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   FIȘA DE EVALUARE A ELIGIBILITATII PROIECTULUI 
MASURA 4/6A Sprijinirea diversificarii si crearea de locuri de munca 

 
                       

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanţare (CF):_____din__/__/_____ 
Denumirea solicitantului :………………………………………………………………………………… 
Titlul proiectului ……………………………….…………………………….………………..................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Amplasare ...........................................................................(localitate)...................................... 
Statutul juridic ………………………………………………………………................................................................. 
Date personale (reprezentant legal) 
Nume:………………………………………………………………………................................................ 
Prenume:……………...……………………………………………………................................................ 
Funcţia reprezentantului legal al întreprinderii :………………………….................................................. 
Funcția reprezentantului legal al proiectului (asociat unic/asociat majoritar/administrator) 
...................................... 
(se va completa de către expertul evaluator prin preluarea informațiilor din Cererea de Finanțare- 
Secțiunile B.1 si B.2) 
 

Verificarea corectitudinii informațiilor cu 
privire la solicitant prezentate în Cererea de 
Finanțare  

Verificare efectuată 

DA NU  

  

 

VERIFICAREA  CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE ALE PROIECTULUI 

1. Verificarea eligibilitatii solicitantului 
Documente verificate 

DA NU Nu este 
cazul  

1.1 Solicitantul este inregistrat in Registrul debitorilor AFIR atat pentru 
Programul SAPARD cat si pentru FEADR  

  
 

1.2 Solicitantul (inclusiv asociații / actionarii acestuia aflați în 
actionariatul altor persoane juridice) a depus mai mult de un proiect sau 
a mai beneficiat de sprijin în cadrul submăsurii 6.2 sau pentru acelasi tip 
de finantare prin submăsura 19.2? 

    

 
 
 

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

    

 
 

1.4 Solicitantul sau asociații/ acționarii 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? 

    

 
 
 
 



                         

     

     

 

 

2 

 

1.5 Prin proiect solicitantul propune activitati complementare activitatii 
desfasurate?  

  
 
 

1.6. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate în Declaraţia 
pe proprie raspundere secțiunea (F) din Cererea de Finantare? 

   

1.7 Proiectul prevede acordarea sprijinului în cel puțin două rate pe o 
perioadă de maximum trei ani 

   

 

2.Verificarea conditiilor  de eligibilitate 

Verificare efectuată 

DA NU 
Nu este 

cazul  

 
EG1 Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri  in care sunt 
incluse actiunile eligibile din cadrul masurii 

  
 
 

EG2 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor 
eligibili; 

  
 
 

EG3 Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL    

EG4 Investiția trebuie să fie în concordanta cu actiunile prevazute in fisa 
masurii si sa raspunda astfel nevoilor zonei identificate in Strategia de 
Dezvoltare Locala a GAL 

   

EG5  Solicitantul sa justifice locurile de munca ce se vor crea prin planul 
de afaceri propus 

   

EG6  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în 
spațiul rural iar activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în 
spațiul rural, în teritoriul GAL 

 
 

 
 

 

EG7 Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de 
cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a sprijinului 

 
 

 
 

 

EG8 - Planul de afaceri trebuie să includă dovada desfăşurării activităţilor 
comerciale prin producţia comercializată sau prin activităţile prestate. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

3. Verificarea valorii sprijinului financiar 
 
36.000 Euro/proiect pentru proiecte care 
vizeaza activitati de servicii                                             
68.000 Euro/proiect pentru proiectele care 
prevad activităţilor de producţie, servicii 
medicale, sanitarveterinare şi de agroturism                                   
                 

Verificare efectuată 

 
DA 

 
NU  

 
Valoarea sprijinului este stabilită corect 

 
 

 

 
 

 

 
Observaţii..................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
.................................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 Verificarea conditiilor artificiale Verificare efectuată 

       DA      NU  Nu este cazul 

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

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

5. Verificare pe teren  
      DA      NU  Nu este cazul 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

DECIZIA REFERITOARE LA PROIECT 

PROIECTUL ESTE: 

 ELIGIBIL 

 NEELIGIBIL 

 

Observatii: . 
-se detaliaza  pentru fiecare criteriu de eligibilitate care nu a fost îndeplinit, motivul neeligibilităţii, 
dacă este cazul; 
- daca proiectul este neeligibil nu se mai continua verificarea. 
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................. 
 
 
Aprobat de: Manager  GAL Tara Beiusului 

Nume/Prenume ………………………….………………… Semnătura şi ştampila                    Data……….. 

 

Verificat de: Expert 2  

Nume/Prenume ………………………………………… Semnătura                      Data……….. 

 

Întocmit de: Expert 1   

Nume/Prenume ………………………………………… Semnătura                    Data……….. 
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Metodologia de verificare  
 
1. Verificarea eligibilitatii  solicitantului 

 

DOCUMENTE   DE   VERIFICAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 
1.1 Solicitantul este inregistrat in Registrul 
debitorilor AFIR atat pentru Programul 
SAPARD cat si pentru FEADR ? 

 
Documente verificate: 
Anexa 18 Declaratie inregistrare in 
Registrul debitorilor  
Formularul F2 OJFIR 
Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului din secțiunea F din cererea 
de finanțare. 

Se va verifica Formularul 2 OJFIR si in Anexa 18  dacă solicitantul nu 
este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa “NU”, iar această 
condiţie de eligibilitate este îndeplinită. 
Dacă solicitantul este înscris în Registrul debitorilor, expertul va bifa 
caseta “DA”, caz în care  cererea de finanţare este eligibilă in aceasta 
etapa, urmand a se efectua verificarea achitarii integrale a datoriei 
fata de AFIR, inclusiv a dobanzilor si majorarilor de intarziere, la 
semnarea contractului de finantare. 

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

1.2 Solicitantul (inclusiv asociații / 
actionarii acestuia aflați în 
actionariatul altor persoane juridice) a 
depus mai mult de un proiect sau a 
mai beneficiat de sprijin în cadrul 
submăsurii 6.2 sau pentru acelasi tip 
de finantare prin submăsura 19.2? 

 
Documente verificate: 
Anexa 17 Declaratie privind inregistrarea 
proiectului in cadrul altei masuri din 
PNDR 
 

Expertul verifică în cadrul Anexei 17 dacă solicitantul (inclusiv asociatii 
si actionarii acestuia aflati in actionariatul altor persoane juridice) se 
regăseşte în sistem cu mai mult de un proiect depus sau cu mai mult  

de un proiect selectat (și neretras), în cadrul submasurii 6.2 sau 
pentru acelasi tip de finantare prin submăsura 19.2 

Dacă DA, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

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

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

Documente  verificate: 
Certificatul Constatator 
Declaratie expert contabil  

Expertul verifică in Certificatul Constatator emis de ONRC  codurile 
CAEN autorizate inainte de depunerea cererii de finantare. 
In cazul in care solicitantul are/a avut autorizat un cod/mai multe 
coduri CAEN din cel/cele propus/propuse prin CF/planul de afaceri se 
va verifica declaratia intocmita si asumata prin semnatura de catre 
un expert contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a 
desfasurat niciodata activitatea/activitatile pentru care se solicita 
finantare. 
În situaţia în care solicitantul desfăşoară/a desfăşurat activităţi 
aferente codului/codurilor CAEN propus/propuse prin CF/Planul de 
Afaceri, expertul bifează DA, iar cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă. 

1.4  Documente  verificate: Atentie – cererea de finantare devine neeligibila daca aceasta situatie 

http://galstefancelmare.ro/wp-content/uploads/2017/08/17.-Anexa_17_Declaratie-inregistrare-in-Registrul-debitorilor.docx
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Sectiunea F din Cererea de finantare  este identificata pentru minimum un cod CAEN din cel/cele propuse 
prin CF/Plan de afaceri. 

In secţiunea F din cererea de finantare-Declaraţia pe propria 
răspundere, solicitantul a declarant că niciunul dintre 
asociaţi/acţionari nu a desfăşurat aceeași activitate sau activități 
complementare cu activitatea/activitatile aferentă/aferente codului 
/codurilor CAEN propus/propuse în cererea de finanţare, sub nicio 
formă de organizare autorizată. 

În situaţia în care pe parcursul verificării cererii de finanţare se 
constată că cel puţin unul dintre asociaţi / acţionari a desfăşurat 
aceeași activitate sau activități complementare cu 
activitatea/activitatile aferentă/aferente codului /codurilor CAEN 
propus/propuse în cererea de finanţare, sub o formă de organizare 
autorizată, cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

Această verificare nu se aplică în cazul în care asociaţii / acţionarii 
solicitantului au avut exclusiv calitatea de angajaţi în cadrul unei forme 
de organizare autorizate care a desfăşurat aceeaşi activitate cu cea 
propusă prin cererea de finanţare sau o activitate complementară. 

Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se 
desfăşoară în scopul completării/ dezvoltării/ optimizării activităţii 
principale sau activitatii de bază a solicitantului (pentru care are 
codurile CAEN autorizate), desfăşurată de acesta anterior depunerii 
proiectului. 

1.5  Prin proiect solicitantul propune 
activitati complementare activitatii 
desfasurate 

 
Documente  verificate: 
Certificatul constatator  
Declaratie expert contabil  
 

Expertul verifică daca prin proiect solicitantul propune activitati 
complementare activitatii de baza desfasurate. 

Expertul verifică in certificatul constatator activitatile autorizate ale 
solicitantului.  

In cazul in care solicitantul propune prin proiect activitati 
complementare activitatii de baza desfasurate, cererea de finantare 
este declarata neeligibila. 

Prin activitate complementară se înțelege activitatea care se 
desfăşoară în scopul completării/dezvoltării/optimizării activităţii 
solicitantului, desfăşurată de acesta anterior depunerii proiectului. 

În situaţia în care activitatea propusă prin proiect este complementară 
cu o activitate aferentă unui cod CAEN autorizat, se verifică dacă există 
declaraţia intocmita si asumata prin semnatura de catre un expert 
contabil, din care sa reiasa faptul ca intreprinderea nu a desfasurat 
niciodata activitatea complementară (aferentă codului CAEN 
autorizat).  

În situaţia în care nu există această declaratie sau din ea nu rezultă 
explicit faptul ca intreprinderea nu a desfasurat niciodata activitatea 
complementară, proiectul va fi declarat neeligibil. 

1.6 Solicitantul si-a insusit in totalitate 
angajamentele luate in Declaratia pe 
proprie raspundere sectiunea F din 
Cererea de Finantare? 
 

Documente  verificate: 
Cerere de Finantare completata, semnata 

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

Dacă declarația de la secțiunea F din cererea de finanțare nu este 
semnată și după caz ștampilată de către solicitant, expertul solicită 
acest lucru prin formularul de solicitare a informatiilor suplimentare şi 
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si dupa caz, stampilata de reprezentantul 
legal al solicitantului 

doar în cazul în care solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează NU, motivează poziţia sa 
în liniile prevăzute în acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va fi 
declarată neeligibilă. 

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

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

Dacă expertul constată bifarea eronată de către solicitant a unor 
căsuțe în baza documentelor depuse solicită beneficiarului 
modificarea acestora prin formularul de solicitare a informatiilor 
suplimentare; în urma răspunsului pozitiv al acestuia, expertul bifează 
casuță DA; în caz contrar, expertul bifează NU. 

1.7   Proiectul prevede acordarea 

sprijinului în cel puțin două rate pe o 
perioadă de maximum trei ani 
Documente  verificate: 
Plan afaceri  

Se verifică dacă în planul de afaceri se menționează acordarea 
sprijinului în cel puțin două rate pe o perioadă de maximum trei ani. 
Plata ultimei transe este condiționată de implementarea corectă a 
planului de afaceri. 

 
Daca in urma verificarii condiţiilor 1.1-1.7 se constata neeligibilitatea solicitantului, se va continua 
obligatoriu verificarea tuturor criteriilor de eligibilitate. 
 
 

2.Verificarea conditiilor de eligibilitate  
 
EG1 Solicitantul trebuie sa prezinte un Plan de Afaceri  in care sunt incluse actiunile eligibile din 
cadrul masurii  
 
 

DOCUMENTE   NECESARE  VERIFICARII  PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de Afaceri 

 
 
 

 
Se verifica daca Planul de Afaceri (PA) este prezentat si 
completat conform modelului cadru din Anexa 2 Plan de 
Afaceri, anexa la Ghidul Solicitantului. 
În situaţia în care PA depus împreună cu Cererea de 
Finanţare nu respectă structura din modelul cadru sau are 
un capitol necompletat, cererea de finanţare este 
neeligibilă prin nerespectarea EG1 
-Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca 
activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea se 
regăseşte/regasesc în Anexa 7 la Ghidul Solicitantului  
- Expertul verifică daca din Planul de afaceri reiese ca 
activitatea/activitatile pentru care se solicita finantarea 
va/vor fi desfășurată/desfasurate in teritoriul GAL. 
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- 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 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. 
- Planul de afaceri trebuie sa cuprindă urmatoarele: 
 a)situatia economică initială a solicitantului (fermierului/ 
membrului gospodăriei, microîntreprinderii sau 
întreprinderii mici care solicită sprijinul); 
b)etapele si obiectivele pentru dezvoltarea noilor activităti 
ale  solicitantului (fermierului/membrului gospodăriei, ale 
microîntreprinderii sau ale întreprinderii mici) 
c)detalii privind actiunile necesare si resursele aferente 
pentru dezvoltarea activitătilor fermierului/membrului 
gospodăriei, ale microîntreprinderii sau ale întreprinderii 
mici, cum ar fi investitiile, formarea sau consilierea care sa 
contribuie la dezvoltarea activitatilor intreprinderii, 
inclusiv crearea sau dezvoltarea de noi 
abilitati/competente ale angajatilor. 
- Se verifica daca au fost detaliate activitatile necesare 
pentru atingerea obiectivelor specifice și dacă stabilirea 
acestora este realizata in concordanta cu obiectivele 
specifice propuse. 
- Se va verifica in cadrul planului de afaceri NUMARUL DE 
LOCURI DE MUNCA NOU CREATE, care este obiectiv 
obligatoriu de îndeplinit de catre solicitant prin 
implementarea planului de afaceri. 
Prin Planul de afaceri solicitantul stabilește un procent de 
comercializare a productiei/serviciilor de minimum 15% 
din valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie 
realizat până cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri 
de plată. 
 
 
  

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizarile din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constata că solicitantul indeplineste toate punctele verificate, va bifa caseta ”Eligibil”. În caz 
contrar se va bifa “Neeligibil”, cererea fiind declarată neeligibilă. Se continua verificarea eligibilitatii. 
 
EG2 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili; 
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In conformitate cu fisa masurii 4/6A, beneficiari directi/solicitantii eligibili pentru sprijinul 
financiar nerambursabil sunt:    

 Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole, care își diversifică activitatea prin 

înființarea unei activități non-agricole în spațiul rural pentru prima dată. 

 Micro-întreprinderi și întreprinderi mici din spațiul rural, care îşi propun activități non-

agricole , pe care nu le-au mai efectuat până la data aplicării pentru sprijin. 

 Micro-intreprinderi şi intreprinderi mici noi, înfiinţate în anul depunerii aplicaţiei de 

finanţare sau cu o vechime de maxim 3 ani fiscali, care nu au desfăşurat activităţi până 

în momentul depunerii acesteia(Start-ups). 

 

DOCUMENTE  
NECESARE  
VERIFICARII 

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

 

Pentru Societatea 

cooperativă agricolă  

se va verifica daca 

din conținutul 

Actului constitutiv / 

Hotararii 

judecatoresti rezultă 

că scopul și 

obiectivele societății 

cooperative sunt în 

conformitate cu 

activitățile propuse 

prin proiect, 

Pentru SRL, SRL-D, 

PFA, se verifica 

Certificatul 

constatator detaliat 

emis de ONRC cu 

maxim 30 de zile 

inainte de 

depunerea cererii de 

finantare. 

 

Se va verifica concordanţa informaţiilor menţionate în paragraful B1 cu cele 
menţionate în document: denumirea întreprinderii, adresa, cod unic de 
înregistrare/nr. de inregistrare, valabilitatea documentului. 
Se verifica daca sediul social si punctul /punctele de lucru unde se realizeaza 
investitia pentru care se solicită finanțarea este/sunt amplasate in teritoriul 
GAL. 
 
Declaratia F 
În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de proiect nu este 
constituit la momentul depunerii Cererii de Finanțare, se verifica daca 
solicitantul a semnat si a datat  Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea  F 
din Cererea de Finantare. În cazul în care solicitantul nu a semnat Declaraţia 
pe propria răspundere F se vor solicita informatii suplimentare. În cazul in care 
solicitantul a refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma solicitării de informaţii 
suplimentare, criteriul de eligibilitate se consideră neîndeplinit. 
 Se verifică Certificatul constatator dacă solicitantul se incadreaza in categoria 
solicitantilor eligibili: 
1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 
sau persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; Legii 15/1990; Legii nr. 
36/1991; Legii nr.1/2005; Legii nr. 566/2004. 
Pentru Societatea cooperativă agricolă  se va verifica daca din conținutul 
Actului constitutiv/Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și obiectivele 
societății cooperative sunt în conformitate cu activitățile propuse prin proiect 
2. Capitalul social sa fie 100% privat; 
3. Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului precizează la 
Domenii de activitate codul CAEN conform activităţii pentru care solicită 
finanţare. 
4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, fuziune, divizare, 
reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii 31/1990, republicată și Legii 
85/2006, republicată. 
5.Incadrarea solicitantului in statutul de microîntreprindere și întreprindere 
mică, cf. Legii nr. 346/2004.  
Se verifica in cadrul Formularului 2 emis de catre OJFIR:Solicitantul nu este 
inscris in Buletinul Procedurilor de Insolventa. 
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Situatiile financiare: 
1. Rezultatul din exploatare din situatiile financiare (bilanţul-formularul 10, 
contul de profit și pierdere - formularul 20), precedent anului depunerii 
proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau veniturile sa fie cel puţin egale cu 
cheltuielile în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi 
întreprinderilor familiale, din Declaraţia privind veniturile realizate (formularul 
200 insotit de Anexele la Formular), Declaratia unica. 
Nu se va lua in calcul anul infiintarii in care rezultatul poate fi negativ, situatie 
in care conditia pentru verificarea rezultatului financiar se va considera 
indeplinita. 
In cazul in care solicitantii au depus formularul 221, fiind o activitate 
impozitata, se considera ca aceasta este generatoare de venit. Nu este cazul 
sa se verifice pierderile. 
Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul 
solicitanţilor care nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului. 
Declaratie incadrare IMM  
Expertul verifica Declaratie incadrare in  categoria microintreprindere-
intreprindere mica cf. Legii nr. 346/2004, daca: 
a)  Declarația este semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea conform actului constitutiv / de persoana din cadrul 
întreprinderii împuternicită prin procură notarială de către persoana 
autorizată legal conform actului constitutiv. 
În situația în care reprezentantul legal al intreprinderii este altă persoană 
decât cea stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte întreprinderea, expertul 
va verifica existența procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei 
mandatate. În procură va fi specificată funcția/calitatea persoanei mandatate 
în cadrul întreprinderii  
 
Notă: În situația în care aceste documente nu au fost depuse conform Cererii 
de Finanțare la Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va solicita prin 
intermediul formularului specif la informatii suplimentare 
b) solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor/intreprinderilor mici  
 maxim până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă sau active totale 

de până la 2 milioane euro pentru microintreprindere  
  între 10 şi 49 de salariaţi, cifră de afaceri anuală netă sau active totale de 

până la 10 milioane euro, echivalent în lei, pentru intreprindere mică.  
Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de profit și pierdere conversia se 
face la cursul BNR din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost întocmit 
bilanțul. 
Pentru întreprinderile autonome: 
- se verifică in Certificatul Constatator structura acționariatului în amonte și 
aval, pentru verificarea tipului de întreprindere autonomă conform 
informațiilor prezentate în Declaratie privind incadrarea întreprinderii în 
categoria intreprinderilor mici și mijlocii 
- se verifică dacă datele din Declaratie privind incadrarea întreprinderii în 
categoria intreprinderilor mici și mijlocii corespund cu datele din Situaţiile 
financiare/bilanţ– formularul 10 si formularul 30 informatii referitoare la 
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numarul mediu de salariati, cifra de afaceri și active totale. 
Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor totale din contul de profit si 
pierdere, conversia se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul pentru care s-
a intocmit bilantul.  
 
Pentru întreprinderile autonome nou înființate verificarea se face doar pe baza 
informațiilor prezentate de solicitant în Declaratie privind incadrarea 
întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii 
 
Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:  
- se verifică în Certificatul Constatator structura acționariatului în amonte și 
aval pentru verificarea tipului de întreprindere conform informațiilor 
prezentate în Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria 
intreprinderilor mici și mijlocii (partenere și/sau legate) 
- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de afaceri/active totale în-Cap I. 
și daca persoana imputernicita sa reprezinte intreprinderea, a completat si 
semnat Cap II- Calculul pentru intreprinderi partenere sau legate. 
Verificarea precizarilor din Declaratie privind incadrarea întreprinderii în 
categoria intreprinderilor mici și mijlocii cu privire la societatea partenera 
și/sau legata, se va face prin verificarea Anexei 6.1 
 Această verificare se realizează în amonte şi aval, dacă solicitantul are in 
structura capitalului alte persoane juridice sau asociati/actionari sau dacă se 
regaseşte ca asociat/acţionar în structura capitalului social al  altor  persoane 
juridice. 
Partenere: 
Se verifică dacă în structura lui există entități persoane juridice care dețin mai 
mult de 25% sau solicitantul deține mai mult de 25% din capitalul altei/altor 
persoane juridice. 
Dacă DA, se verifică calculul efectuat în Declaratie privind incadrarea 
întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii, pe baza situațiilor 
financiare (informații care se regăsesc pe portalul m.finante.ro, Secțiunea 
Informații fiscale și bilanțuri) 
Legate: 
Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de întreprindere legată prin 
intermediul altor persoane juridice atfel cum sunt definite în art. 4 4, din 
Legea nr. 346/2004, expertul  verifică datele menționate în anexa 6.1  în baza 
informațiilor care se regăsesc pe portalul m.finante.ro, Secțiunea Informații 
fiscale și bilanțuri. 
În situația în care în urma verificărilor expertul constată că informațiile din 
Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și 
mijlocii nu sunt conforme cu informațiile furnizate prin Certificatul Constatator 
emis de ONRC și pe m.finanțe.ro, va solicita, redepunerea Declaratie privind 
incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și mijlocii cu 
rectificarea informațiilor si  Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului 
privind neîncadrarea în categoria "firme in dificultate". 
Pentru persoanele fizice verificarea se va face doar pe baza informațiilor din 
Declaratie privind incadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici și 
mijlocii. 
Se verifică dacă persoana fizică a mai fost asociata în întreprinderi care au 
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beneficiat de sprijin financiar prin 6.2 din PNDR 2014-2020 inclusiv de același 
tip de finanțare pentru activități neagricole obținut prin Măsura 6.1 din SDL- 
Anexa 17.  
 
Se verifică în Certificatul Constatator dacă reprezentantul legal deţine calitatea 
de asociat si administrator cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în 
structura altor forme de organizare conform OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990  
 
Verificari calcul intreprinderi legate: 
Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul persoanelor fizice cat si in cazul 
persoanelor juridice detin impreuna actiuni/parti sociale/drepturi de vot in 
proportie de cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/părţilor sociale 
/drepturilor de vot în două sau mai multe intreprinderi, se realizeaza calculul 
de intreprinderi legate pentru toate intreprinderile in care acestia detin 
impreuna in diferite proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul acţiunilor/ 
părţilor sociale /drepturilor de vot, conform prevederilor legii 346 si 
Recomandarilor CE pentru calculul intreprinderilor legate. 
Exemple: 

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

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

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

 intreprinderea/persoana fizica (X) detine 20% plus 1 actiuni/parti sociale si 
intreprinderea/persoana fizica (Y) detine 30% actiuni/parti sociale in 
intreprinderea B, 
In urma calculului se vor cumula datele pentru intreprinderi legate astfel: (A) 
100% + (B) 100%. 
Observatie!  
In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, întreprinderile implicate în 
una dintre relaţiile în cauză prin intermediul unei persoane fizice sau al unui 
grup de persoane fizice care acţionează în comun sunt de asemenea 
considerate întreprinderi legate dacă se angajează în activitatea lor sau într-
o parte a activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe pieţe adiacente. 
O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa unui produs sau a unui 
serviciu situată direct în amonte sau în aval de piaţa relevantă. 
Dupa caz, modalitatea de calculul pentru intreprinderi legate, se va aplica si 

http://galstefancelmare.ro/wp-content/uploads/2017/08/15.-Anexa_15_Declaratie-privind-inregistrarea-proiectului-%C3%AEn-cadrul-altei-m%C4%83suri-din-PNDR.docx
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pentru mai mult de doua intreprinderi in care se regasesc aceleasi persoane 
fizice sau juridice (X,Y…n) si detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul 
acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in oricare dintre proportii, 
conditia fiind ca acestia sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din 
totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in cadrul intreprinderilor 
identificate, in care detin calitatea de asociati/actionari. 
Atentionare!  
Prin intermediul persoanelor fizice care detin calitatea de asociati/actionari in 
cadrul a doua sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza calculul pentru 
intreprinderi partenere si nu se va intocmi fisa de parteneriat conform 
prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor CE- modelul de calcul 
prezentat in Ghidul pentru IMM-uri, pentru persoane juridice. 
 
Prin intermediul persoanelor fizice (asociati/actionari), intreprinderile pot fi 
numai “legate” numai in situatiile in care intreprinderile respective activeaza 
pe piata relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente (amonte si/sau 
aval).  
Daca o microintreprindere A, este legata cu o alta intreprindere mijolocie, B, 
pentru incadrarea in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau 
microîntreprindere se vor analiza situatiile financiare ale firmei legate, 
aferente anilor anteriori depunerii proiectului. In urma calculului se va verifica 
daca aceste plafoane au fost depasite de firma legată (B) in două exerciţii 
financiare consecutive, iar dacă au fost depasite firma A va fi incadrata in 
aceeasi categorie cu firma B. 
 
Verificări generale: 
În situația în care în urma verificărilor expertul constată diferențe referitoare 
la valoarea cifrei de afaceri anuale/activelor totale, completate în anexa 6.1, 
care modifică încadrarea în categoria microîntreprinderii sau întreprinderii 
mici, va solicita, refacerea anexei 6.1 cu completarea valorii în euro calculată 
utilizând cursul BNR din 31 decembrie din anul pentru care s-a intocmit 
bilantul 
 
În funcţie de cota de participare se realizeaza  calculul numarului mediu de 
salariati si a cifrei de afaceri conform precizarilor din Legea nr. 346/2004, art. 4 
şi Ghidul IMM respectiv încadrarea în categoria de microîntreprindere, 
întreprindere mică la momentul depunerii cererii de finanţare. 
Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de salariati este cel declarat in 
Declaratia privind incadrarea intreprinderii  in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii si poate fi diferit de numarul  de salariati prevazut in proiect. 
Notă: Solicitantul poate depăşi categoria de microintreprindere/intreprindere 
mica pe perioada de implementare a proiectului. 
Se verifică, în Certificatul Constatator, dacă solicitantul este înscris la ONRC. În 
cazul în care solicitantul nu se regăseşte in la ONRC înregistrat cererea de 
finanţare va fi declarată neeligibilă 
Daca exista neconcordante intre verificarile realizate prin intermediul ONRC, 
Declarația privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și 
mijlocii și Calculul pentru întreprinderile partenere sau legate, se vor solicita 
informatii suplimentare pentru corectarea acestora. 
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EG3 Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL 

DOCUMENTE NECESARE  
VERIFICARII  

PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Cererea de Finanțare  
Planul de afaceri 
Certificat Constatator ONRC 
Partea F a cererii de finantare- 
declaratie pe propria răspundere 
că va deschide punct de lucru în 
spaţiul rural in teritoriul GAL, cu 
codul CAEN al activităţii pentru 
care solicită finanţare (pentru 
investiţii noi, daca este cazul) când 
va îndeplini condiţiile, conform 
legislaţiei în vigoare 

 Se verifica in Certificat Constatator al ONRC daca sediul social şi 
punctul/punctele de lucru existente, inclusiv locația unde se va 
desfășura activitatea pentru care se solicită finanțare propuse 
prin proiect conform Cererii de Finanțare, sunt localizate în 
teritoriul GAL, şi sunt în concordanță cu informatiile prezentate 
in Planul de Afaceri.  
În situația în care punctul de lucru aferent investiției vizate de 
proiect nu este constituit la momentul depunerii Cererii de 
Finanțare, se verifica pct. 11 din Declaratia pe propria 
raspundere- F din Cererea de Finantare. În cazul în care 
solicitantul nu a bifat acest punct se vor solicita informatii 
suplimentare 
 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 
In caz contrar expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare 
va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii. 
 

EG4 Investiția trebuie să fie în concordanta cu actiunile prevazute in fisa masurii si sa raspunda 
astfel nevoilor zonei identificate in Strategia de Dezvoltare Locala a GAL 

 

DOCUMENTE 
NECESARE VERIFICARII 

PUNCTE  DE VERIFICAT  IN  DOCUMENTE 

Planul de Afaceri 
Certificatul Constatator 
emis de ONRC. 
Anexa 7-Lista codurilor  
CAEN eligibile pentru 
finantare  
Anexa 8 – Lista 
codurilor CAEN eligibile 
numai pentru dotarea 
cladirilor 
 

 Activitatea/activitățile propusa/propuse prin proiect trebuie să se 
încadreze în cel puţin unul dintre tipurile de activităţi sprijinite prin 
măsura 4/6A. 

Se verifică dacă solicitantul a propus prin Planul de afaceri activitati 
aferente unui/unor cod/coduri CAEN cuprinse in Anexa 7/Anexa 8 în 
conformitate cu cel putin una din acţiunile eligibile prevăzute în fișa 
măsurii din SDL. 
 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 
In caz contrar, expertul bifeaza NU, motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare 
va fi declarat neeligibila. 

 

EG5  Solicitantul sa justifice locurile de munca ce se vor crea prin planul de afaceri propus 
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DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri 
Cererea de finantare 
Anexa 19 –declaratie crearea de locuri 

de munca 

 

Prin investiția propusă solicitantul trebuie să prevadă 
crearea a minim unui loc de muncă. 
Se  verifică dacă în cadrul Planului de afaceri sunt 
prevazute crearea de noi locuri de munca justificate in 
raport cu activitatea propusa si dimensionate 
corespunzator previziunilor fizice, care vor fi menținute 
pe toată perioada de derulare a proiectului. 
Se verifica completarea locurilor de munca in Cererea de 
finantare incadrate in categoria corespunzatoare. 
Se verifica declaratia de creare a locurilor de munca. 
 

Daca in urma verificarii documentelor se constata respectarea conditiilor impuse, expertul bifeaza DA. 
In caz contrar expertul bifeaza NU si motiveaza pozitia lui la rubrica Observatii, iar cererea de finantare 
va fi declarat neeligibila. Se continua verificarea eligibilitatii. 
 

 

EG6  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar 
activitatea propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural, în teritoriul GAL 

 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri 
Cererea de finantare 
Certificat constatator extins 

 

Se verifica daca sediul social si punctul /punctele de 
lucru unde se realizeaza investitia pentru care se solicită 
finanțarea (locatia de implementare) este/sunt 
amplasate in spatiul rural, in teritoriul GAL Tara 
Beiusului. 
 

 

EG7 Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la 
data deciziei de acordare a sprijinului 

 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri 
 
 

Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în 
termen de cel mult 9 luni de la data deciziei de acordare a 
sprijinului. 
Perioada de implementare a proiectului (a planului de 
afaceri) este de maximum 36 de luni de la încheierea 
contractului de finanțare până la data depunerii dosarului 
celei de-a doua tranșe de plată. 
 

 

EG8 - Planul de afaceri trebuie să includă dovada desfăşurării activităţilor comerciale prin 
producţia comercializată sau prin activităţile prestate. 
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DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri 
 
 

Planul de afaceri va incude dovada desfasurarii activitatilor 
comerciale prin productia comercializata sau prin activitatile 
prestate. 
Prin Planul de afaceri solicitantul stabilește un procent de 
comercializare a productiei/serviciilor de minimum 15% din 
valoarea primei tranșe de plată. Acesta trebuie realizat până 
cel târziu la depunerea celei de-a doua cereri de plată. 
 
 

 


