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1 123 S 01 12 5 11 00005 2012 8 14

DIVERSIFICAREA ACTIVITATII LA
SC AUERSBACH SRL, 

LOCALITATEA BERZOVIA, 
JUDET CARAS SEVERIN

SC AUERSBACH 
SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BERZOVIA Sat 

BERZOVIA
- - - - - - - - - - - - -

Sector prioritar 
Implementeza 
Stadarde fara 

PERE

3.999.721 0 1.999.860 0 1.999.861 1.999.860

SF prezentat in cadrul acestei cereri de finantare este incomplet si nu respecta modelul din metodologie astfel:La cap.2.3 utilajele prezentate a fi achizitionate prin 
proiect fie nu sunt investitii eligibile acestei masuri(combina cu sistem de recoltare boabe-stiuleti specifica M.121),fie nu au obiect in cadrul acestei 
activitati(motostivuitor),fie sunt necorelate cu suprafetele de teren si randamentele obtinute(arzator pe baza de stiuleti)Cap.2.4 nu este completat conform modelului 
din SFCap .2.8 Fundamentarea necesitatii achizitionarii uscatorului pe baza de stiuleti de porumb este facuta in functie de productivitatea medie a zonei respective 
4000 to .Conform adresei DAJ Caras Severin de la pag.182 privind productia proprie rezulta ca productia proprie obtinuta de solicitant in anul 2011 a fost de 1958 
to/ha porumb.Deci,calculul facut la randamentul instalatiei nu este realist atat din punct de vedere al productiei cat si din punct de vedere al randamentului boabe-
stiuletiCap.3 Nu este prezentat bilantul teritorial cu suprafetele implicate pe obiective,SC totala,propusa si existente.Pentru retelele de utilitati nu sunt prezentate 
sursele de alimentare,lungimile retelelor ,daca retelele existente necesita extinderi sau nu.Nu este prezentata structura constructive pentru fiecare obiectiv in 
parte.Cap.3.8 In cadrul acestui capitol nu s-au prezentat componentele detaliate pentru silozuri,nu s-au explicitat si detaliat caracteristicile tehnice si functionale 
pentru fiecare utilaj.Nu s-au prezentat oferte pentru toate bunurile achizitionate prin proiect conform cerintelor din ghid.Unele din echipamentele si utilajele 
achizitionate prin proiect sunt neeligibile in cadrul M.123Cap.5.Nu s-au intocmit devize conform HG.28/2008,nu s-a prezentat calculul privind investitia specifica /mp 
constrict,nu exista declaratia proiectantului privind sursa de preturi etc Obiectivele de ordin tehnic sunt indeplinite partial intrucat parte din utilajele achizitionate prin 
proiect nu fac obiectul M.123 fiind utilaje specifice masurii M.121(ex.combina cu sistem de recoltare amestec boabe-stiuleti)Obiectivele de ordin economic nu sunt 
indeplinite:1.Cresterea valorii adaugate brute nu este prezentata sub forma tabelara pentru cei 5 ani de prognoza raportat la anul 2011 pentru a putea urmarii 
cresterea acesteia2.Cresterea viabilitatii economice nu este fundamentata fiind o conditie obligatorie pentru indeplinirea EG.1EG.1 Achizitia arzatorului pe baza de 
stiuleti nu este corelata cu productia proprie obtinuta(adeverinta DAJ Caras-Severin pe suprafete si productivitate in corelare cu descrierile din SF),nu sunt 
prezentate caracteristicile tehnice ale acestuia,durata de functionare si randamentul obtinut(cantitatea de stiuleti necesari pentru obtinerea biomasei folosita pentru 
procesul de uscare si cantitatea de materie prima uscata) etc. iar prognozele economic-financiare sunt facute la modul general fara a avea la baza un fundament 
real.Avand in vedere ca pe baza contractului de vanzare cumparare nr.140/09.08.2012 a fost achizitionat un uscator de cereale pe baza de GPL achizitionarea unui 
arzator pe baza de stiuleti vor creste cheltuielile cu amortizarea ale societatii si implicit vor duce la o reducere a rezultatului din exploatare.Nu sunt prezentate BVC-
uri pe culturi si BVC-uri pentru conditionare si depozitare.Nu este prezentata cantitatea de materie prima achizitionata de la terti pentru depozitareEG.5-La 
depunerea CF nu s-a prezentat extras CF din care sa reiasa dreptul real de proprietate,suprafata terenului din CU nu corespunde cu cea alocata 
proiectului,documentul eliberat de APM nu are titlu corespunzator cu al proiectului,certificatul de atestare fiscala nu are completata sectiunea C,durata de realizare 
a investitiei din adeverinta DSV nu corespunde cu informatiile din anexa D,doc.14 este prezentat necompletat iar bilanturile pe anii n-2 si n-1 nu sunt depuse 
Solicitantul nu a prezentat oferte pentru toate bunurile achizitionate prin proiect iar pentru servicii nu a prezentat nici oferta,nici BD cu preturi si nici calculul pe 
expert Cresterea viabilitatii economice nu este fundamentata asa cum am demonstrat mai sus
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"CRESTEREA COMPETITIVITATII
PRIN INTRODUCEREA  DE 

TEHNOLOGII  DE OBTINERE  A 
NOI PRODUSE  LA SC SANO 

VITA SRL "

S.C. SANO VITA 
S.R.L. VILCEA

Comuna/Oras 
PAUSESTI-

MAGLASI Sat 
ULMETEL

- 22 01.01.2010 - - - - - - - - - -

Sector prioritar 
Implementeza 
Stadarde fara 

PERE

600.430 0 300.215 0 300.215 300.215

La EG 1 s-a bifat NU ,deoarece o parte din materiile prime si toate produsele finale obtinute nu se incadreaza in lista celor eligibile conform Anexai 1 la Tratatul de 
instituire a Comunitatii Europene .Produsele sunt incadrate de catre solicitant conform capitolului 2.3, pag 13 in cap 19, care nu contine produse eligibile masurii . 
La cap.11, produsele corespunzatoare codului CAEN 1061, inscris in cererea de finantare-PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUl; MALŢ; AMIDON ŞI 
FECULE ,INULINA; GLUTEN DE GRÂU, se precizeaza:1.- Capitolul nu cuprinde:a) malţul prăjit, folosit drept înlocuitor de cafea (poziţia 09.01 sau 21.01, după caz); 
b) făina, crupele, grişul, amidonul şi feculele preparate de la poziţia 19.01;c) corn flakes (fulgi de porumb) şi alte produse de la poziţia 19.04,iar in cap. 19.04 -
PRODUSE PE BAZĂ DE CEREALE OBŢINUTE PRIN EXPANDARE SAU PRĂJIRE (DE EXEMPLU CORN FLAKES); CEREALE (ALTELE DECÂT PORUMBUL), 
SUB FORMĂ DE BOABE SAU SUB FORMĂ DE FULGI ORI DE ALTE GRĂUNŢE PREPARATE (CU EXCEPŢIA FĂINEI, CRUPELOR ŞI A GRIŞULUI), 
PREFIERTE SAU ALTFEL PREPARATE, NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE.In concluzie, produsele neincadrandu-se in Anexa 1, nu este indeplinit 
obiectivul general al masurii. La punctele 3-6, ale EG 1, s-a bifat Nu la unele obiective , deoarece chiar daca sunt mentionate in cadrul memoriului justificativ, 
indeplinirea acestora nu este demonstrata in mod corespunzator. Acest criteriu nu a fost bifat ,deoarece nu este cazul. La punctul 3 s-a bifat Nu din aceleasi 
considerente justificate la observatiile criteriilor generale ale eligibilitatii Se prezinta oferte , dar extrasele din baza de date pentru servicii au fost listate de catre 
evaluator. Matricea de viabilitate nu se completeaza deoarece nu mai este cazul La EG 1 s-a bifat NU ,deoarece o parte din materiile prime si toate produsele finale 
obtinute nu se incadreaza in lista celor eligibile conform Anexai 1 la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene .Produsele sunt incadrate de catre solicitant 
conform capitolului 2.3, pag 13 in cap 19, care nu contine produse eligibile masurii . La cap.11, produsele corespunzatoare codului CAEN 1061, inscris in cererea 
de finantare-PRODUSE ALE INDUSTRIEI MORĂRITULUl; MALŢ; AMIDON ŞI FECULE ,INULINA; GLUTEN DE GRÂU, se precizeaza:1.- Capitolul nu cuprinde:a) 
malţul prăjit, folosit drept înlocuitor de cafea (poziţia 09.01 sau 21.01, după caz); b) făina, crupele, grişul, amidonul şi feculele preparate de la poziţia 19.01;c) corn 
flakes (fulgi de porumb) şi alte produse de la poziţia 19.04,iar in cap. 19.04 -PRODUSE PE BAZĂ DE CEREALE OBŢINUTE PRIN EXPANDARE SAU PRĂJIRE 
(DE EXEMPLU CORN FLAKES); CEREALE (ALTELE DECÂT PORUMBUL), SUB FORMĂ DE BOABE SAU SUB FORMĂ DE FULGI ORI DE ALTE GRĂUNŢE 
PREPARATE (CU EXCEPŢIA FĂINEI, CRUPELOR ŞI A GRIŞULUI), PREFIERTE SAU ALTFEL PREPARATE, NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE ÎN ALTĂ 
PARTE.In concluzie, produsele neincadrandu-se in Anexa 1, nu este indeplinit obiectivul general al masurii. La punctele 3-6, ale EG 1, s-a bifat Nu la unele 
obiective , deoarece chiar daca sunt mentionate in cadrul memoriului justificativ, indeplinirea acestora nu este demonstrata in mod corespunzator.
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