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A. Metodologia de verificare a conformității 

Expertul GAL efectuează verificarea documentației originale și a copiilor, depuse pe suport de 

hârtie, cât și corespondența cu cele pe pe CD, depuse în forma solicitată prin Ghid. 

Se verifica de asemenea daca documentatia a fost depusa in termenul precizat în Apelul de 

proiecte, cât și alte aspecte procedurale, pe care le consemnează (bifează) în Partea I. 

Se verifică existenta documentului, daca este semnat, daca are toate rubricile completate pentru 

Cerera de Finantare, valabilitatea documentelor sau alte aspecte în funcție de specificul fiecărui 

proiect pe care le consemnează (bifează) în Partea a II-a .   

 La rubrica „Observatii” se pot consemna și alte aspecte identificate în urma verificării 

documentelor.  

Dacă nu au fost identificate neconformități se va trece în etapa de verificare din punct de vedere al 

respectării criteriilor de eligibilitate a documentelor solicitate conform prevederilor din Ghid. 

 
Verificarea cererilor de finanţare neconforme: 

o Aceeaşi cerere de finanţare poate fi declarată neconformă de maximum două ori pentru 
aceeaşi sesiune de proiecte.  

o Expertul va verifica dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de finanţare de două ori în 
perioada sesiunii de proiecte şi a fost declarată neconformă de fiecare dată. Dacă 
solicitantul se prezintă a treia oară cu aceeaşi cerere de finanţare aceasta nu va mai fi 
acceptată pentru a fi verificată. Dacă solicitantul se regăseşte în situaţia prezentată mai sus, 
expertul va opri verificarea conformităţii la acest stadiu, cererea de finanţare nefiind 
acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de conformitate. După aceasta vor fi 
derulate toate etapele procedurale specifice pentru cererile de finanţare neconforme.  
 

Verificarea cererilor de finanţare conforme: 
o Solicitantul care a renunţat, în cursul procesului de evaluare, la o cerere de finanţare 

conformă, nu o mai poate redepune în aceeaşi sesiune de depunere.  
o Expertul verifică în Registrul intrari-iesiri dacă acelaşi solicitant a depus aceeaşi cerere de 

finanţare în perioada sesiunii de cerere de proiecte şi a fost declarată conformă.  Verifică 
dacă s-a înregistrat o renunţare sau retragere a cererii de finanţare. Dacă solicitantul se 
regăseşte în situaţia prezentată mai sus, expertul va opri verificarea conformităţii la acest 
stadiu, cererea de finanţare nefiind acceptată pentru verificarea ulterioară a criteriilor de 
conformitate.  

 
1.1. Verificarea conformităţii Cererii de finanţare  

o Controlul conformităţii constă în verificarea Cererii de finanţare: dacă este corect 
completată, prezentată pe suport de hârtie şi în format electronic şi dacă anexele tehnice şi 
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administrative cerute în partea E și cele proprii GAL Valea Velj, precum și a   formularului 
Cerere de finanţare sunt prezentate în forma solicitata.  

o Expertul GAL care verifică conformitatea, va verifica pe CD formatul electronic al 
documentelor ataşate: Cererea de finanţare, inclusiv documentaţia ataşată acesteia (planul 
de afaceri) şi copia electronică a dosarului cererii de finanţare.  

o Se va verifica dacă fiecare exemplar din Cererea de finanţare a fost legat, paginat şi opisat, 
cu toate paginile numerotate manual în ordine de la 1 la n în partea dreaptă sus a fiecărei 
pagini, unde n reprezintă numărul total al paginilor din dosarul complet, inclusiv din 
documentele anexate, astfel încât să nu permită detaşarea şi/sau înlocuirea documentelor. 
Opisul se numerotează cu 0. Dacă cererea de finanţare este incompletă la depunerea 
anterioară, se va dezlega dosarul şi se va adăuga documentul lipsă, paginile vor fi 
renumerotate (numerele vechi vor fi barate cu o linie orizontală), opisul va fi refăcut, iar 
dosarul se va lega din nou.  

o Exemplarul original va avea înscris pe copertă, în partea dreaptă – sus, menţiunea 
„ORIGINAL”. Fiecare pagină va purta ştampila și semnătura solicitantului. Copiile 
documentelor originale care rămân în posesia solicitantului (ex. act de proprietate, bilanţ 
contabil vizat de administraţia financiară) trebuie să conţină menţiunea „conform cu 
originalul” făcută de către angajatul/expertul care a verificat concordanţa copiei cu 
originalul, a semnat şi a datat ultima pagină a documentului COPIE. Exemplarul-copie va 
avea înscris pe copertă, în partea superioară dreaptă, menţiunea „COPIE” .  

o Verificarea cererii de finanţare se face conform metodologiei de aplicat pentru verificarea 
conformităţii, specifice fiecărei măsuri (descrisa in Manualul de procedura aferent fiecarei 
masuri), completându-se Fişa de verificare a conformităţii.  

o GAL Valea Velj îşi rezervă dreptul de a solicita beneficiarului documente sau informaţii 
suplimentare, dacă pe parcursul verificărilor se constată de experti că este necesar.  
 

Verificarea codului unic de înregistrare : 
o Toţi solicitanţii care depun proiecte în cadrul PNDR Axa IV LEADER, proiecte care se 

încadrează în obiectivele uneia dintre măsurile Axei I din PNDR, trebuie să fie înregistraţi în 
Registrul unic de identitate (RUI) gestionat de APIA; 

o Expertul GAL verifică în Cererea de finanţare dacă solicitantul a completat câmpul aferent 
Codului unic de identificare; 

o În cazul în care solicitantul nu a completat acest câmp (nu este înscris în RUI) expertul 
verifică completarea formularului de înscriere în RUI, formular ce trebuie semnat de 
solicitant. 

 
Lipsa unor documente  

o În cazul în care sunt necesare informații suplimentare și acestea sunt solicitate de expertul 
GAL, termenul de emitere a Fișei de verificare a conformității va fi de maxim 5 zile 
lucrătoare. Experții GAL pot solicita documente și informații suplimentare în etapa de 
verificare a conformității proiectului. Informațiile suplimentare trebuie să fie prezentate în 
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maxim 2 zile lucrătoare. Dacă în urma solicitării informațiilor suplimentare, solicitantul 
trebuie să prezinte documente emise de alte instituții, aceste documente trebuie să fie 
emise la o dată anterioară depunerii cererii de finanțare la GAL. 

 
Erori de formă:  

o Erorile de formă sunt erorile făcute de către solicitant în completarea cererii de finanţare 
care sunt descoperite de experţii verificatori dar care, cu ocazia verificării conformităţii, pot 
fi corectate de către aceştia din urmă pe baza unor dovezi/informaţii prezentate explicit în 
documentele anexate Cererii de finanţare.  

o În cazul în care expertul verificator descoperă o eroare de formă, va solicita informatii 
suplimentare in care se solicita corectarea datelor.  

o Necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare nu este considerată eroare de formă.  
o Expertul verificator va cere solicitantului să efectueze corecturile (erori de formă) şi pe CD 

urmând ca CD-ul să fie retransmis până la începerea verificării eligibilităţii.  
 
Verificarea “4 ochi”: 

o Expertii GAL Valea Velj vor completa “Fişa de verificare a conformităţii” – şi “Fişa de 

verificare a eligibilităţii” – aferente măsurii în care se încadrează scopul proiectului 

depus. Se vor folosi formularele şi metodologia de completare a acestora utilizând 

manualele de procedură publicate pe site-ul www.galvaleavelj.ro.  

o Numărul de înregistrare al Cererii de finanţare se completează doar la nivelul structurilor 

AFIR. 

o Toate verificările efectuate de către expertii  GAL Valea Velj vor respecta principiul de 

verificare „4 ochi”, respectiv vor fi semnate de către minimum 2 angajaţi cu atribuții în 

acest sens stabilite prin Fișa Postului – un angajat care completează şi un angajat care 

verifică.  

o În urma verificării, angajatul care verifică contrabifează Fişa de verificare a conformităţii 

şi Fişa de verificare a eligibilităţii, respectând astfel principiul „4 ochi”.  

o Toate fişele de verificare vor fi semnate de către expertii GAL și/sau voluntari (în situația 

în care Ghidul de implementare al Sub- măsurii 19.2 în vigoare la data publicării apelului 

de selecție prevede posibilitatea ca fișele de verificare să fie semnate și de către 

voluntari, dacă este cazul), respectându-se principiul „4 ochi”.  

 
Finalizarea conformităţii  

o După finalizarea verificării conformităţii documentelor, expertul care a verificat cererea de 

finanţare înştiinţează solicitantul dacă cererea de finanţare este conformă sau i se explică 

cauzele neconformităţii. Solicitantului i se înmânează documentele originale prezentate si 

http://www.galcodrumoma.ro/
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verificate in prezenta sa şi va bifa în căsuţele corespunzătoare din Fişa de verificare a 

conformităţii, dupa care se semnează Fişa de verificare a conformităţii.  

o GAL poate să solicite beneficiarului clarificări referitoare la îndeplinirea condiţiilor de 

conformitate, eligibilitate şi selecţie, dacă este cazul. Nu se vor lua în considerare clarificările 

de natură să completeze/modifice datele iniţiale ale proiectului depus.  

 
Atentie! Dacă se constată necompletarea unui câmp din Cererea de finanţare proiectul va fi 
declarat neconform. 
 
După verificare, pot exista două variante:  
 
a) Cererea de finanţare nu este completată corect sau lipseşte unul din documente (care nu a fost 
prezentat în urma solicitării de informații suplimentare) sau cererea a fost depusă de două ori în 
cadrul aceleeaşi sesiuni şi prin urmare va fi declarată neconformă. Solicitatul semnează Fişa de 
verificare a conformităţii care se multiplică în 2 exemplare: unul va fi înmânat solicitantului, cealaltă 
copie rămâne la GAL Valea Velj, iar originalul se va înainta către structurile AFIR. În cazul în care 
solicitantul refuză să semneze Fişa de verificare a conformităţii, expertul completează în dreptul 
reprezentantului legal "refuză să semneze”, semnează şi înscrie data respectivă.  
Solicitantul va pleca cu cererea de finanţare neconformă: original  si 1 exemplar CD aferent şi cu o 
copie după Fişa de verificare care atestă neconformitatea documentaţiei.  
Copia dosarului cererii de finantare, va rămâne la GAL Valea Velj, impreuna cu un exemplar CD.  
b) Cererea de finanţare este declarată conformă. Fişa de verificare a conformităţii împreună cu cele 
două exemplare ale cererii de finanţare se înregistrează de către expertul care a efectuat 
verificarea, conform procedurii interne de înregistrare a documentelor în cadrul GAL Valea Velj. 
Documentele originale, pentru care a atasat copii si au fost prezentate la semnarea conformitatii, se 
vor inapoia solicitantului. 
Solicitantul semnează Fişa de verificare a conformităţii, care se multiplică în două exemplare, din 
care unul va fi înmânat solicitantului, a doua copie se păstrează la GAL Valea Velj, iar originalul 
împreună cu Cererea de finanţare se va depune la structurile AFIR.  
 
Termenul de verificare a conformităţii cererii de finanţare este de maximum 3 zile lucrătoare 
pentru fiecare cerere de finanţare. Dacă se solicită informații suplimentare termenul de verificare 
a conformității este de maxim 5 zile lucrătoare. 
 
1.2.  Înregistrarea cererilor de finanţare  

Numărul de înregistrare al Cererii de Finanțare se va completa doar la nivelul structurilor AFIR. 
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B. Metodologia de verificare generala a proiectului  

1.1 Verificarea eligibilitatii solicitantului  

DOCUMENTE   DE   PREZENTAT PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

1. Solicitantul este înregistrat în Registrul 
debitorilor AFIR, atât pentru Programul 
SAPARD cât și pentru FEADR  

Documente verificate : 

Declaraţia pe propria răspundere a 
solicitantului din secțiunea F din cererea de 
finanțare. 

 Expertul verifică dacă solicitantul este înscris 
cu debite în Registrul debitorilor pentru 
SAPARD şi FEADR, aflat pe link-ul 
\\alpaca\Debite  

În situația în care solicitantul este înscris în 
Registrul debitorilor, expertul va tipări şi 
anexa pagina privind debitul, inclusiv a 
dobânzilor şi a majorărilor de întarziere ale 
solicitantului. Dacă solicitantul nu a bifat în 
declarație acest punct, expertul solicită acest 
lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care 
solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează 
NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va 
fi declarată neeligibilă. 

În cazul în care solicitantul își asumă acest 
angajament în urma solicitării, semnează și 
ștampilează, după caz, declarația, expertul va 
bifa “DA”, cererea fiind declarată eligibilă. 

În cazul în care solicitantul nu a semnat şi 
după caz ştampilat declaraţia pe propria 
răspundere din secțiunea F, expertul solicită 
acest lucru prin E3.4L şi doar în cazul în care 
solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează 
NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va 
fi declarată neeligibilă. 

În etapa prevăzută la SECȚIUNEA II punctul D: 
Verificarea conformităţii şi eligibilităţii 
documentelor solicitate în vederea 
contractării expertul va verifica dacă 
beneficiarul a depus „Dovada achitării 
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integrale a datoriei faţă de AFIR, inclusiv 
dobânzile şi majorările de întâziere (dacă este 
cazul)” în termenul precizat în notificarea AFIR 
privind selectarea cererii de finanțare și 
semnarea contractului de finanțare. 

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

Expertul verifică declaratia pe propria 
raspundere privind depunerea proiectului in 
cadrul altei masuri din PNDR. 

 

3. Solicitantul şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele luate în Declaraţia pe proprie 
raspundere secțiunea (F) din CF ? 

Documente verificate : 

Cerere de finanțare completată, semnată și, 
după caz, ștampilată de reprezentantul legal 
al solicitantului. 

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

Dacă declarația de la secțiunea F din cererea 
de finanțare nu este semnată și după caz 
ștampilată de către solicitant, expertul solicită 
acest lucru prin E3.4l şi doar în cazul în care 
solicitantul refuză să îşi asume angajamentele 
corespunzătoare proiectului, expertul bifează 
NU, motivează poziţia sa în liniile prevăzute în 
acest scop la rubrica „Observatii” şi cererea va 
fi declarată neeligibilă. 

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

De asemenea, în situația în care expertul 
constată pe parcursul verificării că nu sunt 
respectate punctele asumate de solicitant în 
declarația de la secțiunea F din CF atunci se 
bifează NU iar cererea de finanțare este 
declarată neeligibilă. 
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Dacă expertul constată bifarea eronată de 
către solicitant a unor căsuțe în baza 
documentelor depuse (aferente punctelor 
privind îregistrarea ca plătitor/ neplătitor de 
TVA, înregistrarea în Registrul debitorilor 
AFIR), solicită beneficiarului modificarea 
acestora prin E3.4L; în urma răspunsului 
pozitiv al acestuia, expertul bifează casuță DA; 
în caz contrar, expertul bifează NU. 

 

1.2.Verificarea conditiilor de eligibilitate 

EG1 - Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria beneficiarilor eligibili 

Solicitantul este înregistrat ca  microîntreprindere sau intreprindere mica și respectă regulile de 
ajutor de minimis? 

DOCUMENTE   NECESARE  VERIFICARII  PUNCTE DE VERIFICAT IN DOCUMENTE 

Planul de Afaceri 

Cererea de finantare 

Situatii financiare/ Declaratie privind 
veniturile realizate din România - 
Formularul 200/ Declaratie privind 
veniturile din activitati agricole - 
Formularul 221/ Declaratia de inactivitate 

Documente care atestă forma de 
organizare a solicitantului. 

- Hotărâre judecătorească definitivă 
pronunţată pe baza actului de 
constituire și a statutului propriu în 
cazul Societăţilor agricole, însoțită 
de Statutul Societății agricole; 

- Act constitutiv pentru Societatea 
cooperativă agricolă. 

- Certificat constatator 

Lista  codurilor CAEN eligibile pentru 
finantare conform fișei măsurii SDL/ anexă 

Se va verifica concordanţa informaţiilor 
menţionate în paragraful B1 cu cele menţionate 
în document: numele întreprinderii, adresa, cod 
unic de înregistrare/nr. de înmatriculare, 
valabilitatea documentului. 

Se verifica daca sediul social si punctul /punctele 
de lucru unde se realizeaza investitia pentru care 
se solicită finanțarea este/sunt amplasate in 
spatiul rural. 

Declaratia F 

În situația în care punctul de lucru aferent 
investiției vizate de proiect nu este constituit la 
momentul depunerii Cererii de Finanțare, se 
verifica daca solicitantul a semnat si a datat  
Declaratia pe propria raspundere-Sectiunea  F 
din Cererea de Finantare . În cazul în care 
solicitantul nu a semnat Declaraţia pe propria 
răspundere F se vor solicita informatii 
suplimentare. În cazul in care solicitantul a 
refuzat să-şi asume Declaraţia F, în urma 
solicitării de informaţii suplimentare, criteriul de 
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la Ghidul Solicitantului 

Declaratie privind incadrarea întreprinderii 
în categoria intreprinderilor mici și mijlocii  

Declaraţie pe propria răspundere a 
solicitantului privind neîncadrarea în 
categoria "firme in dificultate". 

 

Alte documente (procură notarială),  

 

 

 

 

eligibilitate se consideră neîndeplinit. 

1. Solicitantul este inregistrat ca PFA/II/IF 
conform OUG nr. 44/16 aprilie 2008 sau 
persoana juridica conform Legii nr. 31/1990; 
Legii 15/1990; Legii nr. 36/1991; Legii nr.1/2005; 
Legii nr. 566/2004. 

Pentru Societatea cooperativă agricolă  se va 
verifica daca din conținutul Actului constitutiv / 
Hotararii judecatoresti rezultă că scopul și 
obiectivele societății cooperative sunt în 
conformitate cu activitățile propuse prin proiect 

2. Capitalul social sa fie 100% privat; 

3. Certificatul constatator emis de Oficiul 
Registrului Comerţului precizează la Domenii de 
activitate codul CAEN conform activităţii pentru 
care solicită finanţare. 

4.Solicitantul nu se află în procedură de lichidare, 
fuziune, divizare, reorganizare judiciară sau 
faliment, conform Legii 31/1990, republicată și 
Legii 85/2006, republicată. 

5.Solicitantul nu este inscris in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa. 

6.Incadrarea solicitantului in statutul de 
microîntreprindere și întreprindere mică, cf. Legii 
nr. 346/2004.  

Situatiile financiare: 

Rezultatul din exploatare din situatiile financiare 
(bilanţul  - formularul 10, contul de profit și 
pierdere - formularul 20), precedent anului 
depunerii proiectului să fie pozitiv (inclusiv 0) sau 
veniturile sa fie cel puţin egale cu cheltuielile în 
cazul persoanelor fizice autorizate, 
întreprinderilor individuale şi întreprinderilor 
familiale, din Declaraţia privind veniturile 
realizate (formularul 200 insotit de Anexele la 
Formular). 

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

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

Declaraţia de inactivitate înregistrată la 
Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor 
care nu au desfăşurat activitate anterior 
depunerii proiectului. 

Declaratie incadrare IMM  

Expertul verifica Declaratie incadrare in  
categoria microintreprindere-intreprindere mica 
cf. Legii nr. 346/2004, daca: 

a)  Declarația este semnata de persoana 
autorizata sa reprezinte intreprinderea conform 
actului constitutiv / de persoana din cadrul 
întreprinderii împuternicită prin procură 
notarială de către persoana autorizată legal 
conform actului constitutiv. 

În situația în care reprezentantul legal al 
intreprinderii este altă persoană decât cea 
stabilită prin Actul Constitutiv să reprezinte 
întreprinderea, expertul va verifica existența 
procurii notariale însoțite de copia CI a persoanei 
mandatate. În procură va fi specificată 
funcția/calitatea persoanei mandatate în cadrul 
întreprinderii  

Notă: În situația în care aceste documente nu au 
fost depuse conform Cererii de Finanțare la 
Secțiunea ”Alte documente”, expertul le va 
solicita prin formularul E3.4 

b) solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor/ intreprinderilor mici 
(până la 9 salariati, o cifra de afaceri anuală netă 
sau active totale de până la 2 milioane euro 
pentru microintreprindere si între 10 şi 49 de 
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salariaţi, cifră de afaceri anuală netă sau active 
totale de până la 10 milioane euro, echivalent în 
lei, pentru intreprindere mică).  

Pentru verificarea cifrei de afaceri din contul de 
profit și pierdere conversia se face la cursul BNR 
din data de 31 decembrie, anul pentru care a fost 
întocmit bilanțul. 

Pentru întreprinderile autonome: 

- se verifică în aplicația RECOM online structura 
acționariatului în amonte și aval, pentru 
verificarea tipului de întreprindere autonomă 
conform informațiilor prezentate în Declarația 
IMM 

- se verifică dacă datele din Declaratia de 
incadrare in  categoria microintreprindere-
intreprindere mica corespund cu datele din  
Situaţiile financiare / bilanţ – formularul 10 si 
formularul 30 informatii referitoare la numarul 
mediu de salariati, cifra de afaceri și active 
totale. 

Pentru verificarea cifrei de afaceri și a activelor 
totale din contul de profit si pierdere, conversia 
se face la cursul BNR din 31 decembrie, anul 
pentru care s-a intocmit bilantul.  

Pentru întreprinderile autonome nou înființate 
verificarea se face doar pe baza informațiilor 
prezentate de solicitant în Declarația IMM. 

Pentru intreprinderile partenere și/sau legate:  

- se verifică în aplicația RECOM online structura 
acționariatului în amonte și aval pentru 
verificarea tipului de întreprindere conform 
informațiilor prezentate în Declarația IMM 
(partenere și/sau legate) 

- se verifica numarul mediu de salariati și cifra de 
afaceri/active totale în Declarația IMM - Cap I. și 
daca persoana imputernicita sa reprezinte 
intreprinderea, a completat si semnat Cap II- 
Calculul pentru intreprinderi partenere sau 
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legate. 

Verificarea precizarilor din Declarația IMM cu 
privire la societatea partenera și/sau legata, se 
va face prin verificarea solicitantului si 
actionarilor / asociatilor în baza de date a 
serviciului online RECOM.  

Această verificare se realizează în amonte şi 
aval, dacă solicitantul are in structura capitalului 
alte persoane juridice sau asociati / actionari sau 
dacă se regaseşte ca asociat/acţionar în structura 
capitalului social al  altor  persoane juridice. 

Partenere: 

Se verifică dacă în structura lui există entități 
persoane juridice care dețin mai mult de 25% 
sau solicitantul deține mai mult de 25% din 
capitalul altei/altor persoane juridice. 

Dacă DA, se verifică calculul efectuat în 
Declarația IMM, pe baza situațiilor financiare ( 
informații care se regăsesc pe portalul 
m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și 
bilanțuri) 

Legate: 

Dacă se constată că sunt îndeplinite condițiile de 
întreprindere legată prin intermediul altor 
persoane juridice atfel cum sunt definite în art. 4 
4, din Legea nr. 346/2004, expertul  verifică 
datele menționate în Declarația IMM în baza 
informațiilor care se regăsesc pe portalul 
m.finante.ro, Secțiunea Informații fiscale și 
bilanțuri. 

În situația în care în urma verificărilor expertul 
constată că informațiile din Declarația IMM nu 
sunt conforme cu informațiile furnizate prin 
RECOM și pe m.finanțe.ro, va solicita prin 
formularul E 3.4, redepunerea Declarația IMM cu 
rectificarea informațiilor. 

Persoane fizice  
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În cazul în care solicitantul se încadrează în tipul 
de  întreprindere legată prin intermediul unor 
persoane fizice conform art. 44 din Legea 
346/2004, expertul verifică corectitudinea 
informațiilor completate în Declarația IMM pe 
baza datelor RECOM online pentru persoanele 
fizice române.  

Atenție! Conform art. 44 alin (4) din Legea 
346/2004, ”întreprinderile între care există 
oricare din raporturile descrise la alin (1)-(3) prin 
intermediul unei persoane fizice sau al unui grup 
de persoane fizice care acționează de comun 
acord sunt de asemenea considerate 
întreprinderi legate, dacă își desfășoară 
activitatea pe aceeași piață relevantă ori pe 
piețe adiacente”. 

Conform alin (5) al aceluiași articol, ”o piață 
adiacentă este acea piață a unui produs sau a 
unui serviciu situată direct în amonte sau în aval 
pe piața în cauză”. 

Pentru persoanele fizice străine verificarea se va 
face doar pe baza informațiilor din Declarația 
IMM. 

Se verifică dacă persoana fizică a mai fost 
asociata în întreprinderi care au beneficiat de 
sprijin financiar prin 6.2 inclusiv de același tip de 
finanțare pentru activități neagricole obținut prin 
Măsura 19.2  ”Implementarea Strategiilor de 
Dezvoltare ocală”.  

Se verifică în RECOM online dacă reprezentantul 
legal deţine calitatea de asociat si administrator 
cu puteri depline şi dacă acesta se regăseşte în 
structura altor forme de organizare conform 
OUG. 44/2008 sau Legea 31/1990. 

Verificari calcul intreprinderi legate: 

Daca doi sau mai multi solicitanti atat in cazul 
persoanelor fizice cat si in cazul persoanelor 
juridice detin impreuna actiuni/parti 
sociale/drepturi de vot in proportie de cel puţin 
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50% plus 1 din totalul acţiunilor/ părţilor sociale 
/drepturilor de vot în două sau mai multe 
intreprinderi, se realizeaza calculul de 
intreprinderi legate pentru toate intreprinderile 
in care acestia detin impreuna in diferite 
proportii cel puţin 50% plus 1 din totalul 
acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot, 
conform prevederilor legii 346 si Recomandarilor 
CE pentru calculul intreprinderilor legate. 

Exemple: 

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

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

Pentru exemplificare: 

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

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

In urma calculului se vor cumula datele pentru 
intreprinderi legate astfel: (A) 100% + (B) 100%. 

Observatie!  

In cazul asociatilor/actionarilor persoane fizice, 
întreprinderile implicate în una dintre relaţiile 
în cauză prin intermediul unei persoane fizice 
sau al unui grup de persoane fizice care 
acţionează în comun sunt de asemenea 
considerate întreprinderi legate dacă se 
angajează în activitatea lor sau într-o parte a 
activităţii lor pe aceeaşi piaţă relevantă sau pe 
pieţe adiacente. 

O „piaţă adiacentă” este considerată a fi piaţa 
unui produs sau a unui serviciu situată direct în 
amonte sau în aval de piaţa relevantă. 

Dupa caz, modalitatea de calculul pentru 
intreprinderi legate, se va aplica si pentru mai 
mult de doua intreprinderi in care se regasesc 
aceleasi persoane fizice sau juridice (X,Y…n) si 
detin impreuna cel puţin 50% plus 1 din totalul 
acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de vot in 
oricare dintre proportii, conditia fiind ca acestia 
sa intruneasca impreuna cel puţin 50% plus 1 din 
totalul acţiunilor/ părţilor sociale /drepturilor de 
vot in cadrul intreprinderilor identificate, in care 
detin calitatea de asociati/actionari. 

Atentionare!  

Prin intermediul persoanelor fizice care detin 
calitatea de asociati/actionari in cadrul a doua 
sau mai multor intreprinderi, nu se va realiza 
calculul pentru intreprinderi partenere si nu se 
va intocmi fisa de parteneriat conform 
prevederilor Legii 346/2003 si a Recomandarilor 
CE- modelul de calcul prezentat in Ghidul pentru 
IMM-uri, pentru persoane juridice. 

Prin intermediul persoanelor fizice 
(asociati/actionari), intreprinderile pot fi numai 
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“legate” numai in situatiile in care 
intreprinderile respective activeaza pe piata 
relevanta (aceiasi piata) sau pe piete adiacente 
(amonte si/sau aval).  

Daca o microintreprindere A, este legata cu o 
alta intreprindere mijolocie, B, pentru incadrarea 
in categoria de întreprindere mică, mijlocie sau 
microîntreprindere se vor analiza situatiile 
financiare ale firmei legate, aferente anilor 
anteriori depunerii proiectului. In urma calculului 
se va verifica daca aceste plafoane au fost 
depasite de firma legată (B) in două exerciţii 
financiare consecutive, iar dacă au fost depasite 
firma A va fi incadrata in aceeasi categorie cu 
firma B. 

Verificări generale: 

Pentru verificările ce vizează firme înființate 
înainte de anul 2000 se vor lua în considerare 
Numele și Data Nașterii persoanei verificate iar 
pentru perioada ulterioară anului 2000, CNP –ul. 

În situația în care în urma verificărilor expertul 
constată diferențe referitoare la valoarea cifrei 
de afaceri anuale/activelor totale, completate în 
Declarația IMM, care modifică încadrarea în 
categoria microîntreprinderii sau întreprinderii 
mici, va solicita prin formularul E 3.4, refacerea 
Declarația IMM cu completarea valorii în euro 
calculată utilizând cursul BNR din 31 decembrie 
din anul pentru care s-a intocmit bilantul 

În funcţie de cota de participare se realizeaza  
calculul numarului mediu de salariati si a cifrei de 
afaceri conform precizarilor din Legea nr. 
346/2004, art. 4 şi Ghidul IMM respectiv 
încadrarea în categoria de microîntreprindere, 
întreprindere mică la momentul depunerii 
cererii de finanţare. 

Pentru intreprinderea nou infiintata, numarul de 
salariati este cel declarat in Declaratia privind 
incadrarea intreprinderii  in categoria 
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intreprinderilor mici si mijlocii si poate fi diferit 
de numarul  de salariati prevazut in proiect. 

Expertul va atasa print-screen–urile și 
Cerificatele Constatatoare din RECOM 
identificate pentru solicitant, acționarii/ asociații 
acestuia, pentru a incheia verificarea realizată. 

Notă: Solicitantul poate depăşi categoria de 
microintreprindere/intreprindere mica pe 
perioada de implementare a proiectului. 

Se verifică, în RECOM, dacă solicitantul este 
înscris la ONRC. În cazul în care solicitantul nu se 
regăseşte in RECOM online sau la ONRC 
înregistrat cererea de finanţare va fi declarată 
neeligibilă 

Daca exista neconcordante intre verificarile 
realizate prin intermediul ONRC, Declarația 
privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii și Calculul pentru 
întreprinderile partenere sau legate, se vor 
solicita informatii suplimentare pentru 
corectarea acestora. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată că este îndeplinită condiția se bifează coloana DA.  În caz contrar se va bifa “NU”, 
iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

EG2 Solicitantul trebuie să nu fie în insolvenţă sau incapacitate de plată 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Certificat constatator 

 

Se verifica in certificatul constatator daca 
solicitantul nu este inscris in Buletinul 
Procedurilor de Insolventa. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată că este îndeplinită condiția se bifează coloana DA.  În caz contrar se va bifa “NU”, 
iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă 

 

EG3 Investiția să se realizeze în spațiul rural, in teritoriul GAL 
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DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente care atestă forma de organizare a 
solicitantului. 

- Hotărâre judecătorească definitivă 
pronunţată pe baza actului de constituire și 
a statutului propriu în cazul Societăţilor 
agricole, însoțită de Statutul Societății 
agricole; 

- Act constitutiv pentru Societatea 
cooperativă agricolă. 

- Certificat constatator emir de ONRC 

Se verifica daca sediul social si punctul 
/punctele de lucru unde se realizeaza investitia 
pentru care se solicită finanțarea este/sunt 
amplasate in spatiul rural, in teritoriul GAL 
Valea Velj. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată că este îndeplinită condiția se bifează coloana DA.  În caz contrar se va bifa “NU”, 
iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

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

DOCUMENTE PREZENTATE  PUNCTE DE VERIFICAT ÎN CADRUL 
DOCUMENTELOR PREZENTATE 

Planul de afaceri 

Anexa 7/Anexa 8 

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

Actiuni/cheltuieli eligibile specifice: 

- Activităţi non-agricole prevăzute pentru 

îndeplinirea obiectivelor din cadrul Planului de 

Afaceri si care privesc domeniile de 

diversificare: produse textile, îmbrăcăminte, 

marochinărie, prelucrarea produselor 

lemnoase, producție de combustibil din 

biomasă - peleți, activități de artizanat și alte 
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activități tradiționale non-agricole (ex: olărit, 

brodat, prelucrarea manuală a fierului, lânii, 

lemnului, pielii, etc.), etc. 

- Realizarea/dotarea pensiunilor agroturistice 

si a bazelor de agrement; 

- Servicii turistice; 

- Servicii medicale, sanitar-veterinare, 

reparații mașini, unelte, obiecte casnice, 

consultanță, contabilitate, juridice, audit si 

alte servicii destinate populației din spațiul 

rural . 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată că este îndeplinită condiția se bifează coloana DA.  În caz contrar se va bifa “NU”, 
iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

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

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri  

Cererea de finantare 

Prin investiția propusă solicitantul trebuie să 
prevadă crearea a minim unui loc de muncă. 

Se  verifică dacă în cadrul Planului de afaceri 
sunt prevazute crearea de noi locuri de munca 
justificate in raport cu activitatea propusa si 
dimensionate corespunzator previziunilor 
fizice, care vor fi menținute pe toată perioada 
de derulare a proiectului (implementare și 
monitorizare). 

Se verifica completarea locurilor de munca in 
Cererea de finantare incadrate in categoria 
corespunzatoare. 

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată că este îndeplinită condiția se bifează coloana DA.  În caz contrar se va bifa “NU”, 
iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 
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EG6  Sediul social și punctul/punctele de lucru trebuie să fie situate în spațiul rural iar activitatea 
propusă prin proiect va fi desfășurată în spațiul rural, în teritoriul GAL 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Baza de date a serviciul online RECOM  a ONRC 

Documente care atestă forma de organizare a 
solicitantului. 

- Hotărâre judecătorească definitivă 
pronunţată pe baza actului de constituire și 
a statutului propriu în cazul Societăţilor 
agricole, însoțită de Statutul Societății 
agricole; 

- Act constitutiv pentru Societatea 
cooperativă agricolă. 

- Certificat constatator emis de ONRC 

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

Dacă în urma verificării efectuate în conformitate cu precizările din coloana “puncte de verificat”, 
expertul constată că este îndeplinită condiția se bifează coloana DA.  În caz contrar se va bifa “NU”, 
iar cererea de finanţare va fi declarată neeligibilă. 

 

EG9 Implementarea Planului de afaceri trebuie să înceapă în termen de cel mult 9 luni de la data 
deciziei de acordare a sprijinului 

 

DOCUMENTE  NECESARE  VERIFICARII PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri  Se verifică dacă implementarea Planului de 
afaceri este preconizată să înceapă în termen 
de cel mult 9 luni de la data deciziei de 
acordare a sprijinului. 

 
 

1.3. Valoarea sprijinului financiar este stabilită corect: 

(b) în cazul ajutoarelor pentru proiectele încadrate în art.19.1.a.ii: 

• Maximum 40.000 euro                                                                          

• Maximum 70.000 euro in cazul activităților de producție, servicii medicale, sanitar-
veterinare și de agroturism   
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Se verifică în Planul de afaceri și în Cererea de finanţare dacă valoarea sprijinului financiar se 
încadrează în limitele maxime admise și sunt în conformitate cu prevederile fișei măsurii din SDL. 

 
 

3. Metodologia de verificare a criteriilor de selecție 
 

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

 
CS1 - Se acorda punctaj proiectelor care in planul de afaceri propus, prevad forme diversificate de 
pachete turistice pentru atragerea turistilor – 50 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri 

 

Se  verifică dacă în cadrul Planului de afaceri 
sunt prevazute pachete turistice care sa 
cuprinda servicii sau activitati/beneficii 
suplimentare fata de cele minime prevazute in 
Ordinul ANT nr. 65/2013 privind Norme de 
clasificare a structurilor de turism cu 
modificările şi completările ulterioare, raportat 
la cerintele minime privind clasificarea 
agropensiunii. 
Pentru alte domenii de activitate independente 
de o agropensiune se acorda punctaj pentru 
pachete turistice ce cuprind minim 2 forme 
diferite de activitati/beneficii. 
 

50 pct. daca DA si 0 daca NU 

 
 
CS2 - Se va acorda punctaj proiectelor care prin planul de afaceri isi propun menținerea și 
dezvoltarea activităților meșteșugărești tradiționale, care valorifica resursele naturale locale si 
contribuie la pastrarea specificului local -  20 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Planul de afaceri 

 

Se  verifică dacă în cadrul Planului de afaceri 
sunt prevazute activități meșteșugărești 
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tradiționale. 
 

20 pct. daca DA si 0 daca NU 

 
 
CS3 - Se va acorda punctaj pentru proiectele care sunt propuse de micro-intrepinderi nou 
infiintate (start-up) – 30 puncte 
 

DOCUMENTE PREZENTATE PUNCTE DE VERIFICAT ÎN DOCUMENTE 

Documente care atestă forma de organizare a 
solicitantului. 

Certificatul constatator emis de ONRC. 

Se verifica daca micro-întreprinderile şi 
întreprinderile mici noi, sunt înfiinţate în anul 
depunerii aplicaţiei de finanțare sau cu o 
vechime de maximum 3 ani fiscali consecutivi, 
care nu au desfăşurat activităţi până în 
momentul depunerii acesteia (start-ups).  
 

30 pct. daca DA si 0 daca NU 

 
 

4. Metodologia de verificare pe teren 

 

Experții GAL pot efectua vizite pe teren, dacă se consideră necesar. Scopul verificării pe teren este 

de a verifica datele și informațiile cuprinse în anexele tehnice și administrative ale Cererii de 

finanțare și concordanța acestora cu elementele existente pe amplasamentul propus. 

În cazul în care proiectul face obiectul vizitei pe teren, solicitantul va fi notificat cu privire la acest 

aspect, acestuia i se va înmâna o copie a Fișei de verificare pe teren, întocmită de GAL Valea Velj. 

Pentru proiectele supuse vizitei pe teren, concluzia privind respectarea condițiilor de eligibilitate se 

va respecta după verificarea pe teren. 

Expertul va completa in Fisa de verificare pe teren, data la care s-a efectuat vizita pe teren, 

localizarea proiectului (conform cererii de finantare – sat/comuna) precum si persoana care l-a 

insotit pe expert la verificarea pe teren (numele si functia acesteia – reprezentant legal/ un 

imputernicit al acestuia). 

1. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

2. Expertii vor bifa in coloanele corespunzatoare din tabel;  

3. Expertii vor bifa in coloanele din tabel – daca reprezentantul legal/ un imputernicit al acestuia 

nu permite accesul la obiectivul de investitie, acestia vor bifa in coloana Nu si vor inscrie la 

rubrica Observatii. 
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4. Pentru constructiile noi se verifica existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform 

Cererii de Finantare si localizarii acesteia. Pentru constructiile noi se va verifica amplasamentul 

în concordanţă cu documentele de proprietate. 

5. Atat pentru modernizare, extindere cat si pentru constructie noua, se verifica pe teren daca 

proiectul are acces la infrastructura de baza (drumuri principale, electricitate, apa, canalizare 

etc.), conform celor specificate in Planul de afaceri.   La rubrica Observatii se vor preciza in mod 

explicit elementele de infrastructură existente, precum şi dacă acestea corespund cu cele 

descrise în Planul de afaceri. 

6. Daca investitia se refera la modernizarea, extinderea unei cladiri se verifica existenta cladirii si 

daca clădirile existente propuse a fi modernizate sau extinse corespund cu specificaţiile din 

Planul de afaceri si documentele de proprietate. Daca proiectul se refera la achizitionarea unor 

noi dotari se verifica daca acestea au legatura cu proiectul propus spre finantare in conformitate 

cu prevederile din Planul de afaceri. Aceste date se înscriu la rubrica Observatii. 

7. Expertii trebuie sa realizeze fotografii document relevante pentru proiect (teren, cai de acces, 

utilaje și alte informații relevante). Acestea sunt obligatorii și vor fi atașate Fișei de verificare pe 

teren. 

8. In cazul in care solicitantul a mai realizat un proiect  finațat prin FEADR, experții verifică dacă 

investiția din proiectul prezentat a mai fost inclusă în proiectul finalizat (daca este cazul).       

Aceste date se înscriu la rubrica Observații. 

 

Experţii GAL care întocmesc documentele de verificare îşi concretizează verificarea prin 

înscrierea unei bife („√”) în câmpurile respective.  

 


