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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 M2: 

1.a) Studiul de fezabilitate (pentru achiziţiile simple se vor complete doar punctele care vizează 
acest tip de investiţie) 
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 TERENUL AGRICOL: 
a1) Declarația de suprafață APIA din anul curent sau anul anterior depunerii Cererii de Finanțare 
a2) În cazul Societăţilor agricole se ataşează tabelul centralizator emis de catre Societatea 
agricolă, care va cuprinde suprafeţele aduse în folosinţa societăţii, numele membrilor fermieri care 
le deţin în proprietate şi perioada pe care terenul a fost adus în folosinţa societăţii, care trebuie să 
fie de minim 10 ani. 
 
b). DOCUMENTE SOLICITATE PENTRU IMOBILUL (CLĂDIRILE ŞI/SAU TERENURILE) pe care 
sunt / vor fi realizate investiţiile: 
b1) actul de proprietate asupra clădirii sau contract de concesiune sau alt document încheiat 
la notariat 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 dreptul de execuție a 
lucrărilor de construcții, după caz, în acord cu precizările din Studiul de Fezabilitate, în 
conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, având în vedere tipul de investiție propusă prin proiect; 
b2) documentul care atestă dreptul de proprietate asupra terenului, contract de concesiune 
sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă al terenului pe o 
perioadă de cel puțin 10ani începând cu anul depunerii cererii de finanțare, care să confere 
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titularului 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 investiție propusă prin proiect; 
b3) 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 complete sectiunea A7 din CF, cu 
informatiile cadastrale, AFIR rezervandu-si dreptul de a consulta baza de date ANCPI, in vederea 
obtinerii Extrasului de Carte Funciara. 
b4) 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). 
 
c) DOCUMENT PENTRU EFECTIVUL DE ANIMALE DEŢINUT ÎN PROPRIETATE: 
c1) extras din registrul exploatației emis de ANSVSA/DSVSA cu cel mult 30 de zile înainte de data 
depunerii CF, din care să rezulte efectivul de animale deţinut, însoţit de formular de mişcare 
ANSVSA/DSVSA (Anexa 4 din Normele sanitare veterinare ale Ordinului ANSVSA nr. 40/2010); 

Pentru exploataţiile agricole care deţin păsări şi albine - adeverință eliberată de 
medicul veterinar de circumscripție, emisă cu cel mult 30 de zile înainte de data depunerii CF, 
din care rezultă numărul păsărilor şi al familiilor de albine şi data înscrierii solicitantului în 
Registrul Exploataţiei. 

Pentru cooperative agricole, societăţi cooperative agricole, grupuri de producători, 
organizații de producători, se vor prezenta documentele prevăzute la punctul c) pentru toţi 
membri acestor solicitanţi. 
c2) paşaportul emis de ANZ pentru ecvideele (cabalinele) cu rasă şi origine. 
 
4. Act de proprietate/închiriere/comodat/concesiune pentru spaţiu în care vor fi garate 
utilajele, pentru proiecte simple de achiziţii utilaje 
 
5. Certificat de urbanism pentru proiecte care prevăd construcţii (noi, extinderi sau modernizări). 
 
6.1 În cazul proiectelor de modernizare a EXPLOATAȚIILOR DE ANIMALE se prezintă 
Autorizația de mediu, de sănătate publică și sanitar veterinară sau Nota de constatare emisă cu 
cel mult un an de zile înainte de depunerea Cererii de Finanțare. 
6.2 În cazul proiectelor de modernizare a EXPLOATAȚIILOR VEGETALE, se prezintă 
Autorizația de mediu/Nota de constatare emisă cu cel mult un an de zile înainte de depunerea 
Cererii de Finanțare. 
6.3 Documentele emise de APM, DSP, DVSA privind acordul acestora pentru realizarea investiţiei  
 
sau 

Declarația pe propria raspundere că va prezenta documentele emise de DSP, DSVSA și 
APM judeţene, solicitate de AFIR,  înainte de contractare 
 
 
7. Declarație pe propria răspundere privind depunerea documentelor necesare în vederea 
contractării proiectului cu AFIR (certificate care să ateste lipsa datoriilor restante locale, graficul de 
eșalonare a datoriilor) 
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8.1 Adresă emisă de bancă/trezorerie cu datele de identificare ale acesteia şi ale contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa instituţiei financiare, codul IBAN al contului în care se 
derulează operaţiunile cu AFIR) 
8.2 Declarație pe propria răspundere că va prezenta înaintea semnării contractului de 
finanțare cu AFIR - documentele care dovedesc capacitatea și sursa de cofinanțare privată a 
investiției emise de o instituție financiară (extras de cont și/sau contract de credit acordat în 
vederea implementării proiectului) 
 
9.a) Copie Certificat de înregistrare ONRC și Certificat constatator (forma extinsă) ONRC al 
solicitantului 
9.b) Hotărâre judecătorească definitivă pronunţată pe baza actului de constituire și a statutului 
propriu în cazul Societăţilor agricole,însoțită de Statutul Societății agricole; 
9.c) Statut pentru Societatea cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.1/2005) și 
Cooperativa agricolă (înfiinţată în baza Legii nr.566/2004) cu modificările și completările 
ulterioare și composesoratele, obștile și alte forme associative de proprietate asupra terenurilor 
(menționate în Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor 
agricole și celor forestiere, cu modificările și completările ulterioare), din care să reiasă că acestea 
se încadreaza în categoria: societate cooperative agricolă, cooperativă agricolă sau fermier în 
conformitate cu art 7, alin (21) din OUG 3/2015, cu completările și modificările ulterioare; 
 

10.1 Diplomă de studii superioare (superioare, liceale, postliceale – inclusiv terțiar 
nonuniversitare, școală profesională) în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă, inginerie economic în agricultură şi dezvoltare rurală  -  pentru solicitanți 
sau managerul exploatației 
10.2 Adeverinţă de absolvire a anilor de studii superioare, însoţită de foaia matricolă (în 
situația când solicitantul a absolvit în ultimele 12 luni și nu i-a fost emisă diploma) 
10.3 Diplomă/certificat de calificare ce atestă formarea profesională/certificate de 
competențe emis de un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale 
obţinute pe alte căi decât cele formale, care trebuie de asemenea să fie autorizat de Autoritatea 
Naţională pentru Calificări sau certificat de absolvire a cursului de calificare emis de ANCA, care 
conferă un nivel minim de calificare în domeniul agricol, agro-alimentar, veterinar, economie 
agrară, mecanică agricolă (în cazul intensității suplimentare pentru tânăr) 
10.4 Extras din registrul general de evidență a salariaților care să ateste înregistrarea 
contractului individual de muncă. 
10.5 Decizia Adunării Generale a formei asociative pentru desemnarea managerului 
exploatației. 
 
11. ÎN CAZUL INVESTIŢIILOR PRIVIND IRIGAŢIILE, DRENAJ, DESECARE: 
11.1 Aviz de gospodarirea apelor / notificarea de începere a execuţiei, în cazul investiţiilor noi 
sau autorizație de gospodărire / notificare de punere în funcțiune, în cazul funcţionării 
sistemului de irigaţii. 
11.2 Aviz emis de ANIF (dacă este cazul) 
11.3 Document emis de OUAI privind acordul de branşare (dacă este cazul) 
11.4 Document privind acordul de branșare emis de entitatea care administrează sursa de 
apă (dacă este cazul) 
11.5 Acordul Organizatiei Desecare Drenaj (ODD)/ANIF, ANAR pentru deversarea apei drenate 
în canalul aflat in administrarea ANIF/ANAR/a unui ODD 
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11.6 Studiu pedologic emis de OSPA sau de către alte entități specializate și autorizate în baza 
Ordinului nr. 966/2016 privind pretabilitatea solului în caz de inundații în cazul investițiilor în 
desecare și drenaj 
 

12.1 Fişa de înregistrare ca producător și / sau procesator în agricultură ecologică, eliberata 
de DAJ, însoțită de contractul încheiat cu un organism de inspecție și certificare (în cazul 
investițiilor noi sau în cazul modernizării exploatațiilor care obțin după implementarea 
proiectului,un produs ecologic) 
12.2 Certificat de conformitate a produselor agroalimentare ecologice emis de un organism de 
inspecţie şi certificare, conform prevederilor OUG34/2000 privind produsele agroalimentare 
ecologice cu completările și modificările ulterioare pentru aprobarea regulilor privind organizarea 
sistemului de inspecție și certificare în agricultura ecologică (pentru modernizări în vederea 
obținerii unui produs existent). 
 
13. Atestatul de produs tradițional 
 
14. Studiu privind nota de bonitare a terenurilor agricole în cazul exploataţiilor agricole din 
sectorul vegetal, însoţit de aviz ICPA pentru încadrarea proiectului în potenţialul agricol. 
 
15. Acord de principiu privind includerea generatoarelor terestre antigrindină în Sistemul 
Național de Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor emis de Autoritatea pentru Administrarea 
Sistemului Național de Antigrindină și Creștere a Precipitațiilor. 
 
16.1 Document emis de Cooperativa / Grupul de producatori din care să reiasă că solicitantul 
sau managerul exploatației desemnat de forma asociativă, după caz, are /au calitatea de membru 
a/al acesteia/acestuia, însoțit de statutul Cooperativei. 
16.2 Hotărârea Adunării Generale a formei asociative privind necesitatea și utilitatea 
investiției. 
 
17. Adeverință de la ADS care atestă existența unui contract valabil pe schema ADS adresată 
tinerilor fermieri 
 
18. Declarația expertului contabil 
 
19. Polița de asigurare a culturilor/animalelor, însoțită de dovada achitării acesteia de către 
solicitant 
 
20. Cerere de renunțare la înscrierea în „Programul de susținere a crescătorilor de suine 
pentru activitatea de reproducție”, aprobat prin Legea nr.195/2018 sau Cerere de renunțare 
la cererea de înscriere în „Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, 
incubaţie şi de creştere în sectorul avicol” aprobat prin Legea nr.227/2018 
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21. ALTE DOCUMENTE JUSTIFICATIVE: 
 
1. Copie CI 
 
2. Adresă GAL de încadrare a proiectului în Strategia GAL 2014 – 2020 
 
3. Adresa emisă de unităţi bancare/firme leasing din care să reiasă că nu sunt restanţe, 
întârzieri la plata creditelor angajate anterior depunerii proiectului 
 
4.1 Extras din Baza de date cu prețuri de referință pentru utilajele prevăzute în proiect  
sau 
4.2 În situația în care nu se regăsesc în baza de date, se vor atașa 2 oferte conforme pentru 
valori de peste 15.000 de euro și o ofertă pentru utilaje cu valoare sub 15.000 de euro 
 
5. Declarație pe propria răspundere privind eligibilitatea solicitantului 
 
6. Declarație pe propria răspundere că va prezenta înainte de semnarea contractului de 
finanțare cu AFIR - CAZIERUL JUDICIAR AL RESPONSABILULUI LEGAL 
 
7. Declarație pe propria răspundere privind legătura cu alte societăți cu același tip de 
activitate 
 
8. DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE privind angajamentul de raportare către GAL 
 

 


