
 
 

FIȘA DE VERIFICARE A CONFORMITĂȚII PROIECTULUI   
 

MĂSURA 6 - DOMENIUL DE INTERVENTIE 2 A –  
„Investiții în active fizice pentru exploatatii pomicole” 

  
 
Denumire solicitant: .......................................................... 
Statutul juridic: ……………………………………………………………….. 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume:……………………………………………………………………… 
Prenume:…………… ……………………………………………………...... 
Funcţie:……………………… 
 
Titlul proiectului:   …………………………………………………………… 
Numărul de înregistrare a cererii de finanțare la GAL: 
Data lansării apelului de selecție de către GAL: ....................... 
Data înregistrării proiectului la GAL: .................................. 
Obiectivul și tipul proiectului: ............................................................... 
Amplasarea proiectului .......................(localitate/localități) 
 
I. VERIFICAREA CERERII DE FINANȚARE 

 
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanțare in cadrul prezentei cereri 

de proiecte? 
 

DA      NU 
 
Dacă DA, de câte ori ? 
O dată     De două ori     Nu este cazul   
 
Prezenta cerere de finanțare este acceptată pentru verificare ? 
         DA     NU   

 
deoarece aceasta a mai fost verificata şi declarată neconformă de doua ori,  în prezenta cerere de 
proiecte, în baza fişelor de verificare: 
 
Nr...... din data ....     / ....    /....           , Nr......       din data ...     / ...    /......   
 
      
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate și 

semnate de către solicitant? 
DA     NU 
 

3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele 
din Dosarul Cererii de finanțare? 
DA     NU 
 

4. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima variantă de pe 

site-ul GAL FDZR BARGAU CALIMANI a Cererii de finanțare aferentă Măsurii 6/2A?  

     DA     NU          NU ESTE CAZUL   
 
5. Cererea de finanţare este completată și semnată si stampilata de solicitant?  

DA     NU 
 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexă obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

DA     NU 
 



 
 
7. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 

DA     NU 
 

8. Copia electronică a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de hârtie? 
DA     NU 
 

9. Copia scanată a documentelor atașate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 

DA     NU 
 

10. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 
DA     NU      

 

11. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000 euro?  

DA     NU      
 
12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?  

DA     NU      
 
13. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanţare referitoare la obţinerea unei 
asistenţe financiare nerambursabile din alte fonduri?  

DA     NU      
 
14. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de 
serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare: Raportul asupra utilizării altor programe de 
finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de identificare ale 
serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, perioada derulării 
proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte programe de 
finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri de 
servicii/investitii?  

DA     NU    
   

15. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declaraţia pe propria 
răspundere a solicitantului ?  

DA     NU     
 

16.     Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului?  
DA     NU     
  

17. Localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de GAL FDZR BARGAU CALIMANI (aria 
administrativ-teritoriala a celor 12 comune: Monor, Șieuț, Șieu, Mărișelu, Budacu de Jos, Dumitrița, 
Cetate, Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Bistrița Bîrgăului, Tiha Bîrgăului)? 

DA  NU     NU ESTE CAZUL  
 
18. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se regăsesc 
obiectivele proiectului? 

DA     NU 
 
19. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se încadrează în 
fișa măsurii din SDL? 

DA      NU             
  
20. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de finanțare, 
corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?   

DA      NU 
 



 
 
21. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii din 
SDL, sunt completaţi de către solicitant? 
DA       NU        DA cu diferențe 
 
 

Tipul de beneficiar promotor al proiectului IMM  

Indicatori de monitorizare 
Domeniul de 
intervenție 
principal 

Domeniul/i de 
intervenție 
secundar/e 

Total cheltuială publică realizată (obligatoriu pentru 
toate proiectele) – 2A 

 ……………..  …………….. 

Numărul de locuri de muncă create 
(obligatoriu pentru toate proiectele) – 2A 

bărbați  ……………..  …………….. 

femei   ……………..  …………….. 

 
II. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 

 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este semnat 
si stampilat, daca are toate 
rubricile completate pt.CF, daca 
sunt valabile conform legislatiei 
in vigoare sau precizarilor din 
Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

1. a) STUDIUL DE FEZABILITATE însoţit de Proiectul 
de înfiinţare a plantației pomicole (în cazul 
înființării/ reconversiei plantațiilor) și avizat de ICDP 
Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare – 
dezvoltare pomicole din zonă). Proiectul se va 
depune inclusiv pentru proiectele care prevăd 
reconversia plantațiilor pomicole! (pentru achiziţiile 
simple se vor completa doar punctele care vizează 
acest tip de investiție)  
 
Se recomandă, consultarea prealabilă a ICDP, cu 
privire la speciile/soiurile propuse prin proiect, în 
vederea obţinerii avizării proiectului de înființare a 
plantației.  
Pentru proiectele care vizează înfiinţarea de 
pepiniere pomicole și cultura de căpșuni nu se 
solicită proiect de înfiinţare.  
Proiectul de înființare a plantației pomicole se va 
prezenta la depunerea Cererii de finanțare.  
Studiul de fezabilitate va fi întocmit conform 
prevederilor legislației în vigoare, respectiv HG 907/ 
2016.  

                         



 
 

Atenție! Conform Art. 15 aferent HG 907/2016 

„Prezenta hotărâre nu se aplică obiectivelor/ 

proiectelor de investiţii:  

 
a) ale căror lucrări sunt în curs de execuție la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri  
b) pentru ale căror Proiecte tehnice/Studii de 
fezabilitate/Documentații de avizare a lucrărilor de 
intervenție au fost inițiate procedurile de achiziție 
publică până la data intrării în vigoare a prezentei 
hotărâri, prin transmiterea spre publicare a anunțului 
de participare/emiterea invitației de participare, 
respectiv ale căror Proiecte tehnice/ Studii de 
fezabilitate/documentații de avizare a lucrărilor de 
intervenții au fost recepționate de 
investitor/beneficiar ori au fost depuse spre 
aprobare/ avizare.  
c) ale căror proiecte tehnice/studii de fezabilitate/ 
documentații de avizare a lucrărilor de intervenții 
necesită actualizare, în conformitate cu actele 
normative în vigoare, dacă au fost elaborate și 
recepționate de investitor/beneficiar până la data 
intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ori sunt depuse 
spre reaprobare/reavizare.  
Important!  
- numai în cazul în care este menționat codul CAEN și 
datele de identificare ale firmei de consultanta în 
Studiul de fezabilitate cheltuielile privind consultanţa 
sunt eligibile (pentru SF-urile întocmite conform HG 
28/2008, modelul adaptat de AFIR).  
- devizul general și devizele pe obiect trebuie să fie 
semnate de persoana care le-a întocmit şi ştampilate 
de elaboratorul documentaţiei  
- se va ataşa „foaia de capăt”, care conține 
semnăturile colectivului format din specialişti condus 
de un şef de proiect care a participat la elaborarea 
documentației și ştampila elaboratorului  
- se va detalia capitolul 3 – Cheltuieli pentru 
proiectare şi engineering și capitolul 5 – Organizare 
de șantier prin devize care să justifice în detaliu 
sumele respective, cât şi pentru a putea fi urmărite în 
etapa de achiziţii şi autorizare plăţi (pentru SF-urile 
întocmite conform HG 28/2008, modelul adaptat de 
AFIR)  
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de 
amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni 
etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator 
în cartușul indicator.  



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este semnat 
si stampilat, daca are toate 
rubricile completate pt.CF, daca 
sunt valabile conform legislatiei 
in vigoare sau precizarilor din 
Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie 
construcțiile în care va amplasa utilajele achiziţionate 
prin investiţia FEADR, cheltuielile cu realizarea 
construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va 
prezenta obligatoriu Studiul de fezabilitate şi 
Certificatul de Urbanism pentru acestea.  
- în cazul în care investiţia prevede utilaje cu montaj, 

solicitantul este obligat să evidenţieze montajul la 

capitolul 4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul 

indicativ al Proiectului, chiar daca montajul este 

inclus în oferta/ factura utilajului, cu valoare distinctă 

pentru a fi considerat cheltuială eligibilă. Dacă 

montajul se realizează în regie proprie, acesta se va 

evidenţia obligatoriu ca valoare în coloana „cheltuieli 

neeligibile”). 

- pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu 
estimarea costurilor (nr. experți, ore/ expert, costuri/ 
ora), care vor fi corelate cu ofertele conforme.  
- în cazul achiziției de utilaje se va menționa o marjă 
a caracteristicilor tehnice a acestora, cu respectarea 
limitei maxime prevăzute în Tabelul privind corelarea 
puterii maşinilor agricole cu suprafaţa fermelor, chiar 
și în cazul în care rezonabilitatea se demonstrează cu 
extras din BD cu prețuri de referință.  
- în cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu 
construcţii noi sau modernizări, se va prezenta calcul 
pentru investiţia specifică în care suma tuturor 
cheltuielilor cu construcţii şi instalații se raportează la 
mp de construcţie. 
 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcţiei existente  
 

    

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.  
ATENȚIE! În cazul proiectelor care prevăd 
modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ 
achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente, se ataşează la 
Studiul de fezabilitate, obligatoriu. Expertiza tehnică 

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este semnat 
si stampilat, daca are toate 
rubricile completate pt.CF, daca 
sunt valabile conform legislatiei 
in vigoare sau precizarilor din 
Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

de specialitate asupra construcţiei existente și 
Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor. 
 

2.SITUAŢIILE FINANCIARE (bilanţ – formularul 10, 
contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii 
proiectului înregistrate la Administraţia Financiară. 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin 
trei ani financiari înainte de anul depunerii Cererii de 
finanțare se vor depune ultimele trei situaţii 
financiare.  
Atenție! Rezultatul de exploatare al anului precedent 
depunerii Cererii de finanțare trebuie să fie pozitiv 
(inclusiv 0). Excepţie fac solicitanţii a căror activitate 
a fost afectată de calamități naturale şi cei care nu au 
înregistrat venituri din exploatare, aceștia realizând 
doar cheltuielile de exploatare (întreţinerea 
efectivului de animale, înfiinţarea culturilor şi a 
plantațiilor şi nu au avut timpul necesar pentru 
încheierea unui ciclu de producţie în vederea obţinerii 
unor venituri).  
Exemplu: Solicitant înființat înaintea de depunerea 
Cererii de finanțare cu 2 ani, iar în anul anterior 
depunerii Cererii de finanțare a avut cheltuieli cu 
achiziția de animale, înființarea culturilor, 
întreţinerea clădirilor operaționale. Producţia 
vegetală si/sau animală preconizată a fi obţinută și 
comercializată în anul următor și veniturile vor fi 
înregistrate în bilanțul aferent anului depunerii 
Cererii de finanțare.  

În cazul în care anul precedent depunerii Cererii 
de finanțare este anul înființării, nu se analizează 
rezultatul din exploatare care poate fi negativ. 
Pot apărea următoarele situații:  
a) În cazul unui solicitant înfiinţat în anul depunerii 
proiectului care nu a întocmit Bilanţul aferent anului 
anterior depunerii proiectului, înregistrat la 
Administraţia Financiară, solicitantul nu va depune 
nici un document în acest sens.  

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este semnat 
si stampilat, daca are toate 
rubricile completate pt.CF, daca 
sunt valabile conform legislatiei 
in vigoare sau precizarilor din 
Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

b) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterioară depunerii proiectului, dar au 
depus la Administraţia Financiară Bilanţul anului 
anterior depunerii proiectului, solicitantul va depune 
la dosarul Cererii de finanțare Bilanţul – formularul 
10, anului anterior depunerii proiectului însoţit de 
contul de profit și pierdere - formularul 20, inclusiv 
formularele 30 şi 40, înregistrat la Administraţia 
Financiară prin care dovedeşte că nu a înregistrat 
venituri din exploatare.  
c) În cazul solicitanţilor care nu au desfăşurat 
activitate anterioară depunerii proiectului şi au depus 
la Administraţia Financiară Declaraţia de inactivitate 
(conform legii) în anul anterior depunerii proiectului, 
atunci la dosarul Cererii de finanțare solicitantul va 
depune DECLARATIA DE INACTIVITATE înregistrată la 
Administraţia Financiară.  

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi 
familiale și întreprinderi individuale:  
DECLARAȚIE SPECIALA PRIVIND VENITURILE 
REALIZATE ÎN ANUL PRECEDENT DEPUNERII 
PROIECTULUI înregistrată la Administraţia Financiară 
(formularul 200 însoțit de Anexele la Formular) în 
care rezultatul brut obţinut anual să fie pozitiv 
(inclusiv 0) și/sau Declarația privind veniturile din 
activități agricole impuse pe norme de venit 
(formularul 221).  
În cazul solicitanților care se încadrează în prevederile 
art. 105 din Legea 227/2015, (cod fisca), respectiv, nu 
au obligația depunerii formularului 221, Norma de 
venit, nu se va depune nici un document în acest sens.  
Pentru solicitanții a căror activitate a fost afectată de 
CALAMITĂȚI NATURALE (inundații, seceta excesivă 
etc.) se vor prezenta:  

 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, cont de 
profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) 
din unul din ultimii trei ani precedenți anului 
depunerii proiectului,   
în care producția nu a fost calamitată, iar rezultatul 
din exploatare (rezultatul de exploatare din bilanț) să 

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este semnat 
si stampilat, daca are toate 
rubricile completate pt.CF, daca 
sunt valabile conform legislatiei 
in vigoare sau precizarilor din 
Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

fie pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administrația 
Financiară.  
În cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale și întreprinderilor familiale se va prezenta:  

 Declarație specială privind veniturile realizate 
înregistrata la Administrația Financiară (formularul 
200 însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul 
brut obţinut anual să nu fie negativ si/sau Declarația 
privind veniturile din activități agricole impuse pe 
norme de venit (formularul 221)  
 
Formularul 221 se va depune de către solicitanții care 
au optat conform prevederilor legale, pentru 
impozitarea pe bază de normă de venit.  
Pentru anii calamitaţi solicitantul va prezenta un 
document (ex.: Proces verbal de constatare și 
evaluare a pagubelor) emis de organismele abilitate 
(ex.: Comitetul local pentru situaţii de urgenţă) prin 
care se certifică:  
- data producerii pagubelor;  
- cauzele calamităţii;  
- obiectul pierderilor datorate calamităţilor 
(suprafaţa agricolă cultivată, animale);  
- gradul de afectare pentru suprafeţe agricole 
cultivate, animale pierite. 
 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU:  
a) TERENUL AGRICOL:  
Copie după documentul autentificat la notar care 
atestă dreptul de proprietate (a1) asupra terenului 
şi/ sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie 
semnat de persoanele autorizate conform legii, 
conținând sumarul contractelor de arendare cu 
suprafeţele pe care va fi realizată investiția luate în 
arendă, pe categorii de folosință, perioada de 
arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o 
valabilitate de minimum 15 ani, excepție făcând 
pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz 
și agriș unde perioada minimă este de 10 ani, 
începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.  

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este semnat 
si stampilat, daca are toate 
rubricile completate pt.CF, daca 
sunt valabile conform legislatiei 
in vigoare sau precizarilor din 
Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conțină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 
dacă este în graficul de realizare a investițiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 
concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este 
suprafaţa supusă acestui proces).  

 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 
agricole, grupuri de producători, se vor prezenta 
documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii 
fermieri ai acestor solicitanţi.  
 
Atenţie! În cazul Societăţilor agricole se ataşează 
tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă 
care va cuprinde suprafeţele aduse în folosința 
societăţii şi numele membrilor fermieri care le deţin 
în proprietate, cu o valabilitate de minimum 15 ani, 
excepție făcând pepinierele, culturile de căpșun, 
zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă 
este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de 
Finanțare. 
a3) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, 
eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii 
Cererii de finanțare în cazul solicitanților care prin 
intermediul proiectului vizează investiții pe terenuri 
în pregătire.  
 

b) IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe care 
sunt/ vor fi realizate investițiile:  
- Actul de proprietate, contract de concesionare, care 
să certifice dreptul de folosință pe o perioadă de cel 
puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de 
finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine 
cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor 
pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de 
construcții montaj.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conțină:  

    



 
 

DOCUMENTE 

Existenta documentului, daca 
este emis pe numele 
beneficiarului, daca este semnat 
si stampilat, daca are toate 
rubricile completate pt.CF, daca 
sunt valabile conform legislatiei 
in vigoare sau precizarilor din 
Ghid 

Concordanţă 
copie cu 
originalul 

DA NU NU ESTE 
CAZUL 

- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 
dacă este în graficul de realizare a investițiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 
concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este 
suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe 
care este amplasată clădirea. 
Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce 
fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul 
trebuie să prezinte documente care să certifice 
dreptul acestuia de a obţine, potrivit legii, autorizația 
de construire/ desființare:  
- dreptul real principal - (drept de proprietate, drept 
de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) 
dobândit prin: act autentic notarial, certificat de 
moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre 
judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie 
se acceptă act de superficie încheiat în formă 
autentică de un notar public.  
- drept de creanță, definit conform Legii nr. 50/ 1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată cu modificările și completările 
ulterioare pentru terenul pe care urmează a se realiza 
investiția.  
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite 
conform Legii nr. 50/1991, republicata cu modificările 
și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta 
şi un contract de arendă/ comodat/ locaţiune 
(închiriere) asupra terenului şi acordul expres al 
proprietarului de drept. 

c) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ sau Document care 
să certifice că nu au fost finalizate lucrările de 
cadastru, pentru proiectele care vizează investiții de 
lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale 
acestora.  
Atenţie! În situația în care imobilul pe care se execută 
investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un 
credit), se va depune acordul creditorului privind 
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execuția investiției şi graficul de rambursare a 
creditului. 

d) Document pentru efectivul de animale deţinut în 
proprietate:  
1) Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ 
DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii 
CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, 
însoţit de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări și 
albine - Adeverință eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de 
data depunerii CF, din care rezulta numărul păsărilor 
şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului 
în Registrul Exploatației 
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 
agricole, grupuri de producători, se vor prezenta 
documentele prevăzute la punctul d) pentru toţi 
membrii fermieri ai acestor solicitanţi.  
2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu 
rasă şi origine.  
 

    

10. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care 
prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 
Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 
menționate ca necesare fazei următoare de 
autorizare.  
 

    

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

    

9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune se va 
depune la momentul încheierii contractului.  
Atenție! Data de emitere a Notelor de constatare 
trebuie sa fie cu cel mult un an înaintea depunerii 
Cererii de finanțare. 
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10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă 
pronunţată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, 
însoțită de Statutul Societății agricole;  
b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă 
(înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) și Cooperativa 
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 
composesorate, obști și alte forme asociative de 
proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, cu modificările și completările ulterioare)  
c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE 
CERCETARE, a Centrelor şi staţiunilor de cercetare –
dezvoltare şi didactice inclusiv universităţi având în 
subordine stațiuni de cercetare dezvoltare şi 
didactice din domeniul agricol.  
 

    

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul 
agricol, agro-alimentar sau economie agrară, DUPA 
CAZ adeverință de absolvire a studiilor respective, 
însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit 
în ultimele 12 luni;  
 

    

11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi 
liceale în domeniul agricol.  
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru 
administratorul persoanei juridice sau pentru 
managerul exploataţiei agricole (angajatul pe post de 
director general sau şef de exploataţie cu 
responsabilităţi privind deciziile referitoare la 
gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare 
legate de exploataţie). 
 

    

11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII 
PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce 
atestă formarea profesională/certificat de 
competențe emis de un centru de evaluare și 
certificare a competentelor profesionale obținute pe 
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alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea 
să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru 
Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de 
calificare emis de ANCA, care conferă un nivel minim 
de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, 
economie agrară.  
 

11.4 ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN 
DOMENIU, PÂNĂ LA ELIBERAREA DOCUMENTULUI 
DOVEDITOR, DAR NU MAI TÂRZIU DE ULTIMA PLATĂ  
 
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele/ 
Adeverințele vor fi emise de către o Instituție 
autorizată/ acreditată de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar documentul 
care atestă formarea profesională, trebuie să fie 
recunoscut de Autoritatea Națională pentru 
Calificare. 
 

    

11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ 
A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă. 
 

    

12. ÎN CAZUL PROIECTELOR CARE INCLUD ŞI 
INVESTIȚII PRIVIND IRIGAŢIILE:  
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ 
NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI în cazul 
investițiilor noi  
Sau  
AUTORIZAȚIE DE GOSPODARIRE / NOTIFICARE DE 
PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării 
sistemului de irigaţii.  
12.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul)  
12.3 Document emis de OUAI privind acordul de 
branşare (dacă este cazul)  
12.4 Document privind acordul de branșare emis de 
entitatea care administrează sursa de apă (dacă este 
cazul).  
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13. AUTORIZAŢIA PENTRU PRODUCEREA, 
PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA SEMÎNŢELOR ŞI 
MATERIALULUI SĂDITOR  
Atenţie! Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea 
şi comercializarea semințelor certificate este 
eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 
Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS), pentru 
soiurile care se regăsesc în Catalogul soiurilor 
româneşti (ISTIS).  
 

    

14. AUTORIZAŢIA DE PLANTARE (la depunerea 
cererii de finanțare)  
Pentru plantațiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 

2 ha şi pentru plantațiile de arbuşti fructiferi cu 

suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare 

se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a 

plantației pomicole elaborat de persoane autorizate 

şi avizat de Institutul de cercetare-dezvoltare pentru 

pomicultură sau de staţiunea de cercetare-

dezvoltare pomicolă din zonă. 

Atenție! Inclusiv investițiile care vizează înfiinţarea 
de plantații pomicole pe suprafețe mai mici de 2 ha 
vor avea proiect de înfiinţare a plantației pomicole 
elaborat de persoane autorizate şi avizat de 
Institutul de cercetare-dezvoltare pentru 
pomicultură sau de staţiunea de cercetare-
dezvoltare pomicolă din zonă. 
 

    

15. AUTORIZAŢIA DE DEFRIŞARE (la depunerea 
cererii de finanțare)  
Defrişarea plantațiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de 
interes comercial aparținând persoanelor fizice sau 
juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare 
eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, 
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  
 

    

16. DOCUMENTE CARE ATESTĂ CALITATEA DE 
MEMBRU OIPA  
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16.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA 
ÎNTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că 
solicitantul și , daca este cazul, terțele persoane cu 
care acesta încheie contracte si/sau precontracte, 
are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de 
documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și 
statut), document avizat de consiliul director.  
Se va lua în considerare atât documentul avizat de 
către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 
persoană împuternicită de Consiliul Director conform 
prevederilor statutului.  
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din 
care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, 
solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea 
Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui 
Consiliului Director sau a unei alte persoane din 
cadrul Consiliului Director, conform prevederilor 
statutului, în vederea semnării acestor documente.  
 

16.2 Precontractele/ contracte/ cu membrii OIPA/ 
Grup de Producători (GP)/ cooperative/ organizație 
de producători în vederea 
condiționării/procesării/comercializării producției 
proprii.  
Membrii OIPA/cooperativa/ organizația de 
producători/ GP prin care se realizează aceste 
operațiuni trebuie fie autorizați să desfășoare 
activitatea respectivă.  
 

    

17. PRECONTRACTE ÎNCHEIATE CU PERSOANE 
JURIDICE prin care se realizează comercializarea 
produselor proprii. 
 

    

18.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR 
ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 
eliberată de DAJ, însoțită de CONTRACTUL ÎNCHEIAT 
CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în 
cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării 
exploatațiilor care obțin după implementarea 
proiectului, un produs ecologic). În cazul fișei de 
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înregistrare ca procesator în agricultura ecologică, 
dacă nu se poate furniza acest document la 
momentul depunerii cererii de finanțare, se va 
prezenta la ultima tranșă de plată.  
 

18.2 Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice emis de un organism de 
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
cu completările și modificările ulterioare pentru 
aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 
inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui produs 
existent). 
 

    

19.1 DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE 
PRODUCĂTORI  
a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul 
registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare  
b) STATUT, inclusiv pentru Composesoratele, obștile 
și alte forme asociative de proprietate asupra 
terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările 
și completările ulterioare), din care să reiasă ca 
acestea se încadrează în categoria: societate 
cooperativa agricola, cooperativă agricola sau fermier 
în conformitate cu art. 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu 
completările și modificările ulterioare.  
 

    

19.2 Documente solicitate pentru membru al unui 
grup de producători recunoscut preliminar, al unui 
grup de producători recunoscut sau al unei 
organizații de producători  
Document emis de către grupul de producători / 
societatea cooperativă / cooperativă agricolă din care 
să reiasă că solicitantul este membru al acesteia 
însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (act 
constitutiv și statut).  
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20. Acord de principiu privind includerea 
generatoarelor terestre Antigrindină în Sistemul 
National de Antigrindină și de Creștere a 
Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea 
pentru Administrarea Sistemului National de 
Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.  
 

    

21. Document din care să rezulte că materialul de 
plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale 
ale statelor membre UE sau care se regăsesc în 
cataloagele producătorilor comerciali de material de 
plantare fructifer. 
 

    

22. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR 
SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate 
prezenta pentru a susține datele și informațiile 
prezentate în proiect.  
Atenţie!  
Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al 
eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va 
include şi consultarea informaţilor referitoare la 
solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de 
instituțiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, 
etc). 
  

    

23. Documente obligatorii la data depunerii cererii de 
finantare, după cum urmează 
23.1. Certificat constatator emis de ONRC cu furnizare 
informatii extinse valabil la data depunerii cererii de 
finanțare 
 

    

23.2 Acte infiintare, copie Certificat de inregistrare (CUI) 
 

    

23.3 Declaratii, conform modelelor anexate la ghidul 
solicitantului, dupa cum urmeaza: 
- Anexa_6.1._Declaratie_plati_catre_GAL 
Anexa_6.2_Angajament_pe_propria_raspundere_privind_
utilizarea_cofinantarii_private 
- Anexa 6.3 gal 1declaratie pe propria raspundere 
- Anexa 6.4 gal 2declaratie pe propria raspundere 

    

 
 



 
 
Concluzia verificării: 
Cererea de finanţare este : 

 CONFORMĂ                                     

 NECONFORMĂ 
 
Observații: ___________________________________________________________________________ 
 

 
 
Verificat: Expert 2  GAL FDZR BARGAU CALIMANI 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________      
                                            
Întocmit: Expert 1 GAL FDZR BARGAU CALIMANI 
Nume/Prenume ______________________          
Semnătura __________ 
Data_____/_____/________            
 
                    
  



 
 
Metodologie de aplicat pentru verificarea conformității proiectului  
 
Atenție!  
În cazul în care, în oricare din etapele de verificare a conformității proiectului, se constată erori de 
formă (de ex.: omisiuni privind bifarea anumitor casete - inclusiv din cererea de finanțare, semnarea 
anumitor pagini, atașarea unor documente obligatorii), expertul GAL FDZR BARGAU CALIMANI poate 
solicita documente sau informații suplimentare. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare 
trebuie prezentate documente, acestea trebuie să fie emise la o dată anterioară depunerii cererii 
de finanțare la GAL.   
 
Denumire solicitant  
Se preia denumirea din Cererea de finanțare  
Statutul juridic  
Se preia statutul juridic din Cererea de finanțare 
Date personale (reprezentant legal al solicitantului) 
Nume 
Prenume 
Funcţie 
Se preiau informațiile din Cererea de finanțare 
Titlul proiectului 
Se preia titlul proiectului din Cererea de finanțare. 
Data lansării apelului de selecție de către GAL 
Se completează cu data lansării apelului de selecție de către GAL. Data lansării apelului de către GAL 
va determina versiunea procedurală aplicabilă verificărilor.  
Data înregistrării proiectului la GAL 
Se completează cu data înregistrării proiectului la GAL.  
Obiectivul și tipul proiectului 
Se preia obiectivul proiectului conform descrierii menționată în Cererea de finanțare.  
Amplasarea proiectului 
Se preia amplasarea menționată în Cererea de finanțare. 
 
1. Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finanţare in cadrul prezentei 

cereri de proiecte? 
Expertul verifică dacă Cererea de finanțare a mai fost depusă și dacă da, de câte ori a fost depusă. 
Dacă a mai fost depusă de două ori, Cererea de finanțare nu va fi acceptată pentru verificare și va fi 
declarată neconformă. 

 
2. Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt numerotate 

și semnate si stampilate de către solicitant? 
Se verifică dacă Dosarul Cererii de finanţare este legat, iar documentele pe care le conţine sunt 
numerotate si semnate si stampliate de către solicitant. 

 
3. Referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află documentele 
din Dosarul Cererii de finanțare? 
Se verifică dacă referințele din Cererea de finanțare corespund cu numărul paginii la care se află 
documentele din Lista documentelor din cererea de finanţare şi din Dosarul Cererii de finanțare. 
 
4. Modelul de Cerere de finanțare utilizat de solicitant este în concordanță cu ultima 
variantă de pe site-ul GAL FDZR BARGAU CALIMANI a Cererii de finanţare aferentă măsurii M6/2A, 
în vigoare la momentul lansării Apelului de selecție de către GAL? 
 
Se verifică dacă modelul corespunde cu varianta postată pe site-ul GAL FDZR BARGAU CALIMANI.  
 
5. Cererea de finanţare este completată și semnată de solicitant? 
Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel: 
 
 



 
 
A - PREZENTARE GENERALĂ 
A1. Măsura: se verifică dacă este bifată măsura  M6/2A pentru care se solicită finanţare 
nerambursabilă. 
A2. Nume prenume/Denumire solicitant: se verifică dacă numele solicitantului corespunde celui 
menţionat în documentele anexate, după caz.   
A3. Titlu proiect: se verifică dacă este completat titlul proiectului. 
A4. Descrierea succintă a proiectului: Expertul verifică dacă solicitantul a completat acest punct. 
A5. Amplasarea proiectului: Expertul verifică  dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare 
obiectivelor investiţiei şi sunt selectate regiunea, judeţul, comuna,  satul şi dacă acestea corespund 
cu cele menționate în documentele justificative corespunzătoare. 
A6. Date despre tipul de proiect și beneficiar: 
A6.1 – Expertul  verifică  dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind categoria 
proiectului - cu construcţii montaj sau fără construcţii montaj.  
A6.2 - Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare categoriei de beneficiar în 
care se încadrează. Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului. 
Expertul verifică dacă solicitantul a bifat căsuţele corespunzătoare privind tipul proiectului de 
modernizare şi/sau extindere. Expertul verifică corectitudinea răspunsului din titlul proiectului (A3) 
şi descrierea proiectului (A4). Dacă bifa nu este corespunzătoare, expertul corectează bifa, înscriind 
acest lucru la rubrica Observaţii. 
 
B - INFORMAŢII PRIVIND SOLICITANTUL 
B1. Descrierea solicitantului 
B1.1 Informații privind solicitantul:  
Expertul verifică dacă data corespunde celei menţionate în documentele justificative 
corespunzătoare. 
Cod de înregistrare fiscală: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în lista de 
documente. 
Statutul juridic al solicitantului: expertul  verifică dacă acesta corespunde celui menţionat în  lista 
de documente. 
 Codul unic de înregistrare APIA: 

1. solicitantul este înregistrat la APIA şi a înscris codul RO. În acest caz expertul verifică codul 
RO înscris de solicitant în Registrul unic de identificare.  

B1.2 Sediul social: expertul verifică dacă adresa sediului social corespunde celei menţionate în 
documentele justificative corespunzătoare. 
B1.3 Numele reprezentantului legal, funcţia acestuia în cadrul organizatiei, precum și specimenul de 
semnătură: Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat 
specimenul de semnătură. 
 
B2. Informaţii referitoare la persoana responsabilă legal de proiect 
B2.1 Date de identitate ale reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă  informaţiile din 
cererea de finanțare corespund cu cele din actul de identitate al reprezentantului legal. 
B2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect: expertul verifică dacă toate informaţiile 
menţionate în această secțiune corespund celor care figurează în actul de identitate al 
reprezentantului legal. 
 
B3. Informatii privind contul bancar pentru proiect FEADR 
B3.1 Denumirea băncii/trezoreriei 
B3.2 Adresa băncii/trezoreriei  
B3.3 Cod IBAN 
B3.4 Titularul contului: expertul verifică dacă coordonatele furnizate corespund solicitantului, a 
cărei descriere a fost făcută la punctul B1, precedent. Toate informaţiile trebuie să concorde cu cele 
menţionate în documentele anexate. Contul se exprimă în moneda: LEI. 
 
6. Solicitantul a completat lista documentelor anexe obligatorii şi cele impuse de tipul  măsurii? 
Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele. 
 
 



 
 
7. Solicitantul a atașat la Cererea de finanțare toate documentele anexă obligatorii din listă? 
Expertul verifică dacă solicitantul a atașat toate documentele obligatorii menționate în cadrul listei 
documentelor anexate corespunzătoare modelului de Cerere de finanțare utilizat.  
 
8. Copia electronică a Cererii de finanţare corespunde cu dosarul original pe suport de 
hârtie? 
Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin 
sondaj.  

 
9. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de 
forma electronică a Cererii de finanţare? 
Se verifică dacă pe CD există fişierele scanate conform listei documentelor.  
 

10. Proiectul respectă cerințele menționate în Apelul de selecție? 
 
Expertul verifică dacă proiectul depus se încadrează în  cerințele prevăzute în Apelul de selecție, în 
ceea ce privește valoarea maximă nerambursabilă pe proiect, obiectivele eligibile și alte elemente 
specificate de GAL. 
 

11. Valoarea finanțării nerambursabile este de maximum 200.000  euro?  

 

Expertul verifică dacă valoarea finanțării nerambursabile a proiectului depășește suma de 200.000   
euro și dacă da, cererea de finanțare este respinsă. 
 
12. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ?  

 
Expertul verifică dacă este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzătoare cheltuielilor 
eligibile și neeligibile şi că operațiunile previzionate sunt menționate în coloanele prevăzute în acest 
scop. Dacă informațiile nu sunt precizate, Cererea de finanțare este declarată neconformă. 
 
13. Solicitantul a bifat/completat partea C din Cererea de finanțare referitoare la obținerea unei 
asistențe financiare nerambursabile din alte fonduri?  
 
Se verifica daca solicitantul a bifat căsuța corespunzătoare NU in cererea de finanțare sau a 
completat DA și în coloanele corespunzătoare toate informațiile cerute in cererea de finanțare 
(numărul de proiecte, denumirea programului si titlul proiectelor, valoarea sprijinului financiar 
nerambursabil in euro). Funcție de acestea, expertul va bifa căsuța corespunzătoare DA sau NU. Daca 
solicitantul nu a bifat sau completat partea C, cererea de finanțare este neconforma. 
 
14. Dacă solicitantul a obținut asistență financiară nerambursabilă pentru același tip de 
serviciu/investitie, este atașat Cererii de finanțare raportul?  
 
Daca raspunsul a fost DA, se verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor 
programe de finanţare nerambursabilă (obiective, tip de serviciu/investitie, elemente clare de 
identificare ale serviciului/investitiei, lista cheltuielilor eligibile, costul și stadiul proiectului, 
perioada derulării proiectului) întocmit de solicitant pentru solicitanții care au mai beneficiat de alte 
programe de finanțare nerambursabilă în perioada de programare anterioară, pentru aceleași tipuri 
de servicii/investitii. In caz contrar, se bifeaza casuta corespunzatoare NU, se specifica acest lucru 
la rubrica Observatii, iar cererea de finantare este neconforma.  

   
15. Solicitantul și-a însușit angajamentele corespunzătoare proiectului din Declarația pe 
propria răspundere a solicitantului ?  
Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate 
căsuțele corespunzătoare proiectului. Daca nu sunt bifate căsuțele corespunzătoare, se bifează 
căsuța corespunzătoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observații, iar cererea de finanțare 
este declarată neconformă. 

 



 
 

 
16.     Solicitantul a datat, semnat și ștampilat Declarația pe propria răspundere a solicitantului?  
Se verifica existenta datei, semnăturii si a stampilei solicitantului. Dacă informațiile nu sunt 
precizate, cererea de finanțare este declarata neconforma. 
 
17. Localizarea proiectului este în spațiul LEADER acoperit de GAL FDZR BARGAU CALIMANI? 
 
Expertul verifică dacă localitatea/localitățile pe care se va realiza investiția (așa cum se menționează 

în Cererea de finanțare) se regăsește/regăsesc pe teritoriul acoperit de GAL (aria administrativ-
teritoriala a celor 12 comune: Monor, Șieuț, Șieu, Mărișelu, Budacu de Jos, Dumitrița, Cetate, 
Livezile, Josenii Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, Bistrița Bîrgăului, Tiha Bîrgăului). Proiectul poate fi 

amplasat pe teritoriul GAL, cu condiția ca solicitantul să aibă sediul sau punctul de lucru pe teritoriul 
GAL, investiția să se realizeze pe teritoriul GAL și ponderea cea mai mare a exploatației agricole 
(suprafața agricolă/numărul de animale) să se afle pe teritoriul GAL.  
 
18. Proiectul pentru care s-a solicitat finanțare este încadrat corect în măsura în care se 
regăsesc obiectivele proiectului? 
 
Expertul va verifica încadrarea corectă a proiectului pentru care s-a solicitat finanțare în fișa măsurii 
din SDL. Se verifică dacă obiectivele, tipul de beneficiar prezentate în proiect se regăsesc în fișa 
măsurii din SDL. Dacă informațiile nu se regăsesc, cererea de finanțare este respinsă. 
 
19. Obiectivele și tipul de serviciu/investiție prezentate în Cererea de finanțare se 
încadrează în fișa măsurii din SDL? 
 
Expertul verifică dacă obiectivele proiectului și tipul de serviciu/investiție menționate în Cererea de 
finanțare se regăsesc în Fișa măsurii – parte integrantă în Strategia de Dezvoltare Locală a GAL. Dacă 
informațiile respective nu se regăsesc, Cererea de finanțare este respinsă. 
  
20. Domeniul de intervenție în care a fost încadrat proiectul, prezentat în Cererea de 
finanțare, corespunde Domeniului de intervenție prezentat în SDL, în cadrul măsurii respective?   
 
Expertul verifică dacă proiectul a fost încadrat corect în Domeniul de intervenție, conform Fișei 
măsurii din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală. 
Expertul va verifica încadrarea proiectului într-un anumit Domeniu de intervenție din cadrul măsurii 
din SDL, corelând obiectivul specific al proiectului prezentat în Cererea de finanțare cu informațiile 
din Fișa măsurii. Dacă Domeniul de intervenție nu este selectat corect, conform Fișei măsurii din SDL, 
proiectul este respins. 
 
21. Indicatorii de monitorizare specifici domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului (dacă este cazul), prevăzuţi în fișa tehnică a măsurii 
din SDL, sunt completaţi de către solicitant? 
 
Expertul verifică dacă beneficiarul a completat corect indicatorii de monitorizare corespunzători 
domeniului de intervenție principal, respectiv secundar/e (dacă este cazul), pe care este încadrat 
proiectul, precum și indicatorii specifici teritoriului (dacă este cazul), conform fișei măsurii din SDL. 
Dacă indicatorii au fost completați corect, expertul bifează DA și completează tabelul cu informațiile 
din cererea de finanțare. În cazul în care solicitantul nu a completat secțiunea corespunzătoare 
indicatorilor de monitorizare, expertul bifează NU și cererea de finanțare este respinsă. În cazul în 
care indicatorii din cererea de finanțare nu au fost completați corect/ au fost completați parțial de 
către solicitant, expertul bifează "DA cu diferențe" și completează tabelul cu informația corectă. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

III. VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT 

 
1a) Studiul de fezabilitate însoţit de Proiectul  de 
înfiinţare a plantaţiei pomicole (în cazul 
înfiinţării/reconversiei plantatiilor) și avizat de ICDP 
Mărăcineni sau de staţiunile de cercetare – dezvoltare 
pomicole din zonă).  
1.b Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei 

existente 

1.c  Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor 

 

Controlul conformităţii constă în verificarea prezenţei 
studiului de fezabilitate si daca respectă structura 
prezentată în Ghidul solicitantului.  
 
De asemenea, expertul va verifica:  
In cazul in care solicitantul realizeaza in regie proprie 
constructiile in care va amplasa utilajele achizitionate prin 
investitia FEADR, cheltuielile cu realizarea constructiei vor 
fi trecute in coloana „neeligibile”, va prezenta certificatul 
de urbanism si va intocmi studiu de fezabilitate.  
 
In cazul in care investitia prevede utilaje cu montaj, 
solicitantul este obligat sa evidentieze montajul la capitolul 
4.2 Montaj utilaj tehnologic din Bugetul indicativ al 
Proiectului, chiar daca montajul este inclus in oferta 
utilajului sau se realizeaza in regie proprie (caz in care se va 
evidentia in coloana „cheltuieli neeligibile”)>  
 
- codul CAEN al firmei de consultanta trebuie mentionat in 
Studiul de fezabilitate, pct. 1.2 a. In cazul in care cheltuielile 
de consultanta nu sunt specificate in categoria cheltuielilor 
eligibile, nu este necesar mentionarea codului CAEN.  
 
- devizul general si devizele pe obiect trebuie sa fie 
semnate de persoana care le-a intocmit si sa poarte 
stampila elaboratorului documentatiei.  
 
- existenta „foii de capat”, care contine semnaturile 
colectivului format din specialisti condus de un sef de 
proiect care a participat la elaborarea documentatiei si 
stampila elaboratorului.  
 
- detalierea capitolului 3 – cheltuieli pentru proiectare si 
engineering si capitolul 5 – organizare de santier prin 
devize care sa justifice in detaliu sumele respective, pentru 
a putea fi urmarite in etapa de achizitii si autorizare plati.  
 
- partile desenate din cadrul sectiunii B (planuri de 

amplasare in zona, planul general, relevee, sectiuni etc.), 

sa fie semnate, stampilate de catre elaborator in cartusul 

indicator 

2.Situaţiile financiare (bilant –formularul 10, cont de 

profit și pierderi – formularul 20, formularele 30 și 40) 

precedente anului depunerii proiectului inregistrate la 

Administratia Financiară. În cazul în care solicitantul este 

Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei 
Bilantului (situatiei financiare anuale, formularele 10, 20, 
30, 40) ultimii trei ani depunerii proiectului.  
Se verifica daca acestea sunt inregistrate la administratia 
financiara. Daca aceste documente exista, se bifeaza 



 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT 

înfiinţat cu cel puţin trei ani financiari înainte de anul 

depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele trei 

situaţii financiare. 

Sau 

Declarația de inactivitate înregistrată la Administrația 

Financiară, în cazul solicitanților care nu au desfășurat 

activitate anterior depunerii proiectului 

 

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale 

și  intreprinderi familiale: 

Declarație specială privind veniturile realizate în anul 

precedent depunerii proiectului  inregistrata la 

Administratia Financiara (formularul 200 insotit de Anexele 

la Formular) în care  rezultatul brut obţinut anual sa  fie 

pozitiv (inclusiv 0)  si/sau Declaratia privind veniturile din 

activitati agricole impuse pe norme de venit (formularul 

221; 

 

Pentru solicitantii a caror activitate a fost afectata de 

calamităţi naturale (inundatii, seceta excesiva etc.) se va 

prezenta: 

- Situaţiile financiare (bilant – formularul 10, cont de profit 

și pierderi formularul 20, formularele 30 și 40) din unul din 

ultimii trei  ani precedenti anului depunerii proiectului, în 

care productia nu a fost calamitata iar rezultatul 

operational (rezultatul de exploatare din bilant) sa  fie 

pozitiv (inclusiv 0), înregistrate la Administratia Financiara. 

- în cazul persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 

individuale și  intreprinderilor familiale: 

- Declaraţie specială privind veniturile realizate  

inregistrata la Administrația Financiară (formularul 200 

însoțit de Anexele la Formular) în care rezultatul brut 

obţinut anual sa  fie pozitiv (inclusiv 0) și/sau Declarația 

privind veniturile din activitati agricole impuse pe norme 

de venit (formularul 221) 

Pentru anii calamitați solicitantul va prezenta documente 
(ex.: Proces verbal de constatare și evaluare a pagubelor) 

casuta corespunzatoare din coloana DA. Se solicita 
originalul si expertul verifica concordanta copiei cu 
originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana 
„Concordanta copie cu originalul”.  
Pentru PFA, intreprinderi individuale si intreprinderi 
familiale se verifica existenta Declaratiei speciale privind 
veniturile realizate / Declaratiei anuale de venit si daca 
acestea sunt inregistrate la Administratia Financiara. Se 
solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei cu 
originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana 
„Concordanta copie cu originalul”.  
Se solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei 
cu originalul, bifând căsuța corespunzătoare in coloana 
„Concordanta copie cu originalul”. Se va verifica prezenta 
situațiilor financiare pentru anii n, n-1, n-2 si n-3, unde n 
este anul anterior depunerii cererii de finanțare (pentru 
verificarea încadrării in categoria firmelor in dificultate).  



 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT 

emise de organismele abilitate (de ex.: Comitetul local 
pentru situatii de urgenta) 
 

3. DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU:  
a) TERENUL AGRICOL:  
Copie după documentul autentificat la notar care 
atestă dreptul de proprietate (a1) asupra terenului 
şi/ sau tabel centralizator (a2) emis de Primărie 
semnat de persoanele autorizate conform legii, 
conținând sumarul contractelor de arendare cu 
suprafeţele pe care va fi realizată investiția luate în 
arendă, pe categorii de folosință, perioada de 
arendare şi/sau contractul de concesiune, cu o 
valabilitate de minimum 15 ani, excepție făcând 
pepinierele, culturile de căpșun, zmeur, mur, coacăz 
și agriș unde perioada minimă este de 10 ani, 
începând cu anul depunerii Cererii de Finanțare.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conțină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 
dacă este în graficul de realizare a investițiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 
concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este 
suprafaţa supusă acestui proces).  

 Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 
agricole, grupuri de producători, se vor prezenta 
documentele prevăzute mai sus pentru toţi membrii 
fermieri ai acestor solicitanţi.  
 
Atenţie! În cazul Societăţilor agricole se ataşează 
tabelul centralizator emis de către Societatea agricolă 
care va cuprinde suprafeţele aduse în folosința 
societăţii şi numele membrilor fermieri care le deţin 
în proprietate, cu o valabilitate de minimum 15 ani, 
excepție făcând pepinierele, culturile de căpșun, 
zmeur, mur, coacăz și agriș unde perioada minimă 
este de 10 ani, începând cu anul depunerii Cererii de 
Finanțare. 
a3) Copie din Registrul Agricol emis de Primării, 
eliberată cu cel mult 30 de zile înaintea depunerii 
Cererii de finanțare în cazul solicitanților care prin 
intermediul proiectului vizează investiții pe terenuri 
în pregătire.  
b) IMOBILUL (clădirile şi/ sau terenurile) pe care 
sunt/ vor fi realizate investițiile:  

Controlul conformității va consta în verificarea pe de o 
parte că aceste documente sunt completate, semnate şi 
poartă ștampila administrației care le-a eliberat iar pe de 
altă parte că acestea din urmă au fost emise pe numele 
solicitantului. Se solicita originalul documentului si 
expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând 
căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”. 



 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT 

- Actul de proprietate, contract de concesionare, care 
să certifice dreptul de folosință pe o perioadă de cel 
puţin 10 ani începând cu anul depunerii Cererii de 
finanțare în cazul clădirilor asupra cărora se intervine 
cu investiții de modernizare/extindere și a terenurilor 
pe care se vor realiza investiții ce presupun lucrări de 
construcții montaj.  
Contractul de concesiune va fi însoţit de adresa 
emisă de concedent şi trebuie să conțină:  
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale și 
dacă este în graficul de realizare a investițiilor 
prevăzute în contract şi alte clauze;  
- suprafaţa concesionată la zi (dacă pentru suprafaţa 
concesionată există solicitări privind retrocedarea sau 
diminuarea, și dacă da, să se menţioneze care este 
suprafaţa supusă acestui proces) pentru terenul pe 
care este amplasată clădirea. 
Atenţie! Pentru construcțiile și/sau terenul ce 
fac/face obiectul Cererii de finanțare, solicitantul 
trebuie să prezinte documente care să certifice 
dreptul acestuia de a obţine, potrivit legii, autorizația 
de construire/ desființare:  
- dreptul real principal - (drept de proprietate, drept 
de administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute) 
dobândit prin: act autentic notarial, certificat de 
moștenitor, act administrativ de restituire, hotărâre 
judecătorească, lege. În cazul dreptului de superficie 
se acceptă act de superficie încheiat în formă 
autentică de un notar public.  
- drept de creanță, definit conform Legii nr. 50/ 1991 
privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, republicată cu modificările și completările 
ulterioare pentru terenul pe care urmează a se realiza 
investiția.  
Pentru construcțiile cu caracter provizoriu, definite 

conform Legii nr. 50/1991, republicata cu modificările 

și completările ulterioare, solicitantul poate prezenta 

şi un contract de arendă/ comodat/ locaţiune 

(închiriere) asupra terenului şi acordul expres al 

proprietarului de drept. 

c) EXTRAS DE CARTE FUNCIARĂ sau Document care 
să certifice că nu au fost finalizate lucrările de 
cadastru, pentru proiectele care vizează investiții de 
lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale 
acestora.  



 
 

DOCUMENTE DE PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT 

Atenţie! În situația în care imobilul pe care se execută 
investiţia nu este liber de sarcini (gajat pentru un 
credit), se va depune acordul creditorului privind 
execuția investiției şi graficul de rambursare a 
creditului.  
d) Document pentru efectivul de animale deţinut în 
proprietate:  
1) Extras din Registrul Exploatației emis de ANSVSA/ 
DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii 
CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, 
însoţit de formular de mişcare ANSVSA/ DSVSA 
(Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale 
Ordinului ANSVSA nr. 40/2010);  
Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări și 
albine - Adeverință eliberată de medicul veterinar de 
circumscripţie, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de 
data depunerii CF, din care rezulta numărul păsărilor 
şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului 
în Registrul Exploatației 
Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative 
agricole, grupuri de producători, se vor prezenta 
documentele prevăzute la punctul d) pentru toţi 
membrii fermieri ai acestor solicitanţi.  
2) PAŞAPORTUL emis de ANZ pentru ecvideele cu 
rasă şi origine.  
 

4.Certificat de urbanism/ pentru proiecte care prevăd 
construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 

Certificatul de urbanism nu trebuie însoţit de avizele 
menționate ca necesare fazei următoare de 
autorizare. 

Controlul conformității va consta în verificarea pe de o 
parte că aceste documente sunt completate, semnate şi 
poartă ștampila administrației care le-a eliberat iar pe de 
altă parte că acestea din urmă au fost emise pe numele 
solicitantului. Se solicita originalul documentului si 
expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifând 
căsuța corespunzătoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”. 

9.  
9.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare 
a conformităţii cu legislaţia sanitară emise cu cel mult un 
an înaintea depunerii Cererii de finanțare, pentru 
unitățile care se modernizează şi se autorizează/avizează 
conform legislației în vigoare.  
9.2 NOTA DE CONSTATARE PRIVIND CONDIŢIILE DE 
MEDIU pentru toate unităţile în funcţiune.- se va depune 
la momentul încheierii contractului  
 

Se verifica existenta documentului, sa fie datat, stampilat 
si semnat de către autoritatile competente care l-au emis. 
Dacă informaţiile nu sunt precizate, cererea de finanțare 
este declarata neconforma.   

10. a) HOTĂRÂRE JUDECĂTOREASCĂ definitivă 
pronunţată pe baza actului de constituire și a 
statutului propriu în cazul Societăţilor agricole, 
însoțită de Statutul Societății agricole;  

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 
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b) STATUT pentru Societatea cooperativă agricolă 
(înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005) și Cooperativa 
agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004, cu 
modificările și completările ulterioare, 
composesorate, obști și alte forme asociative de 
proprietate asupra terenurilor (menţionate în Legea 
nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de 
proprietate asupra terenurilor agricole şi celor 
forestiere, cu modificările și completările ulterioare)  
c) DOCUMENT DE ÎNFIINŢARE A INSTITUTELOR DE 
CERCETARE, a Centrelor şi staţiunilor de cercetare –
dezvoltare şi didactice inclusiv universităţi având în 
subordine stațiuni de cercetare dezvoltare şi 
didactice din domeniul agricol.  
 

11.1 DIPLOMĂ DE STUDII SUPERIOARE în domeniul 
agricol, agro-alimentar sau economie agrară, DUPA 
CAZ adeverință de absolvire a studiilor respective, 
însoţită de foaia matricolă pentru cei care au absolvit 
în ultimele 12 luni;  
11.2 DIPLOMA DE ABSOLVIRE STUDII postliceale şi 
liceale în domeniul agricol.  
Atenţie! Documentele se pot prezenta pentru 
administratorul persoanei juridice sau pentru 
managerul exploataţiei agricole (angajatul pe post de 
director general sau şef de exploataţie cu 
responsabilităţi privind deciziile referitoare la 
gestionare, la beneficii şi la riscurile financiare 
legate de exploataţie). 
11.3 DIPLOMA DE ABSOLVIRE A ȘCOLII 
PROFESIONALE sau diploma/certificat de calificare ce 
atestă formarea profesională/certificat de 
competențe emis de un centru de evaluare și 
certificare a competentelor profesionale obținute pe 
alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea 
să fie autorizat de Autoritatea Națională pentru 
Calificări, sau certificat de absolvire a cursului de 
calificare emis de ANCA, care conferă un nivel minim 
de calificare în domeniu agricol, agro-alimentar, 
economie agrară.  
11.4 ADEVERINȚA DE ABSOLVIRE A STUDIILOR ÎN 
DOMENIU, PÂNĂ LA ELIBERAREA DOCUMENTULUI 
DOVEDITOR, DAR NU MAI TÂRZIU DE ULTIMA PLATĂ  
11.5 EXTRAS DIN REGISTRUL GENERAL DE EVIDENȚĂ 
A SALARIAȚILOR care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă. 
Atenţie! Diplomele de studii/ Certificatele/ 
Adeverințele vor fi emise de către o Instituție 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 
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autorizată/ acreditată de Ministerul Educației, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, iar documentul 
care atestă formarea profesională, trebuie să fie 
recunoscut de Autoritatea Națională pentru 
Calificare. 

12. ÎN CAZUL PROIECTELOR CARE INCLUD ŞI 
INVESTIȚII PRIVIND IRIGAŢIILE:  
12.1 AVIZ DE GOSPODARIREA APELOR/ 
NOTIFICAREA DE ÎNCEPERE A EXECUTIEI în cazul 
investițiilor noi  
Sau  
AUTORIZAȚIE DE GOSPODARIRE / NOTIFICARE DE 
PUNERE ÎN FUNCȚIUNE, în cazul funcţionării 
sistemului de irigaţii.  
12.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul)  
12.3 Document emis de OUAI privind acordul de 
branşare (dacă este cazul)  
12.4 Document privind acordul de branșare emis de 
entitatea care administrează sursa de apă (dacă este 
cazul).  
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 

13. AUTORIZAŢIA PENTRU PRODUCEREA, 
PRELUCRAREA ŞI COMERCIALIZAREA SEMÎNŢELOR ŞI 
MATERIALULUI SĂDITOR  
Atenţie! Autorizaţia pentru producerea, prelucrarea 
şi comercializarea semințelor certificate este 
eliberată de Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea 
Semințelor și Materialului Săditor (ITCSMS), pentru 
soiurile care se regăsesc în Catalogul soiurilor 
româneşti (ISTIS).  
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 

14. AUTORIZAŢIA DE PLANTARE (la depunerea 
cererii de finanțare)  
Pentru plantațiile de pomi cu suprafaţa mai mare de 

2 ha şi pentru plantațiile de arbuşti fructiferi cu 

suprafaţa mai mare de 0,5 ha autorizaţia de plantare 

se eliberează în baza unui proiect de înfiinţare a 

plantației pomicole elaborat de persoane autorizate 

şi avizat de Institutul de cercetare-dezvoltare pentru 

pomicultură sau de staţiunea de cercetare-

dezvoltare pomicolă din zonă. 

Atenție! Inclusiv investițiile care vizează înfiinţarea 
de plantații pomicole pe suprafețe mai mici de 2 ha 
vor avea proiect de înfiinţare a plantației pomicole 
elaborat de persoane autorizate şi avizat de 
Institutul de cercetare-dezvoltare pentru 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 
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pomicultură sau de staţiunea de cercetare-
dezvoltare pomicolă din zonă. 
 

15. AUTORIZAŢIA DE DEFRIŞARE (la depunerea 
cererii de finanțare)  
Defrişarea plantațiilor de pomi şi arbuşti fructiferi de 
interes comercial aparținând persoanelor fizice sau 
juridice se face numai în baza autorizaţiei de defrişare 
eliberate de direcţiile pentru agricultură şi dezvoltare 
rurală judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, 
în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.  
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 

16. DOCUMENTE CARE ATESTĂ CALITATEA DE 
MEMBRU OIPA  
16.1 DOCUMENT EMIS DE CĂTRE ORGANIZATIA 
ÎNTERPROFESIONALĂ PENTRU PRODUSELE 
AGROALIMENTARE (OIPA), din care să reiasă că 
solicitantul și , daca este cazul, terțele persoane cu 
care acesta încheie contracte si/sau precontracte, 
are/au calitatea de membru al acesteia, însoţit de 
documentul de înfiinţare al OIPA (act constitutiv și 
statut), document avizat de consiliul director.  
Se va lua în considerare atât documentul avizat de 
către Preşedintele Consiliului Director cât și de o altă 
persoană împuternicită de Consiliul Director conform 
prevederilor statutului.  
În acest caz, pe lângă documentul emis de OIPA din 
care sa reiasă ca solicitantul este membru al acesteia, 
solicitantul trebuie sa prezinte şi Hotărârea 
Consiliului Director de împuternicire a Preşedintelui 
Consiliului Director sau a unei alte persoane din 
cadrul Consiliului Director, conform prevederilor 
statutului, în vederea semnării acestor documente.  
16.2 Precontractele/ contracte/ cu membrii OIPA/ 
Grup de Producători (GP)/ cooperative/ organizație 
de producători în vederea 
condiționării/procesării/comercializării producției 
proprii.  
Membrii OIPA/cooperativa/ organizația de 
producători/ GP prin care se realizează aceste 
operațiuni trebuie fie autorizați să desfășoare 
activitatea respectivă.  
 
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 

17. PRECONTRACTE ÎNCHEIATE CU PERSOANE 
JURIDICE prin care se realizează comercializarea 
produselor proprii. 
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 
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18.1 FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PRODUCĂTOR 
ȘI/SAU PROCESATOR ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ, 
eliberată de DAJ, însoțită de CONTRACTUL ÎNCHEIAT 
CU UN ORGANISM DE INSPECȚIE ȘI CERTIFICARE (în 
cazul investițiilor noi sau în cazul modernizării 
exploatațiilor care obțin după implementarea 
proiectului, un produs ecologic). În cazul fișei de 
înregistrare ca procesator în agricultura ecologică, 
dacă nu se poate furniza acest document la 
momentul depunerii cererii de finanțare, se va 
prezenta la ultima tranșă de plată.  
18.2 Certificat de conformitate a produselor 
agroalimentare ecologice emis de un organism de 
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG 
34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice 
cu completările și modificările ulterioare pentru 
aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de 
inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui produs 
existent). 
 

Se verifica existenta documentului daca este cazul si 
proiectul o impune, valabilitatea acestuia, stampila unitatii 
care l-a eliberat si semnatura reprezentantului unitatii. 

19.1 DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU GRUP DE 
PRODUCĂTORI  
a) Certificatul de înregistrare eliberat de oficiul 
registrului comerţului conform legislaţiei în vigoare  
b) STATUT, inclusiv pentru Composesoratele, obștile 
și alte forme asociative de proprietate asupra 
terenurilor (menţionate în Legea nr. 1/2000 pentru 
reconstituirea dreptului de proprietate asupra 
terenurilor agricole şi celor forestiere, cu modificările 
și completările ulterioare), din care să reiasă ca 
acestea se încadrează în categoria: societate 
cooperativa agricola, cooperativă agricola sau fermier 
în conformitate cu art. 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu 
completările și modificările ulterioare.  
19.2 Documente solicitate pentru membru al unui 
grup de producători recunoscut preliminar, al unui 
grup de producători recunoscut sau al unei 
organizații de producători  
Document emis de către grupul de producători / 
societatea cooperativă / cooperativă agricolă din care 
să reiasă că solicitantul este membru al acesteia 
însoţit de documentul de înfiinţare al acestora (act 
constitutiv și statut).  
 

Se verifica existenta documentului, valabilitatea acestuia, 
stampila unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii.  
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20. Acord de principiu privind includerea 
generatoarelor terestre Antigrindină în Sistemul 
National de Antigrindină și de Creștere a 
Precipitațiilor (la depunere), emis de Autoritatea 
pentru Administrarea Sistemului National de 
Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor.  
 

Se verifica existenta documentului, valabilitatea acestuia, 

stampila unitatii care l-a eliberat si semnatura 

reprezentantului unitatii.  

21. Document din care să rezulte că materialul de 
plantare fructifer este inclus în Cataloagele oficiale 
ale statelor membre UE sau care se regăsesc în 
cataloagele producătorilor comerciali de material de 
plantare fructifer. 
 

Se verifica existenta documentului, valabilitatea acestuia, 

stampila unitatii care l-a eliberat si semnatura 

reprezentantului unitatii.  

22. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (SE VOR 
SPECIFICA DUPĂ CAZ) pe care solicitantul le poate 
prezenta pentru a susține datele și informațiile 
prezentate în proiect.  
Atenţie!  
Evaluarea Cererii de finanțare din punct de vedere al 
eligibilităţii şi al verificării criteriilor de selecţie va 
include şi consultarea informaţilor referitoare la 
solicitant şi exploataţia agricolă, deţinute de 
instituțiile abilitate (ex: ANSVSA, APIA, MADR, ONRC, 
etc). 
 

Se verifica existenta documentului, valabilitatea acestuia, 
stampila unitatii care l-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii. 

23. Documente obligatorii la data depunerii cererii 
de finantare, după cum urmează 
23.1. Certificat constatator emis de ONRC cu 
furnizare informatii extinse valabil la data depunerii 
cererii de finanțare 
23.2 Acte infiintare, copie Certificat de inregistrare 
(CUI) 
23.3 Declaratii, conform modelelor anexate la ghidul 
solicitantului, dupa cum urmeaza 
- Anexa_6.1._Declaratie_plati_catre_GAL 
- 
Anexa_6.2_Angajament_pe_propria_raspundere_pri
vind_utilizarea_cofinantarii_private 
- Anexa 6.3 gal 1declaratie pe propria raspundere 
- Anexa 6.4 gal 2declaratie pe propria raspundere 

Se verifica existenta documentelor, valabilitatea acestora, 
stampila unitatii care le-a eliberat si semnatura 
reprezentantului unitatii.  
 
In cazul declaratiilor pe propria raspundere a solicitantului, 
se verifica existenta documentului, sa fie datat, stampilat 
si semnat de către solicitant. Dacă informațiile nu sunt 
precizate, cererea de finanțare este declarata neconforma. 

 


