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Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată 

cu depunerea proiectului în conformitate cu cerințele fișei măsurii din SDL și ale 

Ghidului solicitantului elaborat de către GAL pentru măsura 7a/6A EURI: 

 
1.Plan de afaceri 

 

2. Copiile situaţiilor financiare pentru anii „n” și „n-1”, unde „n” este anul anterior anului în 

care solicitantul depune Cererea de Finanțare, înregistrate la Administraţia Financiară: 

2.1 Situaţiile financiare (bilanţ – formularul 10, contul de profit şi pierderi - formularul 20, datele 
informative si situaţia activelor imobilizate, respectiv formularele 30 și 40), precedente anului 
depunerii proiectului înregistrate la Administraţia Financiară, în care rezultatul operational 
(rezultatul de exploatare din contul de profit și pierdere - formularul 20) să fie pozitiv (inclusiv 0). 
 
În cazul în care anul precedent depunerii Cererii de Finanţare este anul înfiinţării, nu se analizează 
rezultatul din exploatare, care poate fi negativ. 
 
În cazul în care solicitantul este înfiinţat cu cel puţin doi ani financiari înainte de anul depunerii 
Cererii de Finanţare se vor depune ultimele doua situaţii financiare). Excepție fac întreprinderile 
înființate în anul depunerii Cererii de Finanţare care nu au obligatia depunerii acestor documente. 
 
și/sau 

 

2.2 Declaraţie de inactivitate (pentru societățile înființate în anii „n” și/ sau „n-1”, care nu au avut 

activitate) 

 
2.3 Declaraţie unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice 
 
- din care să rezulte veniturile realizate din România în anul precedent depunerii proiectului, 
înregistrată la Administraţia Financiară, și din care să rezulte că nu a înregistrat pierdere fiscală 
anuală (pierdere netă anuală) , în anul precedent depunerii proiectului. Declaraţia unică trebuie să 
fie întocmita de către solicitant PFA, II, IF, identificat cu cod unic de inregistrare (CUI), înfiinţat în 
baza OUG nr. 44/ 2008, cu modificările și completările ulterioare. 
 
- în cazul in care in anul precedent a inregistrat pierdere se solicita Declaratie pentru anul n-1 din 
care sa rezulte ca solicitantul nu a inregistrat pierdere fiscală anuală (pierdere netă anuală). 
 
Atenție! În cazul în care solicitantul este înființat în anul depunerii Cererii de finanțare, nu este 

cazul depunerii nici unuia din documentele mai sus menționate. 

 

3.Documente pe care solicitanții trebuie să le prezinte pentru terenurile și clădirile aferente 
obiectivelor prevăzute în Planul de afaceri 
 
3.1 Pentru proiectele care presupun realizarea de lucrări de construcție sau achiziția de 
utilaje/echipamente cu montaj, se va prezenta înscrisul care să certifice, dupa caz: 
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a) Dreptul de proprietate privată 
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; 

 
b) Dreptul de concesiune - Contract de concesiune, încheiat în conformitate cu legislaţia în 
vigoare, 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 clădiri, 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: 
- 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. 
 
c) Dreptul de superficie 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. 
     NOU! AFIR va obține Extrasul de Carte Funciară aferent imobilului (teren/ clădire) pe baza 
datelor cadastrale înscrise de către solicitant în Cererea de Finanţare în secţiunea dedicată. 
Solicitantii trebuie să se asigure ca vor introduce datele corecte in sectiunea A7 dedicata din 
Cererea de Finantare. 
     Atentie! Verificarea extrasului de carte funciara este necesara pentru toate proiectele din 
categoria 3.1 
 
    Extrasul de carte funciară pentru informare trebuie să conţină planul parcelar cu localizare certă. 

NU se acceptă la depunerea Cererii de finanţare Extras de carte funciară pentru informare cu 

menţiunea “imobil înregistrat în planul cadastral fără localizare certă datorită lipsei planului 

parcelar”. 

 

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 perioada de cel puțin 10 ani începând cu anul depunerii cererii de 
finanţare, corespunzătoare asigurării sustenabilității investiției care să certifice, după caz: 
a) dreptul de proprietate privată, 
b) dreptul de concesiune, 
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c) dreptul de superficie, 
d) dreptul de uzufruct; 
e) dreptul de folosință cu titlul 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. 
Definițiile drepturilor reale/ de creanță și ale tipurilor de contracte din cadrul acestui criteriu 
trebuie interpretate în accepţiunea Codului Civil în vigoare la data lansării prezentului ghid. 
 
AFIR va obține Extrasul de Carte Funciara aferent imobilului (teren/clădire) pe baza datelor 
cadastrale înscrise de către solicitant în Cererea de finanţare în secţiunea dedicată. Solicitanții 
trebuie să se asigure ca vor introduce datele corecte în secțiunea A7 dedicată din Cererea de 
finanțare.  
 
Atentie! Verificarea extrasului de Carte funciara este necesara numai în situatia în care 

documentele de la punctul 3.2 a,b,c,d,e,f, g de mai sus NU sunt încheiate în formă autentică de către 

un notar public sau NU sunt emise de o autoritate publică sau NU sunt dobândite printr-o hotărâre 

judecătorească 

 

Atenție! În situația în care imobilul pe care se execută investiția nu este liber de sarcini 
(ipotecat în vederea constituirii unui credit) se va depune:  

 acordul creditorului privind execuția investiției 
și 

 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, care desfășoară activitate 

agricolă pe suprafețe de teren mai mici de 0,3 ha 

 

5. Declarație întocmită și asumată prin semnătură de un expert contabil pentru 

întreprinderile care au autorizat/ autorizate codul/ codurile CAEN propus/ propuse prin proiect. 

Din Declarație trebuie să reiasă faptul că întreprinderea nu a desfășurat niciodată activitatea/ 

activitățile pentru care a solicitat finanțare. 

 

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

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

7.2 Act constitutiv pentru Societatea cooperativă agricolă. 
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8. Declaraţie privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor/ întreprinderilor mici 

(Anexa 6.1 din Ghidul solicitantului). Aceasta trebuie să fie semnată de persoana autorizată să 

reprezinte întreprinderea. 

 

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

ajutoarelor de minimis (Anexa 6.2 din Ghidul Solicitantului). 

 

10. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului privind neîncadrarea în categoria 

"firme în dificultate", semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea, conform legii 

(Anexa 6.3 din Ghidul Solicitantului). Declarația va fi dată de toți solicitanții cu excepția PFA-urilor, 

întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale și a societăților cu mai puțin de 2 ani fiscali. 

 

11. Declaraţie pe propria răspundere a solicitantului că nu a beneficiat de servicii de 

consiliere prin Măsura 02 (Anexa 6.4 din Ghidul Solicitantului). 

 

12. Declarație expert contabil din care să reiasă că în anul precedent depunerii Cererii de 

Finanțare solicitantul a obținut venituri de exploatare, veniturile din activitățile agricole 

reprezentând cel puțin 50% din acestea (dacă este cazul). 

 

13. Declarație pe proprie răspundere că nici solicitantul și nici un alt membru al gospodăriei 

nu a mai solicitat în aceeași sesiune/beneficiat de sprijin financiar nerambursabil forfetar pe sM 

6.2. 

 

14. Atestat de furnizor de servicii sociale 

 

15. Acordul administratorului/ custodelui ariei naturale respective în cazul în care activitatea 

propusă prin proiect impune 

 

16. Adresa emisă de instituția financiară (banca/trezorerie) din care să rezulte denumirea și 

adresa băncii precum și codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu AFIR aferente 

proiectului EURI. Nu este obligatorie deschiderea unui cont separat pentru derularea proiectului 

 

17. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE : 
 

1. În cazul solicitanţilor Persoane Fizice Autorizate, Intreprinderi Individuale sau Intreprinderi 

Familiale, care deţin în proprietate terenul aferent investiţiei, în calitate de persoane fizice 

împreună cu soţul/soţia, se vor depune in aceasta sectiune atat documentul prin care a fost 

dobândit terenul de persoana fizică, conform documentelor de la punctul 3.1, cât şi declaraţia 

soţului/soţiei prin care îşi dă acordul referitor la realizarea şi implementarea proiectului de 

către PFA, II sau IF, pe toată perioada de valabilitate a contractului cu AFIR. Ambele documente vor 

fi încheiate la notariat în formă autentică. 

 

2. Atestatul de producător, dacă este cazul. 
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3. Declarație de suprafață APIA / adeverință medic veterinar ANSVSA pentru animale 

 
4. Certificat constatator și certificat de înregistrare ONRC 
 
5. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 
 
6. Declarație pe propria răspundere privind depunerea documentelor emise de APM în 
conformitate cu protocolul AFIR-ANPM-GNM 
 
7.  Declarație pe propria răspundere privind depunerea documentelor necesare  în vederea 
contractării proiectului cu AFIR 
 
8. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de comercializare  a 
producției/serviciilor realizate 
9. Dovada (adeverință) recunoașterii calității de meșteșugar/artizan, emisă de o autoritate 
locală/națională în domeniul cultură tradiționala/primăria de reședință 
 
10. Adeverința emisă de Primăria comunei și vizată de consilierul Instituției Prefectului pentru 
solicitanți din minoritatea romă 
 
11. Adresa de încadrare în obiectivele strategiei emisă de GAL și extrasul din SDL 
 
12. Declarație pe propria răspundere privind angajamentul de raportare către GAL 
 

 


