
 
C M5.3A – Fisa de verificare a conformitatii proiectului –V05 

ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
 

C M5.3A - Fișa de verificare  a conformitatii proiectului pe M5/3A –  
„Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole ”- V05 

 
 

cu obiective care se încadrează în  prevederile art. 17, alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 -
corespondență SM 4.2 din PNDR  

 
 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT SI LA PROIECT 
 
Denumirea solicitantului:________________________________________________________ 
Titlul proiectului: _______________________________________________________________ 
Data lansării apelului de selecție de către GAL : _______________________________________ 
Data înregistrării proiectului la GAL: _______________________________________________ 
Amplasare proiect (localitate):____________________________________________________ 
Statut juridic solicitant:__________________________________________________________ 
Date personale reprezentant legal 
Nume: _____________________Prenume:___________________________________________ 
Funcţie reprezentant legal:________________________________________________________ 

 
Solicitantul a mai depus pentru verificare această cerere de finantare in cadrul prezentei cereri de 
proiecte? 
 

DA                                          NU       
 
Dacă da de cate ori? 
 
O dată    De două ori   
 
Prezenta cerere de finantare este acceptată pentru verificare? 
 

DA      

NU     deoarece aceasta a mai fost verificată şi declarată neconformă de doua ori,  în prezenta cerere 
de proiecte, în baza fişelor de verificare: 
 

NR............. din data   ........./........../2022 
 
NR............. din data   ........./........../2022 
 
NU     deoarece aceasta a mai fost verificata si declarata conforma in prezenta cerere de proiecte, in 
baza fisei de verificare: 
 
NR............. din data   ........./........../2022 
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VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE  
SI A CONCORDANTEI DOCUMENTELOR PREZENTATE 

 
1. Solicitantul a utilizat varianta Cererii de finantare adaptata de GAL pentru masura M5/3A din SDL 

si postata pe site-ul propriu http://drumurilebistritei.ro ? 
 

     DA       sau    NU 
 

2. Dosarul Cererii de Finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate  
de catre solicitant? 

DA           sau         NU 
 

3. Este anexat Opisul documentelor (pagina 0), iar referintele din Cererea de Finantare corespund cu 
numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finantare? 

   DA           sau         NU 
 

4. Cererea de finanţare este completată si semnată de solicitant? 
                                                                                     DA            sau         NU 

 
5. Solicitantul a completat lista documentelor obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 

     DA            sau         NU 

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

DA            sau         NU 

7. Fiecare copie a unui document original care ramane in posesia solicitantului este  “conform cu 
originalul”? 

            DA        sau        NU 
8. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de activitate, este 

atasat Cererii de Finantare Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 
(obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de 
finantare nerambursabila in ultimii trei ani, pentru acelasi tip de activitate?    

            DA   sau   NU    sau      NU ESTE CAZUL 
9. Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului  din Declaratia pe propria raspundere a 

solicitantului?                                                                        DA  sau           NU 
 

10. Solicitantul a  datat si semnat Declaratia pe propria raspundere a solicitantului? 
                                                                   DA  sau   NU 

11. Solicitantul a completat  coloanele din bugetul indicativ? 
                                                             DA  sau   NU 

12. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii, domeniului de intervenție pe care este încadrat 
proiectul, inclusiv cei specifici teritoriului, prevăzuți în fișa tehnică a măsurii din SDL si in Cererea 
de finantare, sunt completaţi de către solicitant? 

                                              DA    sau      DA cu diferente       sau      NU   

http://drumurilebistritei.ro/
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13. Copia electronică ( CD/DVD) a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 
hârtie? 
                 DA      sau      NU 

14. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 

                             DA      sau           NU   

 
VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 

 

Denumirea documentului 

Existenta documentului Concordanţă copie 
cu originalul 

DA NU 
Nu este 

cazul 
 

1.a) Studiul de Fezabilitate (pentru 
achizitiile simple se vor complete doar 
punctele care vizeaza acest tip de 
investitie) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

1. b) Expertiza tehnică de specialitate 
asupra construcţiei existente 

 
 

 
 

 
 

 
 

1. c) Raportul privind stadiul fizic al 
lucrărilor. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

1.d) ANEXA C - pentru solicitantii cu statut 
juridic I.I, P.F.A. sau I.F. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1.e) ANEXA B - pentru celelalte categorii 
de solicitanti 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. Situatiile financiare  (bilanţ– formularul 
10, contul de profit şi pierderi- formularul 
20, formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului, înregistrate la 
Administraţia Financiară      sau 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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 finanţare Bilanţul – 
formularul 10,  anului anterior depunerii 
proiectului însoţit de contul de profit și 
pierdere - formularul 20, inclusiv 
formularele 30 şi 40, înregistrat la 
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Administraţia Financiară  prin care 
dovedeşte  că nu a inregistrat venituri din 
exploatare . 

Declaratie de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară, in 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 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pentru persoane fizice autorizate, 
intreprinderi familiale și  intreprinderi 
individuale:  
Declaratie privind veniturile realizate in 
anul precedent depunerii proiectului, 
înregistrată la Administrația Financiară în 
care rezultatul brut obţinut anual să nu fie 
negativ (să fie pozitiv sau 0). 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

3.  a)  Documente  solicitate  pentru 
imobilul  (clădirile  şi/sau  terenurile)  pe  
care  sunt/ vor fi realizate investiţiile: 

a1) Actul de proprietate asupra 
clădirii, contract de concesiune sau alt 
document încheiat la notar, care să 
certifice dreptul de folosinţă asupra 
clădirii pe o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanţare, care să confere titularului 
inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor 
de construcții, după caz în acord cu 
precizările din Studiul de Fezabilitate, 
în conformitate cu prevederile Legii 
50/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în 
vedere  tipul de investiţie propusă prin 
proiect; 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

a2) Documentul care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului, contract de 
concesiune sau alt document încheiat la 
notar, care să certifice dreptul de folosinţă 
al terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 
ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanțare, care să confere titularului 
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inclusiv dreptul de execuție a lucrărilor de 
construcții, după caz, în acord cu precizările 
din Studiul de Fezabilitate, în conformitate 
cu prevederile Legii 50/1991, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare, 
având în vedere tipul de investiţie propusă 
prin proiect. 

Contractul de concesiune va fi 
însoţit de Adresa emisa de 
concedent şi trebuie să conţină: 
- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale și dacă este cazul 
respectarea graficului de realizare a 
investiţiilor 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a3)  Extras de carte funciara sau 
document care sa certifice ca nu au fost 
finalizate lucrarile de cadastru, pentru   
Cererile de Finanţare care vizează 
investiţii în lucrări privind construcţiile 
noi sau modernizări ale acestora. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

a 4) Acordul creditorului privind executia 
investitiei si Graficul de rambursare a 
creditului 

În situatia în care imobilul pe care se 
execută investiţia nu este liber de 
sarcini (gajat pentru un credit), se vor 
depune aceste documente. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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 urmatoare de autorizare. 

 
 

 
 

 
 

 
 

5.  Document emis de AJPM pentru 
proiect, în conformitate cu Protocolul de 
colaborare AFIR-ANPM-GNM: 
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1.a)  Clasarea notificării 
 sau 

 
 

   

1.b) Decizia etapei de evaluare initială 
sau 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.a) Decizia etapei de încadrare 
 sau 

 
 

 
 

 
 

 
 

2.b)Acord de mediu  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

6.1 Documente care dovedesc 
capacitatea şi sursa de co-finanţare a 
investiţiei, emise de către o instituţie 
financiară (extras de cont şi/ sau 
contract de credit). În cazul în care 
dovada co-finanţării se prezintă prin 
extras de cont, acesta va fi vizat şi datat 
de instituția financiară   cu cel mult 5 
zile lucrătoare înainte de data depunerii 
la GAL și va fi însoțit de Angajamentul 
solicitantului (model afișat pe site) că 
minimum 50% din disponibilul de 
cofinanțarea privată va fi destinat 
plăților aferente implementării 
proiectului. AFIR va verifica cheltuielile în 
extrasul de cont depus la dosarul aferent 
primei tranșe de plată; 

  - 
 
 

8.1 Document emis de DSVSA judeteana 
pentru proiect, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA, publicat 
pe pagina de internet www.afir.info. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

8.2 Document emis de DSP judeteana 
pentru proiect, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi Ministerul 
Sanatatii, publicat pe pagina de internet 
www.afir.info. 
Documentele  8.1 si 8.2   vor  fi  emise  cu  
cel  mult  un  an  înaintea  depunerii  
acestora  odata cu Cererea de finantare. 
Formatul documentelor poate fi vizualizat 
pe pagina de internet www.afir.info,  
secţiunea: Informaţii utile/ Protocoale de 
colaborare. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Pentru unitățile care se modernizează: 
9.1  Autorizatie sanitara/ Notificare de  

    

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
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constatare  a  conformităţii  cu  legislaţia  
sanitară ,emise cu cel mult un an înaintea 
depunerii Cererii de Finanţare, pentru 
unitățile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislației în 
vigoare, se depune odata cu Cererea de 
finantare. În cazul în care solicitantul 
prezinta autorizaţii de funcţionare, 
acestea trebuie eliberate/ vizate cu cel 
mult un an în urmă faţă de data depunerii 
Cererii de Finanţare.  

10 a)  Statut pentru Societatea 
cooperativă înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 
2005 cu modificările și completările 
ulterioare și Cooperativa agricolă 
înfiinţată în baza Legii nr. 566/ 2004  cu 
modificările și completările ulterioare, 

    

10 b)  Document emis de catre 
Organizatia Interprofesionala pentru 
produsele agroalimentare  (OIPA),  din  
care  să  reiasă  că  solicitantul  si,  daca  
este  cazul, terțele persoane cu care 
acesta incheie precontracte, are/au 
calitatea de membru al acesteia, însoţit de 
documentul de înfiinţare al OIPA (act 
constitutiv și statut),  document avizat de 
consiliul director. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

11.1 Certificat de conformitate a 
produselor agroalimentare ecologice  
(produse  finite)  emis  de  un  organism  
de  inspecţie  şi  certificare,  conform  
prevederilor  OUG 34/2000  privind  
produsele  agroalimentare  ecologice  cu  
completările  și  modificările  ulterioare 
(pentru modernizări în vederea obținerii 
unui produs existent). 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

11.2  Pentru investitii  în vederea obținerii 
unui produs nou: 

a) Fisa de inregistrare ca 
procesator si producator in 
agricultura ecologica    
b) Contractul procesatorului cu un 
organism certificat de inspectie si 
certificare       
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12. Document care să demonstreze 
calitatea de membru al grupului aplicant 
pentru produsul alimentar care participă 
la sisteme din domeniul calității 
produselor agricole și alimentare 
recunoscute sau în curs de recunoaștere la 
nivel european. 

    

13. Atestatul de produs traditional emis 
de MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 
2013 privind atestarea produselor 
tradiţionale (pentru modernizări în 
vederea obținerii unui produs existent  la 
depunere, pentru investiții în vederea 
obținerii unui produs nou la ultima plată). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14. Atestat produs alimentar obtinut 
conform unei retete consacrare romanesti  
emis de MADR, în conformitate cu 
Ordinul 394/2014 privind atestarea 
produselor alimentare obținute conform 
rețetelor consacrate românești (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui 
produs existent la depunere, pentru 
investiții în vederea obținerii unui produs 
nou la ultima plată). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

15. DECIZIE de acordare a dreptului de 
utilizare a menţiunii de calitate 
facultative "produs montan" emisă de 
Agenția Națională a Zonei Montane, în 
conformitate cu Ordinul nr. 52/2017 
privind aprobarea Procedurii de verificare 
a conformităţii datelor cuprinse în caietul 
de sarcini în vederea acordării dreptului 
de utilizare a menţiunii de calitate 
facultative "produs montan" şi de 
verificare a respectării legislaţiei europene 
şi naţionale de către operatorii economici 
care au obţinut dreptul de utilizare a 
respectivei menţiuni/ COPIE CERERE 
depunere documentație în vederea 
dobândirii dreptului de utilizare a 
menţiunii de calitate facultativă "produs 
montan" - pentru produsele în curs de 
recunoaștere. 

 
 

 
 

 
 

 
 

16. Declaratie cu privire la neincadrarea     
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in categoria firme in dificultate     

17. Precontracte/contracte încheiate 
direct cu comercianții cu amănuntul, 
deținătorii de unități turistice, restaurante, 
unitati de procesare ulterioară 
înregistrate/autorizate, ferme zootehnice, 
etc. 

 
 

 
 

 
 

 
 

18. Alte documente justificative  pe care 
solicitantul le poate aduce în scopul 
susținerii proiectului (se vor specifica dupa 
caz). 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Concluzia verificării conformităţii 
 
Cererea de Finantare  este:                      
 
 CONFORMA              
 NECONFORMA              
 
Observatii..................................................................................................................................... 
 
 
Aprobat de: Manager  GAL –ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
Nume si prenume: ……………………………………………… 
Semnatura si stampila............................................   
DATA……….................................................... 
 
Verificat de: Expert 2 GAL - ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
Nume si prenume: ……………………....................  
Semnătura: .....................................................   
DATA: ………................................... 
 
Intocmit de:  Expert 1 GAL  – ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
Nume si prenume: …………………………………. 
Semnatura: .............................................                     
DATA: ………................................... 
 
Am luat la cunostinta. 
Numele si prenumele reprezentantului legal al proiectului: ………………........ 
Semnătura / stampila (optional): ………….......................   
DATA: ………..................... 
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Metodologie pentru verificarea conformitatii proiectului pe masura M5/3A –  
„Investitii in prelucrarea, comercializarea si dezvoltarea produselor agricole ”- V05 

 
 

cu obiective care se încadrează în  prevederile art. 17, alin. (1), lit. (b) din Reg. (UE) nr. 1305/2013 -
corespondență SM 4.2 din PNDR  

 
 

INFORMATII GENERALE CU PRIVIRE LA SOLICITANT SI LA PROIECT 
 

Solicitantul a mai depus pentru verificare aceasta cerere de finantare in cazul prezentei cereri de 
proiecte? 
 
Verificarea se va realiza conform Sectiunii 2 din cadrul Procedurii pentru evaluarea si selectia 
proiectelor si pentru solutionarea contestatiilor, punctul 2.2. “Primirea proiectelor la GAL si 
acceptarea/ neacceptarea  lor pentru verificare”.  

Pentru a stabili dacă Cererea de Finantare este acceptată pentru verificare, expertul GAL 
verifică în Registrul de evidenta a Cererilor de Finantare neconforme, dacă aceasta a mai fost declarată 
neconformă si în Registrul de evidenta a Cererilor de Finantare conforme, pentru verificarea unei 
eventuale renuntări. O cerere de finantare nu va fi acceptata pentru verificare in urmatoarele situatii: 
daca a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost declarata neconforma de doua ori; 
daca a mai fost depusa in cadrul aceluiasi apel de selectie si a fost retrasa de solicitant. In oricare din 
situatiile prezentate mai sus, expertul ver expertul GAL va opri verificarea conformitătii la acest stadiu, 
Cererea de finantare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. 
 
VERIFICAREA DOSARULUI CERERII DE FINANTARE SI A CONCORDANTEI DOCUMENTELOR 
PREZENTATE 
 
15. Solicitantul a utilizat varianta Cererii de finantare adaptata de GAL pentru masura M5/3A din SDL 

si postata pe site-ul propriu http://drumurilebistritei.ro ? 
 
Se verifica daca solicitantul a utilizat varianta Cererii de finantare aferenta masurii M5/3A din SDL, 
format editabil, care a fost adaptata de GAL dupa modelul Cererii de finanţare aferentă submăsurii din 
PNDR cu investiții similare (submasura 4.2) si a fost postata pe site-ul GAL: http://drumurilebistritei.ro 

Se verifică dacă sunt respectate sectiunile din cerere si informatiile solicitate Daca nu a fost utilizata 
aceasta varianta, cererea de finantare va fi respinsa, fiind declarata neconforma. 
 
16. Dosarul Cererii de Finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt numerotate de 

catre solicitant? 
 
Se verifica daca Dosarul cererii de finantare este legat, iar documentele pe care le contine sunt 
numerotate de catre solicitant.  
 

http://drumurilebistritei.ro/
http://tinutulrazesilor.ro/


 
C M5.3A – Fisa de verificare a conformitatii proiectului –V05 

ASOCIATIA DRUMURILE BISTRITEI 
 

17. Este anexat Opisul documentelor (pagina 0), iar referintele din Cererea de Finantare corespund cu 
numarul paginii la care se afla documentele din Dosarul Cererii de Finantare? 

Se verifica existenţa OPISULUI documentelor, paginaţia acestuia, se verifica prin sondaj daca referintele 
din CF corespund cu numarul paginii la care se afla documentele din dosarul cererii de finantare. Daca 
referintele din CF nu corespund, se trece la rubrica “Observatii”, iar solicitantul este solicitat sa faca 
modificarile care se impun, care vor fi însuşite sub semnătură. După ce s-au efectuat modificările, 
expertul bifează DA.  
 
18. Cererea de finanţare este completată si semnată de solicitant? 
Se verifică dacă Cererea de finanţare este completată de solicitant astfel: 
A - PREZENTARE GENERALĂ 
A1. Masura: se verifica daca este precizata sub-masura 19.2 - masura M5/3A pentru care solicita 
finantare nerambursabila  
A2. Denumirea solicitantului: trebuie verificat dacă numele solicitantului corespunde celui menţionat 
în documentele justificative anexate. 
A3. Titlul proiectului:  trebuie să fie identic cu cel menţionat în documentul 1- Studiul de fezabilitate. 
A4. Descrierea succintă a proiectului:  expertul GAL verifica dacă solicitantul a completat acest punct.  
A5. Amplasarea proiectului: expertul GAL verifica dacă sunt completate căsuţele corespunzătoare 
obiectivelor investitiei si sunt selectate regiunea, judetul, comuna,  satul si daca acestea corespund cu 
cele mentionate in documentele justificative corespunzatoare. 
A6. Date despre tipul de proiect: 
A6.1- expertul GAL verifica daca solicitantul a bifat casutele corespunzatoare privind categoria 
proiectului –cu constructii si/sau montaj sau fara constructii montaj. Expertul verifica daca proiectele 
fara lucrari de constructii montaj au prevazute cheltuieli la cap./ subcapitolul 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2, 4.3 şi 
5.1.1 din devizul general (realizat pe baza HG907/2016). Dacă nu sunt prevăzute cheltuieli la aceste 
capitole/ subcapitole, înseamnă că proiectul este fără lucrări de construcţii montaj, iar solicitantul a 
bifat în căsuţa corespunzătoare din dreptul punctului A6.1. In caz contrar proiectul este cu constructii 
montaj, solicitantul bifand in casuta corespunzatoare din dreptul punctului A 6.1. Daca bifa nu este 
corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii. 
A 6.2 – expertul GAL verifica daca solicitantul a bifat casutele corespunzatoare privind tipul proiectului 
de modernizare si/sau extindere sau investitie noua.  
Expertul verifica corectitudinea raspunsului din titlul proiectului (A3) si descrierea proiectului (A4). 
Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii. 
A 6.3 – expertul GAL verifica daca solicitantul a bifat casuta corespunzatoare aferenta tipului de 
beneficiar (beneficiar privat). Expertul verifică documentele constitutive ale solicitantului. 
 Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica 
‘’Observatii’’. 
 
B/INFORMATII PRIVIND SOLICITANTUL 
B1. Descrierea solicitantului 
B1.1 Informatii privind solicitantul 
Data de înfiinţare: expertul verifica dacă data corespunde celei menţionate în documentele de 
infiintare/inregistrare, documente justificative anexate la Cererea de Finantare 
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Cod Unic de Inregistrare/ Certificat de inregistrare fiscala: expertul va verifica dacă acesta corespunde 
celui menţionat în documentele anexate la cererea de finanțare. 
Statutul juridic al solicitantului: expertul verifica daca acesta corespunde celui menţionat în 
documentele anexate la cererea de finanțare. 
Codul CAEN al activităţii/activitatilor finantate prin proiect: expertul va verifica daca acesta corespunde 
celui mentionat in documentele de inregistrare anexate si daca este eligibil pentru finantare  
Codul unic de inregistrare APIA -există două situaţii: 
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.  
2. solicitantul nu este înregistrat la APIA. În acest caz expertul verifică completarea formularului de 
inscriere in Registrul unic de identificare din cererea de finanţare (in functie de informatiile 
completate de beneficiar in campurile din cererea de finantare) şi prin intermediul aplicaţiei se va 
atribui automat un numar de identificare (cod RO). Formularul de inscriere in Registrul unic de 
identificare trebuie semnat de solicitant.  

B1.2 Sediul social/Domiciliul stabil al solicitantului/Resedinta din Romania: trebuie verificat că adresa 
sediului social corespunde celei menţionate în documentele justificative corespunzătoare, atasate 
Cererii de Finantare 
B1.3 Numele reprezentantului legal, functia lui in cadrul organizatiei si specimenul de semnatura al 
acestuia. Se verifică concordanţa cu specificaţiile din documentele anexate şi dacă este completat 
specimenul de semnătură. Se verifica in cartea de identitate a reprezentantului legal.  Numai pentru 
depunerea cererii de finantare se accepta procura notariala data de reprezentantul legal. In acest caz 
se verifica daca datele din procura concorda cu informatia specificata la B1.3, precum si cu informatiile 
din cartea de identitate a depunatorului cererii de finantare.  
B2 Informatii referitoare la reprezentantul legal de proiect  
B.2.1 Date de identitate ale  reprezentantului legal de proiect  
Se verifica daca informatiile din cererea de finantare corespund cu cele din actul de identitate ale 
reprezentantului legal bifate in  cererea de finantare. 
B.2.2. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de proiect 
Expertul verifica dacă toate informaţiile menţionate în această sectiune corespund celor din actul de 
identitate al reprezentantului legal. 
4.2 Se verifica daca cererea de finantare este semnata de solicitant. 
In cazul in care cererea de finantare nu este completata sau semnata de solicitant, expertul bifeaza 
casuta NU, specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar Cererea de finantare este neconforma.  
19. Solicitantul a completat lista documentelor obligatorii şi cele impuse de tipul măsurii? 
Expertul verifică dacă sunt bifate căsuţele si daca este trecut numarul paginii in coloana OPIS 
DOCUMENTE (pagina) din cererea de finantare la care se afla documentul respectiv.   Daca unul din 
documentele obligatorii nu este atasat cererii de finantare, se specifica la rubrica Observatii lipsa 
acestuia, iar cererea de finantare este declarata neconforma. 
20. 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.  
21. Fiecare copie a unui document original care ramane in posesia solicitantului este  “conform cu 

originalul”? 
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Expertul GAL verifica concordanta copiei cu originalul, face mentiunea “conform cu originalul”, 
semneaza si dateaza pe documentul COPIE, bifeaza in coloana “Concordanta copie cu original” dupa 
verificarea documentelor atasate cererii de finantare. Daca nu corespund, se bifeaza NU si se specifica 
la rubrica “Observatii”.  
22. Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de activitate, este 

atasat Cererii de Finantare Raportul asupra utilizării programelor de finanţare nerambursabilă 
(obiective, tip de investitie, lista cheltuielilor eligibile, costul si stadiul proiectului, perioada derularii 
proiectului) intocmit de solicitant pentru solicitantii care au mai beneficiat de programe de 
finantare nerambursabila in ultimii trei ani, pentru acelasi tip de activitate?    

Daca solicitantul a obtinut asistenta financiara nerambursabila pentru acelasi tip de activitate, se 
verifica daca solicitantul a atasat Raportul asupra utilizării altor programe de finanţare nerambursabilă 
(rezumat) intocmit de solicitant, In cazul in care solicitantul nu a obtinut asistenta financiara 
nerambursabila din alte fonduri, expertul bifeaza casuta NU ESTE CAZUL. 
23. Solicitantul a bifat punctele corespunzatoare proiectului  din Declaratia pe propria raspundere a 

solicitantului?         
Se verifica daca este completat numele solicitantului, al reprezentantului legal si daca au fost bifate 
casutele corespunzatoare proiectului. Daca nu sunt bifate casutele corespunzatoare, se bifeaza casuta 
corespunzatoare NU, se specifica acest lucru la rubrica Observatii, iar cererea de finanţare este 
declarată neconformă. 
24. Solicitantul a datat si semnat Declaratia pe propria raspundere a solicitantului? 
Se verifica existenta datei si semnaturii solicitantului.  Dacă informaţiile nu sunt precizate, cererea de 
finantare este declarata neconforma. 
25. Solicitantul a completat coloanele din bugetul indicativ? 
Expertul verifica daca este completat bugetul indicativ, pe coloanele corespunzatoare cheltuielilor 
eligibile si neeligibile si ca operatiunile previzionate sunt mentionate in coloanele prevazute in acest 
scop. Dacă informaţiile nu sunt precizate, proiectul este declarat neconform.  
26. Indicatorii de monitorizare, specifici masurii, prevazuti in Cererea de finantare,  sunt corect 

completati de catre solicitant?  
Expertul verifică dacă solicitantul 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 conform fișei măsurii din SDL. 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 
expertul inscrie acest lucru la rubrica ’’Observatii’’, solicitand reprezentantului legal sa corecteze 
indicatorii si sa semneze in dreptul modificarilor facute. În caz contrar, cererea de finanţare este 
declarată neconformă. 
27. Copia electronică ( CD/DVD) a Cererii de finanțare corespunde cu dosarul original pe suport de 

hârtie? 
Expertul verifică concordanța copiei pe suport electronic cu originalul. Verificarea se face prin sondaj. 
Daca nu corespund, se bifeaza casuta NU si se specifica la rubrica “Observatii” iar cererea de finantare 
este declarata neconforma. 
14. Copia scanată a documentelor ataşate Cererii de finanţare este prezentată alături de forma 
electronică a Cererii de finanţare? 
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Se verifică dacă pe CD/DVD există fişierele scanate conform listei documentelor, precum și exemplarul 
editabil al cererii de finanțare.  
 

 
VERIFICAREA DOCUMENTELOR ANEXATE 

 
 
DOCUMENTE DE PREZENTAT 

 
PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

1.a) Studiul de Fezabilitate, întocmit conform 
prevederilor legislației în vigoare. 
 
(pentru achiziţiile simple se vor completa doar 
punctele care vizează acest tip de investiţie) 
 

Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei  
studiului de fezabilitate  si daca respectă structura cadru 
prezentată în Anexa la Ghidul solicitantului.  
De asemenea, expertul va verifica:  
- cheltuielile privind consultanţa sunt eligibile numai în 
cazul în care în Studiul de Fezabilitate se mentioneaza 
codul CAEN și datele de identificare ale firmei de 
consultanta. 
- 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 conţine semnăturile 
colectivului format din specialişti condus de un şef de 
proiect care a participat la elaborarea documentatiei 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 urmarite în etapa de achiziţii şi 
autorizare plăţi. 
- părţile desenate din cadrul secţiunii B (planuri de 
amplasare în zona, planul general, relevee, secţiuni 
etc.), să fie semnate, ştampilate de către elaborator în 
cartusul indicator. 
- în cazul în care solicitantul realizează în regie proprie 
constructiile în care va amplasa utilajele achiziţionate prin 
investiţia finanțată din FEADR, cheltuielile cu realizarea 
construcţiei vor fi trecute în coloana „neeligibile”, va 
prezenta obligatoriu Studiul de Fezabilitate şi Certificatul 
de Urbanism. 
- în cazul în care investiţia prevede achiziționarea de 
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”. 
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- Pentru servicii se vor prezenta devize defalcate cu 
estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ 
ora. În cazul în care investiţia cuprinde cheltuieli cu 
construcţii noi sau modernizari, se va prezenta  calcul  
pentru  investiţia  specifică  în  care  suma  tuturor  
cheltuielilor  cu  construcţii  şi instalaţii se raportează la 
metri patrati de construcţie; 
 

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcţiei existente  (in cazul proiectelor care 
prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor 
existente/achiziţii de utilaje cu montaj care 
schimbă regimul de exploatare a construcţiei  
existente) 

Acest document se ataseaza obligatoriu la Studiul de 
fezabilitate in cazul proiectelor care prevăd 
modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ 
achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente. Controlul 
conformităţii consta în verificarea prezenţei Expertizei 
tehnice de specialitate asupra constructiei existente, daca 
este cazul.   

1.c) Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor 
(în cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 
finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de 
utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente, numai în 
cazul construcțiilor nefinalizate) 

Acest document se ataseaza obligatoriu la Studiul de 
fezabilitate in cazul proiectelor care prevăd 
modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ 
achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de 
exploatare a construcţiei existente, numai în cazul 
construcțiilor nefinalizate. Controlul conformităţii consta 
în verificarea prezenţei  Raportului privind stadiul fizic al 
lucrarilor, daca este cazul. 

1.d) ANEXA C - pentru solicitantii cu statut 
juridic I.I, P.F.A. sau I.F. 
 

Acest document se completeaza si se ataseaza obligatoriu 
la Studiul de fezabilitate in cazul solicitantilor cu statut 
juridic I.I, P.F.A. sau I.F, pentru evaluarea viabilitatii 
proiectului. Controlul conformităţii consta în verificarea 
existentei documentului si daca are completate toate 
sectiunile. 
  

1.e) ANEXA B - pentru celelalte categorii de 
solicitanti 
 

Acest document se completeaza si se ataseaza obligatoriu 
la Studiul de fezabilitate in cazul celorlalte categorii de 
solicitanti, pentru evaluarea viabilitatii proiectului. 
Controlul conformităţii consta în verificarea existentei 
documentului si daca are completate toate sectiunile. 
 

2. Situatiile financiare  (bilanţ– formularul 10, 
contul de profit şi pierderi- formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului, înregistrate la 
Administraţia Financiară.  
sau 

În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin trei 
ani financiari înainte de anul depunerii cererii de 
finanţare se vor depune ultimile trei situaţii financiare. 
Rezultatul de exploatare al anului precedent depunerii 
Cererii de Finanţare trebuie să fie pozitiv (inclusiv 0).  
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi 
ani financiari înainte de anul depunerii  proiectului, se vor 
depune ultimele două situaţii financiare.  
Exceptie fac intreprinderile infiintate in anul depunerii 
cererii de finantare.  
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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. In acest caz, expertul bifeaza casuta 
corespunzatoare din coloana „Nu este cazul”. 
Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei 
situatiilor financiare anuale (formularele 10, 20, 30, 40) 
din ultimii trei ani precedenti anului depunerii proiectului.  
Daca aceste documente exista, se verifica daca acestea 
sunt inregistrate la administratia financiara si se bifeaza 
casuta DA. Se solicita originalul, se verifica concordanta 
copiei cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in 
coloana „Concordanta copie cu originalul”.  

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 
finanţare 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 inregistrat venituri din exploatare . 

Se va verifica daca Bilantul –formularul 10 si formularele 
20, 30 si 40 aferente anului anterior depunerii proiectului 
sunt inregistrate la Administratia financiara; 
Daca aceste documente sunt prezentate in forma 
precizata, se bifeaza casuta DA, se solicita originalul si se 
verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta 
corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”.  

În cazul solicitantilor care nu au desfasurat 
activitate anterioara depunerii proiectului: 
Declaratie de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară 
 
 

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, se 
verifica la dosarul cererii de finanţare existenta 
documentului Declaratie de inactivitate.  
Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei 
acestui document, daca este inregistrat la Administratia 
Financiara si se bifeaza casuta DA. Se solicita originalul, se 
verifica concordanta copiei cu originalul, bifand casuta 
corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”.  
 

Pentru persoane fizice autorizate, intreprinderi 
familiale și  intreprinderi individuale:  
Declaratie privind veniturile realizate in anul 

precedent depunerii proiectului în care 
rezultatul brut obţinut anual să nu fie negativ 
(să fie pozitiv sau 0). 

Pentru PFA, intreprinderi individuale si intreprinderi 
familiale se verifica existenta Declaratiei privind 
veniturile realizate in anul precedent depunerii 
proiectului 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”.  

3.  a)  Documente  solicitate  pentru imobilul  
(clădirile  şi/sau  terenurile)  pe  care  sunt/ vor 

- Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei 
documentului care atesta regimul juridic al dreptului de 
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fi realizate investiţiile: 
a1) Actul de proprietate asupra clădirii, 
contract de concesiune sau alt document 
încheiat la notar, care să certifice dreptul de 
folosinţă asupra clădirii pe o perioadă de cel 
puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii 
de finanţare, care să confere titularului inclusiv 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, 
după caz în acord cu precizările din Studiul de 
Fezabilitate, în conformitate cu prevederile 
Legii 50/1991 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, având în vedere  tipul 
de investiţie propusă prin proiect; 

folosinta asupra cladirii, care confera titularului dreptul 
de execuție a lucrărilor de construcții, în conformitate cu 
prevederile  Legii nr. 50/1991, republicată, cu modificările 
și completările ulterioare, precum si perioada care 
trebuie sa fie de minim 10 ani incepand cu anul depunerii 
cererii de finantare. 
Daca documentul indeplineste conditiile precizate se 
bifeaza casuta DA. Se solicita originalul, se verifica 
concordanta copiei cu originalul, bifandu-se casuta 
corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”.  
 

a2) Documentul care atestă dreptul de 
proprietate asupra terenului, contract de 
concesiune sau alt document încheiat la notar, 
care să certifice dreptul de folosinţă al 
terenului, pe o perioadă de cel puțin 10 ani 
începând cu anul depunerii cererii de finanțare, 
care să confere titularului inclusiv dreptul de 
execuție a lucrărilor de construcții, după caz, în 
acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, 
în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, 
republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere tipul de investiţie 
propusă prin proiect. 
Contractul de concesiune va fi însoţit de 
Adresa emisa de concedent şi trebuie să 
conţină: 

- situaţia privind respectarea clauzelor 
contractuale și dacă este cazul respectarea 
graficului de realizare a investiţiilor 
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. 

 Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei 
documentului care atesta regimul juridic al dreptului de 
folosinta asupra terenului, care confera titularului 
dreptul de execuție a lucrărilor de construcții, în 
conformitate cu prevederile  Legii nr.50/1991, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
precum si perioada care trebuie sa fie de minim 10 ani 
incepand cu anul depunerii cererii de finantare. 
Daca documentul indeplineste conditiile precizate se 
bifeaza casuta DA. Se solicita originalul, se verifica 
concordanta copiei cu originalul, bifandu-se casuta 
corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”.  
In cazul contractului de concesiune, va fi verificata 
prezenta adresei emise de concedent si continutul 
acesteia; 
 
 
 
 
 
 
 
 

a3) Extras de carte funciara sau document 
care sa certifice ca nu au fost finalizate 
lucrarile de cadastru, pentru   Cererile de 
Finanţare care vizează investiţii în lucrări 
privind construcţiile noi sau modernizări ale 
acestora. 
 

Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei 
Extrasului de Carte Funciara sau Documentului care sa 
certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, in 
cazul proiectelor care vizează investiţii de lucrări privind 
construcţiile noi sau modernizări ale acestora. 
Daca aceste documente exista, se bifeaza casuta DA. Se 
solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei 
cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana 
„Concordanta copie cu originalul”. 
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a 4) Acordul creditorului privind executia 
investitiei si Graficul de rambursare a creditului 
În situatia în care imobilul pe care se 
execută investiţia nu este liber de sarcini 
(gajat pentru un credit), se va depune 
acordul creditorului privind executia 
investitiei şi graficul de rambursare a 
creditului. 

Daca  imobilul pe care se execută investiţia nu este liber 
de sarcini (este gajat pentru un credit), se verifica 
prezenta urmatoarelor documente:  acordul creditorului 
privind executia investitiei  şi graficul de rambursare a 
creditului. 
Daca aceste documente exista, se bifeaza casuta DA. Se 
solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei 
cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana 
„Concordanta copie cu originalul”. 

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

 

 

Dacă investiţia prevede construcţii noi, extinderi sau 
modernizări de construcţii, se verifica prezenţa acestui 
document, dacă acest document este completat, semnat 
şi poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat. 
Se verifica daca localizarea proiectului, regimul juridic, 
investiţia propusa etc  corespund cu descrierea din studiul 
de fezabilitate şi cu extrasul de cartea funciară.  
În cazul în care Certificatul de urbanism este emis pe 
numele unei persoane fizice/juridice diferita de solicitant, 
se verifică existenţa actului de transfer a dreptului şi 
obligaţiilor ce decurg din Certificatul de urbanism  şi a 
copiei adresei de înştiinţare, înregistrată la organul 
emitent.  La depunerea Cererii de Finanţare certificatul de 
urbanism nu trebuie însoţit de avizele menţionate ca 
necesare fazei următoare de autorizare. 

5.  Document emis de AJPM pentru proiect, în 
conformitate cu Protocolul de colaborare AFIR-
ANPM-GNM: 
1.a) Clasarea notificării  
sau 
1.b) Decizia etapei de evaluare initială,  
sau 
2.a) Decizia etapei de încadrare 
 sau 
2.b)Acord de mediu  
 

Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei 
documentului emis de AJPM pentru proiect, în 
conformitate cu Protocolul de colaborare AFIR-ANPM-
GNM.  
Se verifica dacă documentul este completat, semnat, daca 
poartă ştampila administraţiei care l-a eliberat si se 
bifeaza casuta DA. Se solicita originalul si expertul verifica 
concordanta copiei cu originalul, bifand casuta 
corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”. 
 

6.1 Documente care dovedesc capacitatea şi 
sursa de co-finanţare a investiţiei, emise de 
către o instituţie financiară (extras de cont 
şi/ sau contract de credit). În cazul în care 
dovada co-finanţării se prezintă prin extras 
de cont, acesta va fi vizat şi datat de 
instituția financiară   cu cel mult 5 zile 
lucrătoare înainte de data depunerii la GAL 
și va fi însoțit de Angajamentul 
solicitantului (model afișat pe site) că 
minimum 50% din disponibilul de 
cofinanțarea privată va fi destinat plăților 
aferente implementării proiectului. AFIR va 

Controlul conformităţii consta în verificarea prezenţei 
unui  document care atesta asigurarea cofinantarii 
investitiei, vizat si datat de instituția financiară 
bancara/nebancara  cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte 
de data depunerii la GAL. In cazul prezentarii unui extras 
de cont, va fi prezentat si verificat angajamentul 
responsabilului legal al proiectului, ca nu va utiliza in alte 
scopuri (decat pentru scopul proiectului) 50% din 
cofinantarea privata. 
Daca sunt indeplinite cerintele, se bifeaza casuta DA. Se 
solicita originalul si expertul verifica concordanta copiei 
cu originalul, bifand casuta corespunzatoare in coloana 
„Concordanta copie cu originalul”.. 
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verifica cheltuielile în extrasul de cont depus 
la dosarul aferent primei tranșe de plată; 

 

8.1 Document emis de DSVSA judeteana 
pentru proiect, conform Protocolului de 
colaborare dintre AFIR şi ANSVSA, publicat 
pe pagina de internet www.afir.info. 
8.2 Document emis de DSP judeteana pentru 
proiect, conform Protocolului de colaborare 
dintre AFIR şi Ministerul Sanatatii, publicat pe 
pagina de internet www.afir.info. 
Documentele  8.1 si 8.2   vor  fi  emise  cu  
cel  mult un  an  înaintea  depunerii  acestora  
odata cu Cererea de finantare. Formatul 
documentelor poate fi vizualizat pe pagina 
de internet www.afir.info, secţiunea: 
Informaţii utile/ Protocoale de colaborare. 

Pentru stabilirea situaţiilor în care trebuie urmărită 
cerinta prezentarii acestor documente,  se va ţine cont 
de prevederile Protocolului încheiat între AFIR şi ANSVSA  
care stipulează tipurile de avize emise funcţie de tipul 
investiţiei precum şi de prevederile Ordinului 
1030/20.08.2009 care stipulează activităţile supuse 
avizării sanitare. Controlul conformităţii consta în 
verificarea prezenţei documentelor, dupa cum urmeaza: 
Se va verifica dacă  documentul emis de DSVSA este 
conform Protocolului de colaborare dintre AFIR şi 
ANSVSA, dacă documentul vizează solicitantul, 
activitatea şi locaţia propusă prin proiect. Verificarea 
Autorizaţiei/Înregistrării exploataţiei din punct de vedere 
sanitar-veterinar se realizează prin accesarea link-ului: 
http://www.ansvsa.ro/?pag=523; pentru unitățile 
autorizate, iar pentru cele înregistrate se verifică link-ul 
aferent fiecărui DSVSA Județean în parte, după cum 
urmează: http://www.ansvsa.ro/?pag=8 – se alege 
județul – unități înregistrate. 

Se va verifica dacă  documentul emis de DSP judeteana 
pentru proiect este în conformitate cu Protocolul de 
colaborare AFIR-Ministerul Sanatatii, dacă documentul 
vizează solicitantul, activitatea şi locaţia propusă prin 
proiect.  

 În cazul modernizărilor, se verifică dacă Autorizația 
sanitară este eliberată/ vizată cu cel mult un an în urma 
faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. Verificarea 
autorizaţiei sanitare se va face doar pentru investițiile 
prevăzute în Ordinul nr. 1030/20.08.2009 privind 
aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru 
proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru 
funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc 
pentru starea de sănătate a populaţiei. 

Se verifica dacă aceste documente sunt emise  cu  cel  
mult un  an  înaintea  depunerii  acestora  odata cu 
Cererea de finantare sunt completate, semnate, daca 
poartă ştampila administraţiei care le-a eliberat (este 
optionala) si se bifeaza casuta DA. Se solicita originalele si 
expertul verifica concordanta copiei cu originalul, bifand 
casuta corespunzatoare in coloana „Concordanta copie cu 
originalul”. 

9.1 Autorizatie sanitara/ Notificare de  
constatare  a  conformităţii  cu  legislaţia  
sanitară , emise cu cel mult un an înaintea 

Pentru unităţile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislatiei în vigoare 
se verifică existenţa acestor documente, dacă 

http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.afir.info/
http://www.ansvsa.ro/?pag=523
http://www.ansvsa.ro/?pag=8
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depunerii Cererii de Finanţare, pentru 
unitățile care se modernizează şi se 
autorizează/avizează conform legislației în 
vigoare, se depune odata cu Cererea de 
finantare .  
În cazul în care solicitantul prezinta 
autorizaţii de funcţionare, acestea trebuie 
eliberate/ vizate cu cel mult un an în urmă 
faţă de data depunerii Cererii de Finanţare. 

acestea sunt valabile la data depunerii Cererii de 
Finanţare (să fie emise/vizate cu cel mult un an 
înaintea datei depunerii Cererii de Finanţare) şi dacă 
acestea sunt emise de autorităţile competente  în 
numele solicitantului.   

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

Controlul conformităţii va consta în verificarea pe de 
o parte că aceste documente sunt completate, 
semnate, eventual dacă ştampila administraţiei care 
le-a eliberat (ştampila este opţională), iar pe de altă 
parte că acestea din urmă sunt valabile la momentul 
depunerii Cererii de Finanţare conform legislaţiei in 
vigoare. 

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

10 a)  Statut pentru Societatea cooperativă 
agricola înfiinţată în baza Legii nr. 1/ 2005 
cu modificările și completările ulterioare și 
Cooperativa agricolă înfiinţată în baza Legii 
nr. 566/ 2004 cu modificările și 
completările ulterioare.          

In cazul Societăţii cooperativa agricola si Cooperativa 
agricolă, controlul conformităţii documentelor 
consta în verificarea prezenţei documentului Statut, 
daca a fost emis pe numele solicitantului, precum si 
concordanta copiilor prezentate cu originalul 
documentelor. 

10.b) Document emis de catre Organizatia 
Interprofesionala pentru produsele 
agroalimentare  (OIPA),  din  care  să  
reiasă  că  solicitantul  si,  daca  este  cazul, 
terțele persoane cu care acesta incheie 
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 verifica prezenta acestor documente, daca este 
cazul, precum si concordanta copiilor prezentate cu 
originalul documentelor. 
 

11.1 Certificat de conformitate a 
produselor agroalimentare ecologice  
(produse  finite)  emis  de  un  organism  de  
inspecţie  şi  certificare,  conform  
prevederilor  OUG 34/2000  privind  

Se verifica prezenta acestor documente, daca este 
cazul, precum si concordanta copiilor prezentate cu 
originalul documentelor. 
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produsele  agroalimentare  ecologice  cu  
completările  și  modificările  ulterioare 
(pentru modernizări în vederea obținerii 
unui produs existent). 

11.2  Pentru investitii  în vederea obținerii 
unui produs nou: 
a) Fisa de inregistrare ca 
procesator si producator in 
agricultura ecologica    
 
b) Contractul procesatorului cu un 
organism certificat de inspectie si 
certificare       

Se verifica prezenta acestor documente, precum si 
concordanta copiilor prezentate cu originalul 
documentelor. 
 

12. Document care să demonstreze 
calitatea de membru al grupului aplicant 
pentru produsul alimentar care participă la 
sisteme din domeniul calității produselor 
agricole și alimentare recunoscute sau în 
curs de recunoaștere la nivel european. 

Se verifica prezenta acestor documente, daca este 
cazul, precum si concordanta copiilor prezentate cu 
originalul documentelor. 
 

13. Atestatul de produs traditional emis de 
MADR, în conformitate cu Ordinul 724/ 
2013 privind atestarea produselor 
tradiţionale (pentru modernizări în vederea 
obținerii unui produs existent la depunere, 
pentru investiții în vederea obținerii unui 
produs nou la ultima plată). 

Se verifica prezenta acestui document, daca este 
cazul, precum si concordanta copiei prezentate cu 
originalul documentului. 
 

14. Atestat produs alimentar obtinut 
conform unei retete consacrare romanesti  
emis de MADR, în conformitate cu 
Ordinul 394/2014 privind atestarea 
produselor alimentare obținute conform 
rețetelor consacrate românești (pentru 
modernizări în vederea obținerii unui 
produs existent la depunere, pentru 
investiții în vederea obținerii unui produs 
nou la ultima plată). 

Se verifica prezenta acestui document, daca este 
cazul, precum si conformitatea cu originalul a 
documentului depus in copie. 

15. DECIZIE de acordare a dreptului de 
utilizare a menţiunii de calitate 
facultative "produs montan" emisă de 
Agenția Națională a Zonei Montane, în 
conformitate cu Ordinul nr. 52/2017 
privind aprobarea Procedurii de verificare 
a conformităţii datelor cuprinse în caietul 

Se verifica prezenta acestui document daca este 
cazul, precum si conformitatea cu originalul a 
documentului depus in copie. 
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de sarcini în vederea acordării dreptului 
de utilizare a menţiunii de calitate 
facultative "produs montan" şi de 
verificare a respectării legislaţiei europene 
şi naţionale de către operatorii economici 
care au obţinut dreptul de utilizare a 
respectivei menţiuni/ COPIE CERERE 
depunere documentație în vederea 
dobândirii dreptului de utilizare a 
menţiunii de calitate facultativă "produs 
montan" - pentru produsele în curs de 
recunoaștere. 

16. Declaratie cu privire la neincadrarea 
in categoria firme in dificultate 

Expertul verifică Declaratia referitoare la firma in 
dificultate, daca este semnată  datată, stampilată  de 
persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea. (se 
verifica datele de identificare ale solicitantului si ale 
intreprinderii cu informatiile din Certificatul 
Constatator de la ORC si informatiile din CF). 

17. Precontracte/contracte încheiate 
direct cu comercianții cu amănuntul, 
deținătorii de unități turistice, 
restaurante, unitati de procesare 
ulterioară înregistrate/autorizate, ferme 
zootehnice, etc. 

Se verifica prezenta acestor documente, daca este 
cazul, precum si concordanta copiilor prezentate cu 
originalul documentelor. 
 

18. Alte documente justificative  pe care 
solicitantul le poate aduce în scopul 
susținerii proiectului (se vor specifica dupa 
caz). 

Se verifica prezenta acestor documente, precum si 
concordanta copiilor prezentate cu originalul 
documentelor. 
 

 
 

Expertul  care întocmeste Fisa de verificare a conformitatii proiectului îşi concretizează verificarea prin 
înscrierea unei bife („√”) în casutele/câmpurile respective. Managerul, care verifică munca expertului , 
certifică acest lucru prin înscrierea unei linii oblice („\”) de la stânga sus spre dreapta jos suprapusă 
peste bifa expertului .  
 
 
Concluzia verificării conformităţii 
 
Dacă toate punctele de verificare sunt bifate cu DA sau NU ESTE CAZUL, atunci cererea de finanţare 
este declarată CONFORMĂ. Dacă cel puţin unul din puncte este bifat NU, cererea de finanţare este 
declarată NECONFORMĂ. 
 
 


