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DOCUMENTE MĂSURA 7b/6A 
 

1.a) Studiul de fezabilitate (atât pentru proiectele care prevăd construcții-montaj cât și pentru 

proiectele fără construcții-montaj) 

1.b) Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente (în cazul proiectelor care 

prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care 

schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente) 

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) 

1.d) Anexa C – pentru solicitantii cu statut juridic PFA, I.I. sau I.F. 

1.e) Anexa B – pentru celelalte categorii de statut juridic 

 

2. Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, 
formularele 30 și 40), precedente anului depunerii proiectului înregistrate la Administraţia 
Financiară, în care rezultatul operaţional (rezultatul de exploatare din contul de profit și 
pierdere - formularul 20 ) să fie pozitiv (inclusiv 0). 
     În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul 
depunerii cererii de finanţare se vor depune ultimele două situaţii financiare. Excepție fac 
întreprinderile înființate în anul depunerii cererii de finanțare. 
Sau 

2.2 Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele 
fizice 
Sau 

2.3 Declaraţia de inactivitate înregistrată la Administraţia Financiară, în cazul solicitanţilor care 

nu au desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

 

3. Documente pentru terenurile și/sau clădirile aferente realizării investiției 

3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achizitia de 
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, după caz: 
a) Dreptul de proprietate privată 
b) Dreptul de concesiune 
c) Dreptul de superficie; 
     Actele doveditoare ale dreptului de proprietate privată, reprezentate de înscrisurile 
constatatoare ale unui act juridic civil, jurisdicțional sau administrativ cu efect constitutiv 
translativ sau declarativ de proprietate, precum: 
- Actele juridice translative de proprietate, precum contractele de vânzarecumpărare, donație, 
schimb, etc; 
- Actele juridice declarative de proprietate, precum împărțeala judiciară sau tranzacția; 
- Actele jurisdicționale declarative, precum hotărârile judecătorești cu putere de res-judicata, de 
partaj, de constatare a uzucapiunii imobiliare, etc. 
- Actele jurisdicționale, precum ordonanțele de adjudecare. 
     Contract de concesiune care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul 
depunerii cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă 
dreptul titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 
     În cazul contractului de concesiune pentru cladiri, acesta va fi însoțit de o adresă emisă de 
concedent care să specifice dacă pentru clădirea concesionată există solicitări privind 
retrocedarea. În cazul contractului de concesiune pentru terenuri, acesta va fi însoțit de o adresă 
emisă de concedent care să specifice: 
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- suprafaţa concesionată la zi - dacă pentru suprafaţa concesionată există solicitări privind 
retrocedarea sau diminuarea şi dacă da, să se menţioneze care este suprafaţa supusă acestui 
proces; 
- situaţia privind respectarea clauzelor contractuale, dacă este în graficul de realizare a 
investiţiilor prevăzute în contract, dacă concesionarul şi-a respectat graficul de plată a 
redevenţei şi alte clauze. 
     Contract de superficie care acoperă o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii 

cererii de finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției şi care oferă dreptul 

titularului de a executa lucrările de construcție prevăzute prin proiect, în copie. 

3.2 Pentru proiectele care propun doar dotare, achiziție de mașini și/sau utilaje fără montaj sau 
al căror montaj nu necesită lucrări de construcții și/sau lucrări de intervenții asupra instalațiilor 
existente (electricitate, apă, canalizare, gaze, ventilație, etc.), se vor prezenta înscrisuri valabile 
pentru o perioadă de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de finanţare care să 
certifice, după caz: 
a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune, 
c) dreptul de superficie, 
d) dreptul de uzufruct; 
e) dreptul de folosinţă cu titlu gratuit; 
f) împrumutul de folosință (comodat) 
g) dreptul de închiriere/locațiune 
     De ex.: contract de cesiune, contract de concesiune, contract de locațiune/închiriere, contract 

de comodat. 

 

În situaţia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de sarcini (ipotecat 

pentru un credit) se va depune acordul creditorului privind execuţia investiţiei şi graficul de 

rambursare a creditului. 

 

4. Extras din Registrul agricol – în copie cu ştampila primăriei şi menţiunea "Conform cu 

originalul" pentru dovedirea calităţii de membru al gospodăriei agricole. 

 

5. Declarația de suprafață APIA din anul depunerii sau anul anterior depunerii proiectului/ 

extras din Registrul ANSVSA / declarație medic veterinar 

 

6. Copia actului de identitate pentru reprezentantul legal de proiect (asociat unic/asociat 

majoritar/administrator/PFA, titular II, membru IF). 

 

7. Documente care atestă forma de organizare a solicitantului: 

7.1 Certificat constatator și certificat înregistrare ONRC 

7.2 Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 

propriu în cazul Societăţilor agricole, însoțită de Statutul Societății agricole; 

7.3 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 

 

8. Declarație pe propria răspundere privind depunerea certificatului care să ateste lipsa 

datoriilor restante la bugetul local în vederea contractării proiectului cu AFIR 

 

9. Graficul de eșalonare a datoriilor la bugetul consolidat (în cazul în care beneficiarul figurează 

cu datorii restante fiscale). 
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10. Declarație pe propria răspundere privind  depunerea documentelor necesare  în vederea 

contractării proiectului cu AFIR (cetificat cazier judiciar, certificat atestare fiscală, certificat de 

cazier fiscal al solicitantului) 

 

11. Declarație pe propria răspundere privind depunerea documentelor specifice  în vederea 

contractării proiectului cu AFIR 

 

12. Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii 

 

13. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 

ajutoarelor de minimis 

 

14. Declarație pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării proiectului 

 

15. Adresă emisă de instituţia financiară (bancă/trezorerie) cu datele de identificare ale băncii 

şi ale contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în 

care se derulează operaţiunile cu AFIR). Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat 

pentru derularea proiectului. 

 

16. Certificat de urbanism pentru investiția propusă prin proiect sau Autorizaţie de construire 

(daca solicitantul a obtinut Autorizatia de contruire) pentru proiecte care prevăd construcţii, 

însoţit, dacă este cazul, de actul de transfer a dreptului şi obligaţiilor ce decurg din Certificatul 

de urbanism şi o copie a adresei de înştiinţare. 

 

17. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului cu privire la neîncadrarea în categoria 
"firma în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform 
legii (Anexa 6.3 la Ghidul solicitantului). 
 
     Declaraţia va fi dată de toţi solicitanţii cu excepţia PFA-urilor, întreprinderilor individuale, 

întreprinderilor familiale şi a societăţilor cu mai puţin de 2 ani fiscali. 

 

18. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere 

prin M-02  

 

19. Declarație expert contabil din care să reiasa că solicitantul în anul precedent depunerii 

cererii de finanțare a obținut venituri din exploatare iar veniturile din activitățile agricole 

reprezintă cel puțin 50% din total venituri din exploatare ale solicitantului. 

 

20. Acordul administratorului/custodelui pentru ariile naturale protejate 

 

21. Dovada (adeverința) recunoașterii calității de meșteșugar/artizan, emisă de o autoritate 

locală/națională în domeniul cultură tradiționala/primăria de reședință 

 

22. Adeverința emisă de Primăria comunei și vizată de consilierul Instituției Prefectului pentru 

solicitanți din minoritatea romă 
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23. Adresa de încadrare în obiectivele strategiei, emisă de GAL și extrasul din SDL 

 

24. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

 

25. Declarație pe propria răspundere privind condițiile artificiale 

 

26. Declarație pe propria răspundere că va demara acțiunile din proiect în cel mult 9 luni de la 

data deciziei de acordare a sprijinului 

 

27. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL 

 

28. Alte documente (după caz). 


