiectului de 
investitie iar in SF 
sunt identificate  
tabelar fizic si valoric 
utilajele/echipament
ele si dotarile 
aferente fiecarui 
deviz pe obiect? 

identificata cerinta, solicita 
prin E3.4 informatii care sa 
conduca la identificarea 
valorii investitiei aferenta 
fiecarui judet. In caz de refuz 
cererea este declarat 
neeligibila. 

 

prin aceasta masura  
nu se finanteaza 
activitati specifice 
acestui articol. 

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

Expertul verifica indeplinirea 
conditiei  si in cazul in care in 
denumirea devizelor nu este 
identificata cerinta, solicita 
prin E3.4 informatii care sa 
conduca la identificarea 
valorii investitiei aferenta 
„extinderea capacitatii”  
si“diversificarea productiei 
”. In caz de refuz cererea 
este declarată neeligibila. 

 

Se elimina acest 
paragraf 

S-au eliminat 
informatiile cu privire 
la art 17, deoarece 
prin aceasta masura  
nu se finanteaza 
activitati specifice 
acestui articol. 

4.1.  Categoria de 
bunuri  se regaseste 
in Baza de Date cu 
prețuri de Referință? 

 

Expertul verifică dacă 
bunurile cu caracteristicile 
prevăzute în SF/ MJ şi 
regăsite ca investiţie în 
devizele pe obiecte  sunt 
incluse în Baza de date cu 
preţuri de Referință 
aplicabilă PNDR 2014-2020 
postată pe pagina de 
internet AFIR. Dacă se 
regăsesc, expertul bifează în 
caseta corespunzatoare DA. 

 

Expertul verifică dacă 
bunurile cu 
caracteristicile 
prevăzute în SF şi 
regăsite ca investiţie în 
devizele pe obiecte  
sunt incluse în Baza de 
date cu preţuri de 
Referință aplicabilă 
PNDR 2014-2020 
postată pe pagina de 
internet AFIR. Dacă se 
regăsesc, expertul 
bifează în caseta 
corespunzatoare DA. 

 

S-a eliminat Memoriul 
justificativ deoarece 
nu este document 
cerut prin Cererea de 
finantare in cadrul 
acesti masuri, motiv 
pentru care nu se 
poate realiza 
verificare acestuia. 

5.1 Planul financiar 
este corect completat 

Totalul cheltuielilor eligibile 
nu va depăşi 180000 

Totalul cheltuielilor 
eligibile nu va depăşi 

S-a corelat 
informatiile cu privire 



şi respectă gradul de 
intervenţie publică 
stabilit de GAL prin 
fișa măsurii din SDL?  

euro/proiect 

 

200000 euro/proiect 

 

la valoarea totala 
eligibila a proiectului, 
prin modificarea 
sumei de 180000 euro 
cu 200000 euro 

G. Verificarea criteriilor de selecție aplicate de către GAL  

CS 2 ` Demonstrarea 
caracterului inovator 
pentru cel putin 2 
categorii sociale 
vulnerabile – 10 
puncte 

Se verifica daca in 

documentatie este 
prezentat caracterul 

inovtator al investiteie 

pentru grupurile sociale 

vulnerabile. Daca  da, 
trebuie sa se prezinte in ce 

consta caracterul invotator 

si care sunt grupruile 
vulnerabile carora li se 

adreseaza . In acest caz se 

vor acorda 20 puncte. Daca 

nu sunt prezentate 
informatii cu privire la 

acest aspect, se vor acorda 

0 puncte. 

Se verifica daca in 

documentatie este 
prezentat caracterul 

inovtator al investiteie 

pentru grupurile 

sociale vulnerabile. 
Daca  da, trebuie sa se 

prezinte in ce consta 

caracterul invotator si 
care sunt grupruile 

vulnerabile carora li se 

adreseaza . In acest caz 

se vor acorda10 
puncte. Daca nu sunt 

prezentate informatii 

cu privire la acest 
aspect, se vor acorda 0 

puncte. 

In metodologia de 

verificare a criteriilor 
de selectie a aparut 

dintr-o eroare ca 

pentru acest criteriu se 

vor acorda 20 de 
puncta. S-au corelat 

informatiile din 

celelate capitol si din 
fisa de verificare si 

anume ca in cazul 

indeplinrii conditiei se 

vor acorda 10 puncte. 

G. Verificarea 
criteriilor de selecție 
aplicate de către 
GAL 

METODOLOGIA DE 
VERIFICARE 

 

Pentru fiecare criteriu 
de selecție aplicat de 
către GAL, verificarea 
se va realiza conform 
metodologiei de 
verificare a GAL, 
preluată din Ghidul 
solicitantului elaborat 
de GAL și Fișa de 
verificare a criteriilor 
de selecție întocmită 
de GAL (formular 
propriu), avizate de 
CDRJ, cu respectarea 
prevederilor Fișei 
măsurii din SDL. 

 

Pentru fiecare 
criteriu de selecție 
aplicat de către 
GAL, verificarea se 
va realiza conform 
metodologiei de 
verificare a GAL, 
preluată din Ghidul 
solicitantului 
elaborat de GAL si 
Fisa de evaluare 
generala a 
proiectului , 
întocmită de GAL 
(formular propriu), 
avizate de CDRJ, cu 
respectarea 
prevederilor Fișei 
măsurii din SDL. 

 

S-a inlocuit “ fisa de 

verificare a criteriilor 
de selectie , cu fisa de 

evaluate generala a 

proiectului. In cadrul 
acestei masuri s-a 

consderat oportun ca 

atat verificare 
criteriilor de 

eligibilitate cat si a 

criteriilor de selectie 

sa se realizeze in 
cadrul Fisei de 
evaluare generala 
a proiectului 

METODOLOGIA DE 
DOCUMENTE  DOCUMENTE  S-au eliminat 



VERIFICARE 

CS1 

 

PREZENTATE/VERIFI

CATE 

Doc.SF/ DALI/ MJ , 

Registrul de inregistrare a 

Cererilor de finantare 
conforme al GAL 

PREZENTATE/VER

IFICATE 

Doc.SF, Registrul de 

inregistrare a Cererilor 

de finantare conforme 

al GAL 

docmunete DALI/ 

MJ, deoarce acestea 

nu au fost cerute 

prin gidul 

solicitantului/ 

Cererea de finantare.  

 



 
D. GHIDUL 
SOLICITANTULUI 

 

CAPITOL PARAGRAF SE INLOCUIESTE PARAGRAFUL JUSTIFICARE 

5.1 CRITERII DE 

ELIGIBILITATE 

 

EG 5 GAL Investitia 
trebuie sa incadreze in 
codurile CAEN eligibile: 

EG 5 GAL Investitia 

trebuie sa incadreze in  

codurile CAEN eligibile   
o Grupa 13 Fabricarea 

produselor textile 
o Grupa 14 Fabricarea 

articolelor de 
imbracaminte 

o Grupa 16  Prelucrarea 
lemnului, fabricarea 
produselor din lemn si 
pluta, cu exceptia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie si din 
alte materiale vegetale 
impletite 

o Grupa 25 Industria 
constructiilor metalice si 
a produselor din metal, 
exclusiv masini, utilaje si 
instalatii 

o Grupa 31 Fabricarea de 
mobile 

o Grupa 33 Repararea, 
intretinerea si instalarea 
masinilor si 
echipamentelor 

o Grupa 38 Colectarea, 
tratarea si eliminarea 
deseurilor, activitati de 
recuperare a 
materialelor reciclabile 

o Clasa F – Constructii 
o Cod CAEN 5520 Grupa 56 

Restaurante si alte 
activitati de servicii de 
alimentatii 

o Grupa 75- Activitati 
veterinare 

o Grupa 86 Activitati 
referitoare la sanatatea 
umana 

o Grupa 93- Activtati 
sportive, recreative si 
distractive 

o Grupa 95 Reparatii de 
calculatoare , de articole 
personale si de uz 

S-au adaugat 

codurile CAEN 

conform fisei 

masurii Acest 
lucru s-a 

realizat 

deaorece s-a 
dorit sa sa vina 

in sprijinul 

solicitantilor 

pentru a putea 
identifica cat 

mai rapid 

codurile CAEN 
aferente 

activiatilor 

eligibile 



gospodaresc 
o Grupa 96 Alte activitati 

de servicii 
o Grupa 18 Tiparire si 

reproducerea pe suporti 
a inregistrarilor 

o Grupa 58 Activitati de 

editare 

o Grupa 82 Activitati de 

secretariat, servicii 

suport si alte activitati 

de servicii prestate in 

principal de 

întreprindere 

o Cod CAEN 7420 Activitati 

fotografice 

o Cod CAEN 2211 

Fabricarea anvelopelor si 

a camerelor de aer; 

resapararea si refacerea 

anvelopelor 

o Cod CAEN 4520 

Intretinerea si repararea 

autovehiculelor 
o Cod CAEN  5510 Hoteluri 

si alte facilitati de 

cazare similare 
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7.2 Procedura de 

evaluare si 

selectie 

 

Etapa urmatoare este 
evaluarea si punctarea 
criteriilor de selectie. 
Verificarea indeplinirii 
criterilor de selectie si 
acordarea punctajului se 
realizeaza pe baza 
formularului „Fisa de 
verificare a criteriilor de 
selectie,”  conform  
metodologiei de 
verificare, disponibile pe 
site-ul 
www.galamaradiajiu.ro si 
la sediul GAL.  
 

Etapa urmatoare este 
evaluarea si punctarea 
criteriilor de selectie. 
Verificarea indeplinirii 
criterilor de selectie si 
acordarea punctajului se 
realizeaza pe baza 
formularului „ Fisa de evaluare 
generala,,”  conform  
metodologiei de verificare, 
disponibile pe site-ul 
www.galamaradiajiu.ro si la 
sediul GAL.  
 

S-a inlocuit “ fisa 

de verificare a 

criteriilor de 
selectie , cu fisa de 

evaluate generala a 

rpoiectului. In 
cadrul acestei 

masuri s-a 

consderat oportun 

ca atat verificare 
criteriilor de 

eligibilitate cat si a 

criteriilor de 
selectie sa se 

realizeze in cadrul 
Fisei de 
evaluare 
generala a 
proiectului  

15.1 15.1 Lista 

documentelor 

necesare 

pentru 

depunerea 

Cererii de 

Finantare 

 

Doc.2.3 Declaratia privind 
veniturile din activitati 
agricole impuse pe norme 
de venit (formularul  
cerut  de  ANAF), 
document obligatoriu de 
prezentat la depunerea 
cererii de finantare;  

Doc.2.3 Declaratia privind 
veniturile din activitati 
agricole impuse pe norme de 
venit (formularul  cerut  de  
ANAF), document obligatoriu 
de prezentat la depunerea 
cererii de finantare; )/ 
Declaratia unica privind  
impozitul oe venit si 
contributiile sociale datorate 
de persoanele fizice 

Datorita 
modificarilor 
aparute in legislatie 
s-a introdus si 
documentul 
“Declaratia unica 
privind  impozitul 
pe venit si 
contributiile sociale 
datorate de 
persoanele fizice”

  

 

E. APEL DE SELECTIE 

CAPITOL PARAGRAF SE INLOCUIESTE 
PARAGRAFUL 

JUSTIFICARE 

DOCUMENTELE 

JUSTIFICATIVE pe 

caretrebuie sa le depune 

solicitantul odata cu 

depunerea proiectului  

 

Doc.2.3 Declaratia privind 
veniturile din activitati 
agricole impuse pe norme 
de venit (formularul 
Obligatoriu al  ANAF), 
document obligatoriu de 
prezentat la depunerea 
cererii de finantare;   

Doc.2.3 Declaratia 
privind veniturile din 
activitati agricole 
impuse pe norme de 
venit (formularul 
Obligatoriu al  ANAF), 
document obligatoriu 
de prezentat la 

Datorita 
modificarilor 
aparute in legislatie 
s-a introdus si 
documentul 
“Declaratia unica 
privind  impozitul 
pe venit si 
contributiile sociale 



 depunerea cererii de 
finantare;    / Declaratia unica privind  impozitul oe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice 
 

datorate de 
persoanele fizice” 

Verificarea conditiilor de 
eligibilitate 

EG 5 GAL I Investitia 

trebuie sa incadreze in  
codurile CAEN eligibile 

EG 5 GAL Investitia 

trebuie sa incadreze 
in  codurile CAEN 
eligibile: 

o Grupa 13 Fabricarea 
produselor textile 

o Grupa 14 Fabricarea 
articolelor de 
imbracaminte 

o Grupa 16  Prelucrarea 
lemnului, fabricarea 
produselor din lemn si 
pluta, cu exceptia 
mobilei; fabricarea 
articolelor din paie si 
din alte materiale 
vegetale impletite 

o Grupa 25 Industria 
constructiilor metalice 
si a produselor din 
metal, exclusiv 
masini, utilaje si 
instalatii 

o Grupa 31 Fabricarea 
de mobile 

o Grupa 33 Repararea, 
intretinerea si 
instalarea masinilor si 
echipamentelor 

o Grupa 38 Colectarea, 
tratarea si eliminarea 
deseurilor, activitati 
de recuperare a 
materialelor 
reciclabile 

o Clasa F – Constructii 
o Cod CAEN 5520 Grupa 

56 Restaurante si alte 
activitati de servicii 
de alimentatii 

o Grupa 75- Activitati 
veterinare 

o Grupa 86 Activitati 
referitoare la 
sanatatea umana 

o Grupa 93- Activtati 
sportive, recreative si 
distractive 

o Grupa 95 Reparatii de 
calculatoare , de 
articole personale si 
de uz gospodaresc 

S-au adaugat 

codurile CAEN 

conform fisei 
masurii Acest 

lucru s-a 

realizat 
deaorece s-a 

dorit sa sa vina 

in sprijinul 
solicitantilor 

pentru a putea 

identifica cat 

mai rapid 
codurile CAEN 

aferente 

activiatilor 
eligibile 



o Grupa 96 Alte 
activitati de servicii 

o Grupa 18 Tiparire si 
reproducerea pe 
suporti a 
inregistrarilor 

o Grupa 58 Activitati de 

editare 

o Grupa 82 Activitati de 

secretariat, servicii 

suport si alte activitati 

de servicii prestate in 

principal de 

întreprindere 

o Cod CAEN 7420 

Activitati fotografice 

o Cod CAEN 2211 

Fabricarea 

anvelopelor si a 

camerelor de aer; 

resapararea si 

refacerea anvelopelor 

o Cod CAEN 4520 

Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 

o Cod CAEN  5510 

Hoteluri si alte 

facilitati de cazare 

similare 

 

DOCUMENTE DE 

VERIFICAT 
 

EG 5 GAL Investitia 

trebuie sa incadreze in 

codurile CAEN eligibile: 

 

EG 5 GAL 

Investitia trebuie 

sa incadreze in  

codurile CAEN 

eligibile   
o Grupa 13 
Fabricarea 
produselor textile 
o Grupa 14 
Fabricarea 
articolelor de 
imbracaminte 
o Grupa 16  
Prelucrarea 
lemnului, 
fabricarea 
produselor din 
lemn si pluta, cu 
exceptia mobilei; 

S-au adaugat 

codurile CAEN 

conform fisei 

masurii Acest 

lucru s-a 

realizat 

deaorece s-a 

dorit sa sa vina 

in sprijinul 

solicitantilor 

pentru a putea 

identifica cat 

mai rapid 

codurile CAEN 

aferente 
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https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18
https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18
https://www.rubinian.com/caen_4_grupe.php?sect=&id=18


fabricarea 
articolelor din paie 
si din alte 
materiale vegetale 
impletite 
o Grupa 25 
Industria 
constructiilor 
metalice si a 
produselor din 
metal, exclusiv 
masini, utilaje si 
instalatii 
o Grupa 31 
Fabricarea de 
mobile 
o Grupa 33 
Repararea, 
intretinerea si 
instalarea masinilor 
si echipamentelor 
o Grupa 38 
Colectarea, 
tratarea si 
eliminarea 
deseurilor, 
activitati de 
recuperare a 
materialelor 
reciclabile 
o Clasa F – 
Constructii 
o Cod CAEN 5520 
Grupa 56 
Restaurante si alte 
activitati de 
servicii de 
alimentatii 
o Grupa 75- 
Activitati 
veterinare 
o Grupa 86 
Activitati 
referitoare la 
sanatatea umana 
o Grupa 93- 
Activtati sportive, 
recreative si 
distractive 
o Grupa 95 
Reparatii de 
calculatoare , de 
articole personale 
si de uz 
gospodaresc 

activiatilor 

eligibile 



o Grupa 96 Alte 
activitati de 
servicii 
o Grupa 18 
Tiparire si 
reproducerea pe 
suporti a 
inregistrarilor 

o Grupa 58 

Activitati de 

editare 

o Grupa 82 

Activitati de 

secretariat, servicii 

suport si alte 

activitati de 

servicii prestate in 

principal de 

întreprindere 

o Cod CAEN 7420 

Activitati 

fotografice 

o Cod CAEN 2211 

Fabricarea 

anvelopelor si a 

camerelor de aer; 

resapararea si 

refacerea 

anvelopelor 

o Cod CAEN 4520 

Intretinerea si 

repararea 

autovehiculelor 
o Cod CAEN  

5510 Hoteluri si 

alte facilitati de 

cazare similare 

 

C. Verificarea bugetului 
indicativ 

 

 3.1 Informaţiile 
furnizate în cadrul 
bugetului indicativ din 
cererea de finanţare sunt 
corecte şi sunt în 
conformitate cu devizul 
general şi devizele pe 
obiect precizate în 
Studiul de fezabilitate/ 

3.1 Informaţiile 
furnizate în cadrul 
bugetului indicativ 
din cererea de 
finanţare sunt 
corecte şi sunt în 
conformitate cu 
devizul general şi 
devizele pe obiect 
precizate în Studiul 

S-a eliminat 

docmunetul MJ, 

deoarce acesta nu 

au fost ceruta 

prin gidul 

solicitantului 

Cererea de 

finantare. 
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Memoriul Justificativ? 

 

de fezabilitate? 

 

F.1. Verificarea 
condiţiilor artificiale 
aferente proiectelor 
conform  art. 19, alin. 
(1), lit. a și b 

Secțiunea A – Indicatori 
de avertizare 

 

Verificare/ documentar 
Studiu de Fezabilitate/ 
Memoriu Justificativ/ 
documente din Dosarul 
cererii de finanțare 

Studiu de 
Fezabilitate/  
documente din 
Dosarul cererii de 
finanțare 

S-a eliminat 

docmunetul MJ, 

deoarce acesta nu 

au fost ceruta 

prin gidul 

solicitantului 

Cererea de 

finantare. 

PROCEDURA DE 

SELECTIE 

APLICATA DE 

COMITETUL DE 

SELECTIE 

 

Verificarea indeplinirii 
criterilor de selectie si 
acordarea punctajului se 
realizeaza pe baza 
formularului „Fisa de 
verificare a criteriilor de 
selectie,”  conform  
metodologiei de verificare, 
disponibile pe site-ul 
www.galamaradiajiu.ro si la 
sediul GAL. 

Verificarea indeplinirii 
criterilor de selectie si 
acordarea punctajului 
se realizeaza pe baza 
formularului „Fisa de 
evaluare generala a 
proiectului,”  conform  
metodologiei de 
verificare, disponibile 
pe site-ul 
www.galamaradiajiu.ro 
si la sediul GAL. 

S-a inlocuit “ fisa 

de verificare a 
criteriilor de 

selectie , cu fisa de 

evaluate generala a 
proiectului. In 

cadrul acestei 

masuri s-a 

consderat oportun 
ca atat verificare 

criteriilor de 

eligibilitate cat si a 
criteriilor de 

selectie sa se 

realizeze in cadrul 
Fisei de 
evaluare 
generala a 
proiectului 

 

 

 

 

 

 

 


