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AAnexă la Ghidul Solicitantului 

 

DOCUMENTE MĂSURA 6/3A 
 

1. a) Studiul de fezabilitate 

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 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 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  
Sau 

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

desfăşurat activitate anterior depunerii proiectului 

Sau  

Pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi familiale și întreprinderi individuale: 
 • Declarație privind veniturile realizate în anul precedent depunerii proiectului înregistrată la 

Administrația Financiară 

 

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 execuţie a 

lucrărilor de construcţii, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în 

conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

având în vedere tipul de investiție 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 finanţare, care să confere titularului inclusiv 
dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, după caz, în acord cu precizările din Studiul de 
Fezabilitate, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect. 
     Contractul de concesiune va fi însoţit de ADRESA EMISĂ 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. 
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a3) DOCUMENT CARE SĂ CERTIFICE CĂ NU AU FOST FINALIZATE LUCRĂRILE DE CADASTRU, 
pentru proiectele care vizează investiţii de lucrări privind construcţiile noi sau modernizări ale 
acestora . 
Atentie!**Pentru imobilele cu lucrarile de cadastru finalizate se va completa sectiunea A7 din CF, cu 

informatiile cadastrale, AFIR rezervandu-si dreptul de a consulta baza de date ANCPI. 

 
a4) ACORDUL CREDITORULUI PRIVIND EXECUTIA INVESTITIEI ŞI GRAFICUL DE RAMBURSARE A 
CREDITULUI. 
   Atenţie! Se va depune in situatia în care imobilul pe care se execută investiţia nu este liber de 

sarcini (gajat pentru un credit). 

 

4. CERTIFICAT DE URBANISM pentru proiecte care prevăd construcţii 

 

5. Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor emise de DSP, DSVSA și 

APM judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 

 

6.1 Declarația pe propria răspundere privind asigurarea cofinanțării proiectului 

6.2 DOCUMENT DE LA BANCĂ/TREZORERIE cu datele de identificare ale acesteia și ale contului 

aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa instituției financiare, codul IBAN al contului în care 

se derulează operațiunile cu AFIR) 

 

7. Declarația pe propria răspundere privind prezentarea documentelor fiscale și judiciare 

 

8. Pentru unitățile care se modernizează: 
8.1 AUTORIZAŢIE SANITARĂ/ NOTIFICARE de constatare a conformităţii cu legislaţia sanitară 

emise cu cel mult un an înaintea depunerii Cererii de Finanţare, pentru unitățile care se 

autorizează/avizează conform legislației în vigoare 

 

9. a) Copie Certificat de înregistrare și Certificat constatator (forma extinsă) ONRC pentru agenții 

economici  

9. b) 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 

9. c) Aviz de recunoaştere pentru grupurile de producători emis de MADR 

 

10.1 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) 

10.2  (pentru investiţii în vederea obţinerii unui produs nou): 
a) FIŞA DE ÎNREGISTRARE CA PROCESATOR ŞI PRODUCĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ; 

b) CONTRACTUL PROCESATORULUI CU UN ORGANISM CERTIFICAT DE INSPECŢIE ŞI 

CERTIFICARE 
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11. ATESTATUL DE PRODUS TRADIȚIONAL emis de MADR , în conformitate cu Ordinul 724/ 2013 

privind atestarea produselor tradiţionale, cu modificările și completările ulterioare (pentru 

modernizări în vederea obținerii unui produs existent) 

 

12. ATESTAT PRODUS ALIMENTAR OBŢINUT CONFORM UNEI REŢETE CONSACRATE ROMÂNEŞTI 

emis de MADR, în conformitate cu Ordinul 394/2014 privind atestarea produselor alimentare 

obținute conform rețetelor consacrate românești 

 

13. DOCUMENTUL 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. 

 

14. Declarație cu privire la neîncadrarea în categoria firmă în dificultate 

 

15.1 PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu producatorii  locali în vederea furnizării de 

materie primă 

15.2 PRECONTRACTE/CONTRACTE încheiate direct cu comercianţii cu amănuntul, deţinătorii de 

unităţi turistice, restaurante, unități de procesare ulterioară înregistrate/autorizate, ferme 

zootehnice,etc. 

 

16. Adeverința eliberată de forma asociativă, din care să rezulte faptul că solicitantul este membru 

al acesteia 

 

17. Angajamentul solicitantului, membru al unei forme asociative, de a procesa produsele agricole 

furnizate de forma asociativă 

 

18. Declarația expertului contabil 

 

19. Adresa emisă de GAL, care confirmă încadrarea în strategia locală și extrasul din SDL 

 

20. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE (se vor specifica după caz): 

1. Copie CI 

2.  Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 

3. Declarație pe propria răspundere privind legătura cu alte societăți cu același tip de activitate 

4. Declarație pe propria răspundere privind condițiile artificiale 

5. Declarație pe propria răspundere că va prezenta înainte de contractare cu AFIR: Proiectul tehnic, 

dacă este cazul 

6. Declarație pe propria răspundere că va obține certificat de conformitate a produselor 

agroalimentare ecologice sau atestat de produs tradițional sau atestat de produs obținut conform 

unei rețete consecrate, până la ultima tranșă de plată 

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


