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1 123 A 01 12 7 01 00003 2012 8 13

MODERNIZAREA 
LABORATORULUI DE 

PATISERIE MURES MARIA I.I., 
PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 

STAT N578/2009 AFERENTA 
MASURII 123

MURES MARIA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
ALBA

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL ALBA 

IULIA 
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
26.574 0 13.287 0 13.287 13.287

La pct 1.1 expertul a bifat NU deoarece in urma verificarilor s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in 
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Intreprinderea nu este autonoma avand acelasi 
actionar majoritar la mai multe firme( Mures Iuliadi SRL ). Solicitantul prezinta 3 oferte pentru mijlocul de transport specializat In urma 
verificarilor s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii. Intreprinderea nu este autonoma avand acelasi actionar majoritar la mai multe firme( Mures 
Iuliadi SRL ).Acesta este motivul pentru care proiectul este declarat NEELIGIBIL.

2 123 A 01 12 7 01 00004 2012 8 14

SCHIMBARE DESTINATIE DIN 
LOCUINTA IN UNITATE DE 

FABRICARE A PRODUSELOR 
DE PANIFICATIE

S.C. REDMARC 
METAL S.R.L. ALBA

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL BLAJ 

Sat BLAJ
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
68.622 0 34.311 0 34.311 47.598

S-a bifat nu la EG1 deoarece solicitantul nu a prezentat document de proprietate si extras de carte funciara pentru cladirea in care 
doreste sa realizeze investitia.Actul de proprietate asupra clădirii in care se desfasoara activitatea de productie trebuie prezentat 
pentru toate tipurile de investitii, inclusiv pentru cele care se refera numai la achizitie de utilaje. La cererea de finantare este atasat un 
contract de comodat autentificat la notar in data de 10 august 2012.La cererea de finantare este atasat un contract de vanzare-
cumparare care nu este autentificat la notar si pretul de vanzare-cumparare nu este achitat. S-a bifat nu la EG1 deoarece solicitantul 
nu a prezentat document de proprietate si extras de carte funciara pentru cladirea in care doreste sa realizeze investitia.Actul de 
proprietate asupra clădirii in care se desfasoara activitatea de productie trebuie prezentat pentru toate tipurile de investitii, inclusiv 
pentru cele care se refera numai la achizitie de utilaje. La cererea de finantare este atasat un contract de comodat autentificat la notar 
in data de 10 august 2012.La cererea de finantare este atasat si un contract de vanzare-cumparare care nu este autentificat la nota
pretul de vanzare-cumparare nu este achitat.

3 123 A 01 12 1 04 00003 2012 8 1

MODERNIZARE ȘI EXTINDERE 
CAPACITATE DE PRODUCȚIE 

ȘI DEPOZITARE LA S.C. 
CROCO S.R.L., LOC. ONEȘTI, 
JUD. BACĂU, PRIN SCHEMA 

DE AJUTOR DE STAT NR. 
N578/ 2009 AFERENTĂ 

MĂSURII 123

S.C. CROCO S.R.L. BACAU

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 
ONESTI Sat 

ONESTI

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

5.979.360 0 2.989.680 0 2.989.680 3.037.278

In urma controlului documentar pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, s-a constatat ca nu se indeplineste conditia de eligibilitate 3.7 « Daca 
solicitantul a mai beneficiat de alte scheme de ajutor de stat, valoarea cumulata ajutorului de stat,pentru aceste proiecte depaseste intensitatea 
maxima admisibila prevazuta de prezenta schema de ajutor de stat » din urmatoarele motivele:Solicitantul a mai facut obiectul unui alt ajutor de stat 
cadrul Schemei de ajutor de stat XS13/2008, unde a beneficiat de o intensitate de 50% din totalul cheltuielilor eligibile, cu o valoare eligibila de 
5.467.901 Euro din total valoare proiect 6.167.869 Euro.Prin intermediul Schemei de ajutor de stat N578/2009, solicitantul propune extindere 
capacitatii de depozitare pentru investitia initiala, construind un nou depozit pentru stocarea productiei care va fi dublata prin intermediul gamei de 
utilaje ce va fi achizitionate prin proiect.Investitia propusa consta in achizitionare unor noi linii de producere sticks-uri, de ambalare a acestora pe 
diverse categorii de produs, precum si extinderea capacitatii existente pentru biscuitii glutenosi prin intergrarea in fluxul de productie existent a noii linii 
de productie biscuiti.Deoarece valoarea maximă a ajutorului acordat în cadrul prezentei scheme nu poate depăşi 3.000.000 Euro/proiect, prin ajutorul 
solicitat prin intermediul Schemei de ajutor de stat N578/2009, nu se respecta prevederile art. 19 alin (3) “Valoarea maxima a ajutorului acordat in 
cadrul prezentei scheme nu poate depasi 3.000.000Euro/proiect”In consecinta, Directia Selectare Contractare, Serviciul Evaluare Selectare considera 
cererea de finantare neeligibila.Observatiile cu privire la activitatea de verificare a Cererii de finantare efectuata de catre expertii CRPDRP sunt 
prezentate in Fisa de verificare pe esantion E7.4.

4 123 A 01 12 6 05 00017 2012 8 14
ACHIZITIE DE UTILAJE 

PENTRU PANIFICATIE LA SC 
FORMENTERA SRL

S.C. FORMENTERA 
S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 
ORADEA Sat 

ORADEA

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

52.194 0 26.097 0 26.097 3.063.375

1.1-Conform Certificatului Constatator atasat cererii de finantare SC Formentera SRL are ca actionari: Neag Natalia PF-0.001%; Tet Beniamin Cristia
PF-56.849% si SC Flodor Transcom SRL-43.15%. La verificarea in portal ONRC-Serviciul Recom -actionarul majoritar Tet Beniamin Cristian este 
asociat cota de participare 50% in societatea Top Consal Grup SRL. In Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii solicitantul a bifat intreprindere legata. Solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii.1.5- In Extrasul CF nr.155670, nr.cad.17470, 
documentul de proprietate pentru cladiri si terenuri a solicitantului, atasat la cererea de finantare, apare inscriere privitoare la sarcini, intabulare ,drept 
de ipoteca, valoare: 230.000 Euro+dobanzile aferente, indexabile in favoarea Bancii Transilvania SA Cluj-Sucursala Oradea.In declaratia F, solicitantul 
a bifat ca nu are datorii catre banci si nu a atasat Graficul de rambursare a datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii 
graficului de rambursare. In concluzie solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F, ca atare 
cererea de finantare este neeligibila. Proiectul fiind declarat neeligibil, solicitantul nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, nu se intocmesc 
bugetul, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii.

5 123 A 01 12 7 08 00005 2012 8 10

INFIINTARE FABRICA DE 
PRODUSE DE PATISERIE PRIN 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 

NR. 578/2009 AFERENTA 
MASURII 123

S.C. STRATEGIC 
VENTURES S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 
BRASOV Sat 

BRASOV

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

5.550.000 0 2.775.000 0 2.775.000 5.838.375

In SF pct 3.2.2 si pct.3.6 referitor la utilitati propuse si existente se mentioneaza : � -alimentarea cu apa potabila pentru consum curent menajer si tehnologic se va 
realiza din reteaua de apa a orasului prin conducta de bransament aflat in proprietatea societatii SC VEL PITAR SRL (pag.45). � -alimentarea cu energie electrica 
.Tabloul general de distributie montat in fabrica de patiserie propusa prin proiect se va racorda la postul de transformare existent aflat in proprietatea SC VEL PITAR SA 
� -alimentarea cu gaze se face din SRM existent, proprietate SC VEL PITAR SA � -apa uzata este evacuata la reteaua exterioara de canalizarea menajera existenta in 
incinta .S-au prezentat avize favorabile pentru gaze,apa si canal (pag.363) privind posibilitatea bransarii la utilitatile existente de la unitatile autorizate Distri gaz,. 
Compania de Apa Brasov,. Mentionam ca la cererea de finantare sunt depuse urmatoarele contracte incheiate cu Vel Pitar : � -Contract de inchiriere 
nr.1288/20.06.2012 prin care Vel Pitar inchiriaza de la Strategic Ventures spatii de depozitare si productie pe care i le-a vandut in aceeasi zi firmei Strategic Ventures. � -
Contract de furnizare energie electrica nr.12/20.06.2012 � -Acord de folosire de catre Strategic Ventures a retelelor de canalizare din proprietatea firmei Vel 
PITAR.Mentionam ca in acest acord SC Strategic Ventures SRL figureaza ca isi desfasoara activitatea in spatii care apar si ca spatii inchiriate SC VEL PITAR 
.Mentionam ca aceste contracte datate in 20.06.2012 sunt semnate de reprezentantul legal al proiectului Adrian GHEORGHIU ( acelasi domiciliu cu Marilena 
Gheorghiu) in calitate de director general al societatii SC STRATEGIC VENTURES SRL, calitate pe care nu o avea la acea data. Este director din 16.07.2012, conform 
Contractului individual de munca(pag.359),Deciziei Asociatului unic (pag.362) si Adeverintei eliberata de asociatul unic si administratorul firmei Marilena GHEORGHIU( 
pag.357). DSC SES a declarat proiectul neeligibil, fiind neindeplinit criteriul de eligibilitate EG1„EG1 - Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al 
prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele specifice:1. Obiectiv generalObiectivul general al prezentei scheme vizează îmbunătăţirea nivelului general de 
performanță al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor care realizeaza investitii în sectoarele:- procesarea de produse agricole prevăzute în Anexa 1 
a Tratatului CE în vederea obţinerii de produse neagricole.....”In conditiile in care S.C. VEL PITAR S.A are o dubla calitate de vanzator a unor active (Contractul de 
vanzare cumparare autentificat in 1471/20.06.2012, avand ca obiect vanzarea unor imobile care fac obiectul investitiilor propuse prin proiect) si de chirias al 
cumparatorului SC STRATEGIC VENTURES SRL ( Contractul de inchiriere nr.1288/20.06.2012) pentru alte active vandute (care nu fac obiectul investitiei propusa prin 
proiect) se evidentiaza o posibila situatie de interese economice cu scopul accesarii acestei masuri in urmatoarele conditii care contravin obiectivelor masurii. Astfel, in 
ceea ce priveste indeplinirea obiectivului general al prezentei scheme, prin proiectul propus se creeaza o confuzie din urmatoarele considerente:- cele doua societati au 
acelasi domeniu de activitate, aceeasi piata relevanta fiind firme concurente .- in conditiile in care competitivitatea este reprezentata si de capacitatea unei firme de a 
rezista concurentei pietei, S.C. VEL PITAR S.A vinde o parte din active unei societati concurente- solicitantului SC STRATEGIC VENTURES SRL si isi da acordul printr-
o Declaratie autentificata notarial (pag.54) pentru”efectuarea de lucrari pentru retelele de utilitati pe terenurile cu drept de servitute”.- Investia propusa de catre SC 
STRATEGIC VENTURES SRL este o investitie de anvergura prin capacitatea propusa de 18 to/zi. Mentionam ca Solicitantul ( in SF la pct 2.7 nu a prezentat 
concurenta), va desfasura activitatea in aceeasi incinta cu SC VEL PITAR SA, ca un nou producator concurent care activeaza pe aceasta piata cu ajutorul unei firme 
concurente, a carui interes economic in conditii de piata este sa fie prezenta pe piata de desfacere in detrimentul tuturor concurentilor sai si nu sa faciliteze aparitia 
unor noi competitori.Prin investitia propusa prin proiect se creeaza premisele cresterii competitivitatii unui alte intreprinderi existente in aceeasi locatie - SC VEL PITAR 
SA, deoarece solicitantului SC STRATEGIC VENTURES SRL propune acest proiect de investitii fiind sustinut de catre SC VEL PITAR SA, in urma vanzarii unor active 
importante pentru realizarea acestui proiect si care faciliteaza in baza unor contracte de inchiriere accesul unei firme concurente la utilitatile existente, in care este 
evident interesul manifestat de SC VEL PITAR SA, pentru realizarea acestei investitii si care intra in contradictie cu conditiile de concurenta de piata si obiectivele 
generale ale masurii care au ca obiectiv creşterea competitivităţii întreprinderilor finantate din FEADR.Contractele datate in 20.06.201 (Contractul de inchiriere 
nr.1288/20.06.2012, contract de furnizare energie electrica, nr.12/20.06.2012, acordul de folosire de catre solicitant a retelelor de canalizare din proprietatea firmei SC 
VEL PITAR SA sunt semnate de reprezentantul legal al proiectului Adrian GHEORGHIU in calitate de director general al societatii SC STRATEGIC VENTURES SRL, 
calitate pe care nu o avea la acea data. Este director din 16.07.2012, conform Contractului individual de munca (pag.359), Deciziei Asociatului unic (pag.362) si 
Adeverintei eliberata de asociatul unic si administratorul firmei Marilena GHEORGHIU( pag.357).De asemenea mentionam si alte aspecte de mai jos, constatate in 
urma evaluarii:In urma verificarii eligibilitatii investitiilor propuse au rezultat urmatoarele diminuari pe eligibil care totalizeaza 24.447 euro (Linia 4.1+4.2+4.3+ implicit linia 
5.2 cu 73 de euro):� Linia 4.1 Constructii si instalatii se diminueaza cu 4.074 euro/18.600 lei (pag.101) reprezentand 500 kg tabla de inox pentru mese de productie( nu 
se mentioneaza in SF daca se doreste construirea meselor in regie proprie/nr . de mese/ dimensiuni ) � linia 4.5 Dotari se diminueaza cu 10.200 euro reprezentand 
insumarea valorii navetelor specializate 4.600 euro/21000 lei cu valoare europaletilor 5.600 euro/25.564 lei investitii care nu se justifica din punct de vedere al 
cheltuielilor eligibile prin Schema .� linia 4.4 Utilaje fara montaj se diminueaza cu 10.100 euro reprezentand urmatoarele : masina de spalat –uscat paviment (2 
buc)=4.000 euro, aspirator industrial (2 buc)=4.600 euro, vitrina frigorifica = 1.500 euro. � Linia 5.2 cu 73 de euroIn concluzie proiectul este neeligibil, nu se indeplineste 
criteriul de eligibilitate EG1.

Sesiunea nr. M123 N578 – 1/12 –14.08.2012 Măsura 123N
Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 56.007.917,00 Euro
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6 123 A 01 12 2 09 00002 2012 8 13

IZOLATIE TERMICA 
EXTERIOARA SI DOTARE CU 
ECHIPAMENTE SI MIJLOACE 
DE TRANSPORT SECTIE DE 

PRODUCTIE

S.C. CRIVALEX 
TRADE S.R.L. BRAILA

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 

BRAILA Sat BRAILA
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
713.200 0 356.600 0 356.600 6.194.975

Din analiza datelor prezentate de solicitant in cadrul Studiului de Fezabilitate dar si din documentele anexate Cererii de Finantare, rezulta ca solicitantul in momentul 
depunerii Cererii de Finantare functioneaza cu codul de activitate 1072 - Fabricarea biscuitilor si a piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de 
patiserie la sediul secundar din str. Baldovinesti, nr. 20, lotul 1.Prin proiect, solicitantul isi propune dotarea cu utilaje si echipamente performante in anumite sectoare 
ale fluxului tehnologic in scopul cresterii, eficientizarii si diversificarii productiei, dar si reabilitarea unei constructii in scopul mutarii sectiei existente din str. Baldovinesti, 
nr. 20,oras Braila si infiintarii unui punct de lucru in str. Eroilor, nr. 1, oras Braila. Avand in vedere faptul ca in momentul aplicarii, solicitantul desfasoara aceeasi 
activitatea pentru care solicita sa achizitioneze utilaje performante (completarea fluxului existent), consideram ca investiatia reprezinta o continuare (modernizare) a 
activitatii existente (chiar daca aceasta activitate va fi mutata dintr-un loc in altul).Din analiza efectuata Ia verificarea criteriilor de eligibilitate, investitia se incadreaza ca 
tip de proiect Ia: Modernizare sau Extindere" a activitatii existente, chiar daca in cererea de finantare Ia ,Date despre tipul de proiect" solicitantul a bifat Ia punctul A 6.2 
– C ca proiectul se incadreaza ca ,,lnvestitie noua".Conform definitiei din Ghidul Solicitantului: "Investitia noua - cuprinde lucrarile de constructii montaj, utilaje, instalatii, 
care se realizeaza pe amplasamente noi, pentru constructiile existente carora li se schimba destinatia sau pentru constructii apartinand unitatilor carora li s-au retras 
autorizatiile de fimctionare si nu-si schimba destinatia initiala;Modernizarea- cuprinde lucrarile de constructii si instalatii privind retehnologizarea, reutilarea, refacerea 
sau extinderea constructiilor aferente unitatilor in functiune si cu autorizatii de functionare valabile, fara modificarea destinatiei initiale."Solicitantul mentioneaza in 
cererea de finantare ca prin intermediul proiectului se realizeaza o optimizare a fluxului de productie prin achizitie de utilaje si echipamente tehnologice noi care vin in 
completarea celor aflate deja in proprietatea societatii, utilizate in prezent Ia actuala locatie unde societatea isi desfasoara activitatea.Argumentele pentru care prezenta 
investitie propusa se incadreaza ca tip de proiect Ia categoria „Proiect cu constructii montaj - Modemizare si/sau Extindere sunt urmatoarele":1. Conform studiului de 
fezabilitate extinderea activitiitii se realizeaza ca urmare a optimiziirii fluxului de productie, prin achizitia de utilaje si echipamente tehnologice noi care vin in completarea 
celor aflate deja in proprietatea societatii utilizate in prezent Ia actuala locatie unde societatea isi desfasoara activitatea conform codului CAEN 1072- Fabricarea 
biscuitilor si a piscoturilor; fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie.Modernizarea activitiitii existente conform descrierii din cadrul studiului de 
fezabilitate pct. 2.3, va genera imbunatirea activitatii si implica mutarea sectiei in alta locatie unde se vor realiza „modificari ale sectiei de productie, o 
recompartimentare mai eficienta, marirea spatiului de activitate (...)”2. Activitatea de tipul extindere si/sau modemizare pentru activitatea propusa, aferenta codului 
CAEN 1072, se poate observa Ia nivelul prognozei de venituri specificate in studiul de fezabilitate faptul ca solicitantul va obtine in urma investitiei, produse din cadrul 
aceleeasi game sortimentale- respectiv produse de patiserie. 3. La conformitate, la pct. A6.2 - trebuie verificat daca solicitantul a bifat casutele corespunzatoare privind 
tipul proiectului de modernizare si/ sau extindere sau investitie noua. Expertul verifica corectitudinea raspunsului din titlul proiectului (A3) si descrierea proiectului (A4). 
Daca bifa nu este corespunzatoare, expertul corecteaza bifa, inscriind acest lucru la rubrica Observatii. Se face mentiunea ca solicitantul nu a completat in titlul 
proietului „prin Schema N 578/2009. Din analiza descrierii proiectului la pct. A4, solicitantul mentioneaza „Obiectivul principal este cresterea, eficientizarea si 
diversificarea productiei prin achizitionarea de utilaje noi de ultima generatie in domeniul patiseriei, in conditiile in care piata de desfacere exista iar cerintele sunt mai 
mari decat capacitatea actuala de productie. Pentru realizarea obiectivului principal trebuie aduse imbunatitiri in ceea ce priveste dotarea cu echipamente si utilaje in 
anumite sectoare ale fluxului tehnologic. Pentru marirea capacitatiei de productie dar si pastrarea inaltelor standarde de calitate pe care le au produsele noastre, unele 
utilaje trebuiesc inlocuite, deoarece din cauza uzurii au un randament scazut deci o productivitate mica iar uneori functionarea acestora este indoielnica. In scopul 
crearii de noi capacitati de productie mai eficiente si mai competitive urmeaza sa achizitionam urmatoarele utilaje: linie pentru glazurat, masina pentru fursecuri, 
cuptoare rotative, malaxor cu cuva fixa, mixer planetar, mixer pasteurizator creme, masini pentru ambalat, masina pentru procesare zahar pudra, masina pentru 
obtinerea fondantului, mese de lucru, dotari vestiar, sisteme de control acces, sistem de supraveghere video.”In acest sens, se considera ca investitia propusa face 
obiectul unei modernizari si nu a unei investitii noi. Astfel, proiectul nu indeplineste urmatoarele criteriile de eligibilitate:EG1 - Proiectul trebuie sa respecte conformitatea 
cu obiectivul general al prezentei Scheme si cel putin unul din obiectivele specifice;EG4 - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile conform legislatiei in 
vigoare din domeniul: sanitar-veterinar, sanitar si de mediu necesare realizarii investitiei in cadrul proiectului;La cererea de finantare nu au fost atasate documentele 
pentru unitatile a caror activitate se care se modernizeaza:- 9.1 Autorizatie sanitara I Notificarea de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitara, emise cu cel 
mult un an inaintea depunerii cererii de finantare;- 9.2 Autorizatie sanitar-veterinara I Dovada inregistrarii pentru siguranta alimentelor /Notificare de constatare a 
conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor, emise cu eel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare;- 9.3 Nota de constatare 
privind conditiile de mediu, emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare.Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece consideram ca proiectul vizeaza o 
,,Modernizare si/sau Extindere’’ iar solicitantul nu face dovada respectarii conditiilor impuse de ACPM+GNM ,DSP si DSVSA (documente 9.1,9.2 si 9.3) in cazul unei 
activitati existente care se doreste a fi modernizata prin proiect(completarea fluxului,marirea capacitatii existente etc) Urmare a celor de mai sus, nu s-a mai intocmit 
planul financiar si matricea de viabilitate.Se face mentiunea ca in urma analizei proiectului s-a reconsiderat incadrarea proiectului ca modernizare prin schimbarea bifei 
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INFIINTARE SECTIE PRODUSE 
DE PANIFICATIE, PATISERIE SI 
COFETARIE-CONSTRUCTIE SI 

DOTARI PRINSCHEMA DE 
AJUTOR DE STAT NR. 

N578/2009 AFERENTA MASURII 
123

SC AGRIPROFIN 
CONSULTING SRL BRAILA

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 

BRAILA Sat BRAILA
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
399.730 0 199.865 0 199.865 6.394.840

La punctul 1.1 s-a bifat “nu” deoarece in urma verificarilor in RECOM solicitantul este legat de alte societati, dupa cum urmeaza: - Agriprofin Consulting are 2 asociati 
cu cota de participare de 50% fiecare.- Dl . Prelipcean Razvan are 30% cota de participare la SC Prelipcean Investment SRL (partener fata de solicitant), 45% cota de 
participare la SC Nuovo Estate SRL (partener fata de solicitant), 10% cota de participare la SC Capitolini Investment SRL (autonom de solicitant), 10% cota de 
participare la SC Campagri Imobiliare SRL (autonom de solicitant);- Dna Prelipcean Mariana detine 50% cota de participare la SC Prem Art Multimedia SRL, 60% cota 
de participare la SC Prelipcean Investment SRL, 55% cota de participare la SC Nuovo Estate SRL (partener fata de solicitant), 80% cota de participare la SC Capitolini 
Investment SRL, 10% cota de participare la SC Campagri Imobiliare SRL (autonom de solicitant), 50% cota de participare la SC Terafertil SRL (autonom de solicitant), 
100% cota de participare la SC Viciafaba SRL . - Se face mentiune ca ambii actionari sunt si in componenta actionariatului SC Nuovo Estate SRL, precum si faptul ca 
Dna Prelipcean Mariana este asociat unic la SC Viciafaba SRL. De asemenea, in afara de SC Terafertil SRL, toti actionarii firmelor mai sus mentionate au gradul I de 
rudenie, iar administratorii firmelor sunt tot membrii familiei.- Mentionam ca solicitantul SC Agriprofin Consulting SRL are codul CAEN principal 7022 – activitati de 
consultanta pentru afaceri si management, cod care este intalnit ca si cod CAEN secundar la SC Prelipcean Investment SRL, SC Nuovo Estate SRL, SC Campagri 
Imobiliare SRL, SC Terafertil SRL si SC Viciafaba SRL, iar la SC Capitolini Investment SRL codul CAEN este 7414- activitati de consultanta pentru afaceri si 
management. - Conform Legii 346/2004, art. 4.4 (pct. 4) “Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice 
sau al unui grup de persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă isi desfasoara activitatea sau o parte 
din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente”. In acest sens, conform L 346/2004, solicitantul SC Agriprofin Consulting SRL se considera legat de 
societatile unde cei 2 actionari detin peste 50% din cota de participare, iar Declaratia privind incadrarea IMM nu este completata corespunzator. Conform Manualului de 
procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – Schema ajutor de stat N578/2009 
Versiunea 05, verificarea precizărilor din Declaraţie (societate autonomă, parteneră sau legată) se va face prin verificările solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor acestuia 
prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online. În cazul in care în urma 
verificărilor se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, expertul declară proiectul neeligibil. In urma solicitarii 
de informatii suplimentare, s-a refacut bugetul prin majorarea valorii neeligibile cu 85 euro aferenti cap. 4.5 - Dotari si s-a modificat cap. 4 -Cheltuieli pentru investitia de 
baza prin realocari bugetare intre subcapitole conform specificatiilor tehnice ale utilajelor si echipamentelor care se doreste a fi achizitionate. La punctul 1.1 s-a bifat 
“nu” deoarece in urma verificarilor in RECOM solicitantul este legat de alte societati, dupa cum urmeaza: - Agriprofin Consulting are 2 asociati cu cota de participare de 
50% fiecare.- Dl . Prelipcean Razvan are 30% cota de participare la SC Prelipcean Investment SRL (partener fata de solicitant), 45% cota de participare la SC Nuovo 
Estate SRL (partener fata de solicitant), 10% cota de participare la SC Capitolini Investment SRL (autonom de solicitant), 10% cota de participare la SC Campagri 
Imobiliare SRL (autonom de solicitant);- Dna Prelipcean Mariana detine 50% cota de participare la SC Prem Art Multimedia SRL, 60% cota de participare la SC 
Prelipcean Investment SRL, 55% cota de participare la SC Nuovo Estate SRL (partener fata de solicitant), 80% cota de participare la SC Capitolini Investment SRL, 
10% cota de participare la SC Campagri Imobiliare SRL (autonom de solicitant), 50% cota de participare la SC Terafertil SRL (autonom de solicitant), 100% cota de 
participare la SC Viciafaba SRL . - Se face mentiune ca ambii actionari sunt si in componenta actionariatului SC Nuovo Estate SRL, precum si faptul ca Dna Prelipcean 
Mariana este asociat unic la SC Viciafaba SRL. De asemenea, in afara de SC Terafertil SRL, toti actionarii firmelor mai sus mentionate au gradul I de rudenie, iar 
administratorii firmelor sunt tot membrii familiei.- Mentionam ca solicitantul SC Agriprofin Consulting SRL are codul CAEN principal 7022 – activitati de consultanta 
pentru afaceri si management, cod care este intalnit ca si cod CAEN secundar la SC Prelipcean Investment SRL, SC Nuovo Estate SRL, SC Campagri Imobiliare SRL, 
SC Terafertil SRL si SC Viciafaba SRL, iar la SC Capitolini Investment SRL codul CAEN este 7414- activitati de consultanta pentru afaceri si management. - Conform 
Legii 346/2004, art. 4.4 (pct. 4) “Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de 
persoane fizice care acţionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe 
aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente”. In acest sens, conform L 346/2004, solicitantul SC Agriprofin Consulting SRL se considera legat de societatile unde cei 
2 actionari detin peste 50% din cota de participare, iar Declaratia privind incadrarea IMM nu este completata corespunzator. Conform Manualului de procedura pentru 
evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – Schema ajutor de stat N578/2009 Versiunea 05, 
verificarea precizărilor din Declaraţie (societate autonomă, parteneră sau legată) se va face prin verificările solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul 
online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online. În cazul in care în urma verificărilor 
se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, expertul declară proiectul neeligibil.
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“CONSTRUIRE BRUTARIE 
POARTA ALBA 

JUD.CONSTANTA " LA S.C. 
BIANCO PAN S.R.L. PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
NR.578/2009 AFERENTA 

MASURII 123”

SC BIANCO PAN 
S.R.L. CONSTANTA

Comuna/Oras 
POARTA ALBA Sat 

POARTA ALBA
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
679.303 0 339.651 0 339.652 6.734.491

In doc.10.2 – Anexa 1.6 – declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, solicitantul Meca Alina a bifat ca S.C.Bianco Pan S.R.L. 
este intreprindere autonoma.Pentru verificarea statutului IMM din aceasta declaratie, s-au facut verificari in sistemul RECOM unde s-a constatat urmatoarele:- 
S.C.Bianco Pan S.R.L. are doi asociati Stoica Mircea Augustin si Meca Alina cu cota de participare egala de 50% fiecare,fapt ce reiese si din certificatul constatator 
ORC depus la cererea de finantare,- In cazul in care o societate are doi asociati persoane fizice care detin cote egale de capital (50% cu 50%), regula majoritatii 
inseamna unanimitate, ambii fiind asociati majoritari deoarece au cota egala de participare, ca urmare fiind verificati ambii asociati, - Verificand pe cei doi asociati in 
sistemul RECOM, s-a identificat ca acestia mai sunt asociati in firma S.C.Vasto Conpress S.R.L.cu cota de participare la beneficii si pierderi de 90% pentru domnul 
Stoica Mircea Augustin si de 10% pentru Meca Alina,- La sedii si activitati autorizate pentru S.C.Vasto Conpress S.R.L.se observa ca exista ca sediu secundar o 
brutarie in comuna Poarta Alba, judet Constanta cu cod CAEN 1071 – fabricarea painii - care este acelasi cod CAEN 1071 pentru activitatea propusa prin proiectul 
depus de S.C.Bianco Pan S.R.L., actionand astfel pe aceeasi piata relevanta. Se concluzioneaza ca cele doua intreprinderi S.C.Bianco Pan S.R.L. si S.C. Vasto 
Conpress S.R.L. sunt legate prin asociatul Stoica Mircea Augustin , pe aceeasi piata relevanta, contrar celor declarate in doc.10.2 , unde s-a mentionat ca S.C.Bianco 
Pan S.R.L. este intreprindere autonoma si contrar prevederilor art.4,4 alin.(1) lit.a, coroborat cu cele ale alin.(4) din legea 346/2004 actualizata ” art.4 4(1) Intreprinderile 
legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor 
celeilalte intreprinderi;(4)Intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane 
fizice care actioneaza de comun acord, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata 
relevanta ori pe piete adiacente”.In declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM s-a declarat ca S.C.Bianco Pan S.R.L. este intreprindere autonoma, 
aceasta incadrare fiind neadevarata si ca urmare proiectul se declara neeligibil. Nu s-au cerut informatii suplimentare, proiectul fiind neeligibil. Nu s-au cerut informatii 
suplimentare, proiectul fiind neeligibil. Nu s-au cerut informatii suplimentare in legatura cu bugetul si cu viabilitatea economico-financiara, proiectul fiind neeligibil din 
punct de vedere al statutului solicitantului. In doc.10.2 – Anexa 1.6 – declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, solicitantul 
Meca Alina a bifat ca S.C.Bianco Pan S.R.L. este intreprindere autonoma.Pentru verificarea statutului IMM din aceasta declaratie, s-au facut verificari in sistemul 
RECOM unde s-a constatat urmatoarele:- S.C.Bianco Pan S.R.L. are doi asociati Stoica Mircea Augustin si Meca Alina cu cota de participare egala de 50% fiecare,fapt 
ce reiese si din certificatul constatator ORC depus la cererea de finantare,- In cazul in care o societate are doi asociati persoane fizice care detin cote egale de capital 
(50% cu 50%), regula majoritatii inseamna unanimitate, ambii fiind asociati majoritari deoarece au cota egala de participare, ca urmare fiind verificati ambii asociati, - 
Verificand pe cei doi asociati in sistemul RECOM, s-a identificat ca acestia mai sunt asociati in firma S.C.Vasto Conpress S.R.L.cu cota de participare la beneficii si 
pierderi de 90% pentru domnul Stoica Mircea Augustin si de 10% pentru Meca Alina,- La sedii si activitati autorizate pentru S.C.Vasto Conpress S.R.L.se observa ca 
exista ca sediu secundar o brutarie in comuna Poarta Alba, judet Constanta cu cod CAEN 1071 – fabricarea painii - care este acelasi cod CAEN 1071 pentru activitatea 
propusa prin proiectul depus de S.C.Bianco Pan S.R.L., actionand astfel pe aceeasi piata relevanta. Se concluzioneaza ca cele doua intreprinderi S.C.Bianco Pan 
S.R.L. si S.C. Vasto Conpress S.R.L. sunt legate prin asociatul Stoica Mircea Augustin , pe aceeasi piata relevanta, contrar celor declarate in doc.10.2 , unde s-a 
mentionat ca S.C.Bianco Pan S.R.L. este intreprindere autonoma si contrar prevederilor art.44 alin.(1) lit.a, coroborat cu cele ale alin.(4) din legea 346/2004 actualizata 
” art.4 4(1) Intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista oricare dintre urmatoarele raporturi:a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale 
actionarilor sau ale asociatilor celeilalte intreprinderi;(4)Intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice 
sau al unui grup de persoane fizice care actioneaza de comun acord, sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte 
din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente”.In declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM s-a declarat ca S.C.Bianco Pan S.R.L. 
este intreprindere autonoma, aceasta incadrare fiind neadevarata si ca urmare proiectul se declara neeligibil.
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CRESTEREA 
PERFORMANTELOR 

ECONOMICE ALE S.C. 
MORARIT SI PANIFICATIE 
LUKACS COMPANY S.R.L. 

PRIN MODERNIZAREA 
PROCESULUI DE PRODUCTIE, 
PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 

STAT NR. N578/2009 
AFERENTA MASURII 123

S.C. MORARIT SI 
PANIFICATIE 

LUKACS COMPANY 
S.R.L.

COVASNA
Comuna/Oras 
SANZIENI Sat 
VALEA SEACA

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

360.500 0 180.250 0 180.250 6.914.741

s-a bifat NU la pct. 1.1 si 1.5 deoarece Anexa 1.6- Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM nu este in concordanta cu realitatea. Astfel, in Declaratie, 
solicitantul a bifat ca intreprinderea este autonoma, desi aceasta este intreprindere legata. In urma verificarii in RECOM a actionarilor: LUKACS ATTILA si LUKACS 
MOGDOLNA, fiecare avand 50%-50% actiuni la SC MORARIT SI PANIFICATIE LUKACS COMPANY SRL(cod CAEN principal 1071-Fabricarea painii; fabricarea 
prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie), s-a constatat ca acestia sunt actionari in proportie de 70%-30% intr-o alta firma, SC PRODUCTIE SI COMERCIALA 
KLEOZIN SRL, cu obiect de activitate 1581-Fabricarea painii, fabricarea produselor proaspete de patiserie. Activitatea la SC PRODUCTIE SI COMERCIALA KLEOZIN 
SRL a fost intrerupta temporar, din data de 01.05.2009 si pana in data de 30.04.2012, insa cererea de finantare a fost depusa la 14.08.2012. s-a bifat NU la pct. 1.1 si 
1.5 deoarece Anexa 1.6- Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM nu este in concordanta cu realitatea. Astfel, in Declaratie, solicitantul a bifat ca 
intreprinderea este autonoma, desi aceasta este intreprindere legata. In urma verificarii in RECOM a actionarilor: LUKACS ATTILA si LUKACS MOGDOLNA, fiecare 
avand 50%-50% actiuni la SC MORARIT SI PANIFICATIE LUKACS COMPANY SRL(cod CAEN principal 1071-Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor 
proaspete de patiserie), s-a constatat ca acestia sunt actionari in proportie de 70%-30% intr-o alta firma, SC PRODUCTIE SI COMERCIALA KLEOZIN SRL, cu obiect 
de activitate 1581-Fabricarea painii, fabricarea produselor proaspete de patiserie. Activitatea la SC PRODUCTIE SI COMERCIALA KLEOZIN SRL a fost intrerupta 
temporar, din data de 01.05.2009 si pana in data de 30.04.2012, insa cererea de finantare a fost depusa la 14.08.2012. solicitantul a depus pentru servicii si 
Oferta/Deviz financiar si Extras din baza de date solicitantul a depus pentru servicii si Oferta/Deviz financiar si Extras din baza de date s-a bifat NU la pct. 1.1 si 1.5 
deoarece Anexa 1.6- Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM nu este in concordanta cu realitatea. Astfel, in Declaratie, solicitantul a bifat ca 
intreprinderea este autonoma, desi aceasta este intreprindere legata. In urma verificarii in RECOM a actionarilor: LUKACS ATTILA si LUKACS MOGDOLNA, fiecare 
avand 50%-50% actiuni la SC MORARIT SI PANIFICATIE LUKACS COMPANY SRL(cod CAEN principal 1071-Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor 
proaspete de patiserie), s-a constatat ca acestia sunt actionari in proportie de 70%-30% intr-o alta firma, SC PRODUCTIE SI COMERCIALA KLEOZIN SRL, cu obiect 
de activitate 1581-Fabricarea painii, fabricarea produselor proaspete de patiserie. Activitatea la SC PRODUCTIE SI COMERCIALA KLEOZIN SRL a fost intrerupta 
temporar, din data de 01.05.2009 si pana in data de 30.04.2012, insa cererea de finantare a fost depusa la 14.08.2012. s-a bifat NU la pct. 1.1 si 1.5 deoarece Anexa 
1.6- Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM nu este in concordanta cu realitatea. Astfel, in Declaratie, solicitantul a bifat ca intreprinderea este 
autonoma, desi aceasta este intreprindere legata. In urma verificarii in RECOM a actionarilor: LUKACS ATTILA si LUKACS MOGDOLNA, fiecare avand 50%-50% 
actiuni la SC MORARIT SI PANIFICATIE LUKACS COMPANY SRL(cod CAEN principal 1071-Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de 
patiserie), s-a constatat ca acestia sunt actionari in proportie de 70%-30% intr-o alta firma, SC PRODUCTIE SI COMERCIALA KLEOZIN SRL, cu obiect de activitate 
1581-Fabricarea painii, fabricarea produselor proaspete de patiserie. Activitatea la SC PRODUCTIE SI COMERCIALA KLEOZIN SRL a fost intrerupta temporar, din 
data de 01.05.2009 si pana in data de 30.04.2012, insa cererea de finantare a fost depusa la 14.08.2012.
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„CONSTRUIRE HALA CU 
DESTINATIA PRODUSE 

PANIFICATIE, PATISERIE SI 
COFETARIE LA S.C. 

PRIMASERV S.R.L. PRIN 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 

NR. N578/2009 AFERENTA 
MASURII 123”

SC PRIMASERV SRL DOLJ

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 
CRAIOVA Sat 

CRAIOVA

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

1.976.550 0 988.275 0 988.275 7.903.016

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului” se considera ca nu este indeplinit deoarece:La verificarea in RECOM s-au constatat urmatoarele:• La verificarea 
asociatului persoana fizica dupa CNP s-a constatat ca persoana fizica in calitate de asociat majoritar al SC PRIMASERV SRL, domnul STEFANESCU DRAGOTA 
SILVIU CRISTIAN, mai este asociat in: - SC CORALEX SRL—in functiune cu o cota de participare de 100%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara 
urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: la sediul din Craiova, b-dul Maresal Ion Antonescu, nr. 102: 1071, 1072;- SC METALPREST SRL —in functiune cu o cota de 
participare de 6%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: la sediul din Craiova, unitatea nr. 2: 1071- SC NOVOBUILDING 
SRL —in functiune cu o cota de participare de 5%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara activitati CAEN rev2: 4120,6820• La verificarea asociatului persoana 
juridica, s-a constatat ca SC PRIMASERV SRL nu mai este asociat in alte firme.In urma verificarii s-a constatat ca prin intermediul persoanei fizice STEFANESCU 
DRAGOTA SILVIU CRISTIAN care este asociat majoritar in SC PRIMASERV SRL si SC CORALEX SRL cele doua intreprinderi sunt legate deoarece isi desfasoara 
activitatea sau o parte din activitate pe piata relevanta/adiacenta (de ex. CAEN 1071,1072). La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC 
PRIMASERV SRL a completat documentul 10.2 „Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii” mentionand faptul ca aceasta 
societate este una de tip „intreprindere autonoma”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Punctul „1.1 Care este statutul 
solicitantului” se considera ca nu este indeplinit deoarece:La verificarea in RECOM s-au constatat urmatoarele:• La verificarea asociatului persoana fizica dupa CNP s-a 
constatat ca persoana fizica in calitate de asociat majoritar al SC PRIMASERV SRL, domnul STEFANESCU DRAGOTA SILVIU CRISTIAN, mai este asociat in:- SC 
CORALEX SRL—in functiune cu o cota de participare de 100%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: la sediul din 
Craiova, b-dul Maresal Ion Antonescu, nr. 102: 1071, 1072;- SC METALPREST SRL —in functiune cu o cota de participare de 6%; conform art.15 din Legea 359/2004 
desfasoara urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: la sediul din Craiova, unitatea nr. 2: 1071- SC NOVOBUILDING SRL —in functiune cu o cota de participare de 5%; 
conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara activitati CAEN rev2: 4120,6820• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC PRIMASERV SRL nu 
mai este asociat in alte firme.In urma verificarii s-a constatat ca prin intermediul persoanei fizice STEFANESCU DRAGOTA SILVIU CRISTIAN care este asociat 
majoritar in SC PRIMASERV SRL si SC CORALEX SRL cele doua intreprinderi sunt legate deoarece isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe piata 
relevanta/adiacenta (de ex. CAEN 1071,1072). La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC PRIMASERV SRL a completat documentul 10.2 
„Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii” mentionand faptul ca aceasta societate este una de tip „intreprindere autonoma”. 
In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Pentru demonstrarea indeplinirii obiectivului general al masurii , prin fisa de informati 
suplimentare s-a solicitat clarificarea documentelor de proprietate , investitiile eligibile si incadrarea corespunzatoare a montajului tehnologicIndeplinirea obiectivelor b si 
c nu este suficient descrisa in SF , dar obiectivul specific c este indeplinit prin crearea de noi locuri de munca Pentru demonstrarea indeplinirii obiectivului general al 
masurii , prin fisa de informati suplimentare s-a solicitat clarificarea documentelor de proprietate , investitiile eligibile si incadrarea corespunzatoare a montajului 
tehnologicIndeplinirea obiectivelor b si c nu este suficient descrisa in SF , dar obiectivul specific c este indeplinit prin crearea de noi locuri de munca. Pentru lucrari , 
valoarea constructiilor raportata la mp desfasurat , depaseste costul specific al lucrarilor similare identificate in baza de date , dar este prezentata declaratia 
proiectantului privind sursa de preturi Pentru lucrari , valoarea constructiilor raportata la mp desfasurat , depaseste costul specific al lucrarilor similare identificate in 
baza de date, dar este prezentata declaratia proiectantului privind sursa de preturi. In urma verificarii nu s-au constatat elemente prin care solicitantul ar fi creat condiţii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. In urma verificarii nu s-au constatat elemente 
prin care solicitantul ar fi creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Cererea 
de Finantare este declarata neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.1.In urma transmiterii informatiilor suplimentare s-a inscris in categoria lucrarilor neeligibile 
valoarea investitiilor de amenajari exterioare precum si a celor de asigurare a utilitatilor , investitii ce deserveau si restul proprietatii solicitantului fara a face parte din 
obiectul cererii de finantare.In ceea ce priveste suprafata de teren ce face obiectul proiectului se concluzioneaza ca de si aceasta nu a fost dezlipita din intreaga 
proprietate din punct de vedere cadastral, toate corpurilede proprietate sunt intabulate , fiind in proprietatea solicitantului.Cererea de Finantare este declarata neeligibila 
deoarece nu este indeplinit punctul 1.1. Cererea de Finantare este declarata neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.1.In urma transmiterii informatiilor 
suplimentare s-a inscris in categoria lucrarilor neeligibile valoarea investitiilor de amenajari exterioare precum si a celor de asigurare a utilitatilor , investitii ce deserveau 
si restul proprietatii solicitantului fara a face parte din obiectul cererii de finantare.In ceea ce priveste suprafata de teren ce face obiectul proiectului se concluzioneaza 
ca de si aceasta nu a fost dezlipita din intreaga proprietate din punct de vedere cadastral, toate corpurilede proprietate sunt intabulate , fiind in proprietatea 
solicitantului.Cererea de Finantare este declarata neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.1.

Page 3 of 10



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 

re
gi

un
e

ju
de
ţ

nr
. o

rd
in

e

A
n

Lu
na Zi Judeţ Localitate

N
r. 

cr
t. 

st
an

da
rd

Te
rm

en
 d

e 
gr

aţ
ie

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 Totală

PE
R

E

Totală

PE
R

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Valoare Valoare 

Nr.
crt.

Cod proiect Data
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11 123 A 01 12 4 17 00003 2012 8 14 "CONSTRUIRE BRUTARIE 
PARTER" SC STARDUST SRL DOLJ Comuna/Oras 

TUGLUI Sat JIUL - - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

97.000 0 48.500 0 48.500 7.951.516

Punctul 1.1 „Care este statutul solicitantului ?” nu este indeplinit deoarece la verificare s-au constatat urmatoarele:In documentul 10.2 „Declaratia pe 
propria raspundere a solicitantului privind incadrarea intreprinderii”, potentialul beneficiar a declarat faptul ca intreprinderea este una de tip 
„autonoma”.In urma verificarii in serviciul online RECOM s-a constatat ca, persoana fizica LABAN CONSTANTIN BOGDAN (CNP 1780330163291) 
este asociat persoana fizica in:• „LABAN CONSTANTIN BOGDAN- PERSOANA FIZICA AUTORIZATA” care desfasoara, conform art 15 din 
L359/2004, urmatoarele activitati conform CAEN REV.2: 0111 si 0113• SC STARDUST SRL care desfasoara, conform art 15 din L359/2004, 
urmatoarele activitati conform CAEN REV.2: 0111,0125, 4621, 4941In urma verificarii s-a constatat ca prin intermediul persoanei fizice LABAN 
CONSTANTIN BOGDAN care este asociat unic in cele doua firme mentionate mai sus, aceste intreprinderi sunt legate deoarece isi desfasoara 
activitatea sau o parte din activitate pe piata adiacenta (de ex. CAEN 0111). In concluzie, la verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca 
solicitantul SC STARDUST SRL a completat documentul 10.2 „Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii” 
mentionand faptul ca aceasta societate este una de tip „intreprindere autonoma”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii. Punctul 1.1 „Care este statutul solicitantului ?” nu este indeplinit deoarece la verificare s-au constatat urmatoarele:In documentul 10.2 
„Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind incadrarea intreprinderii”, potentialul beneficiar a declarat faptul ca intreprinderea este una de 
tip „autonoma”.In urma verificarii in serviciul online RECOM s-a constatat ca, persoana fizica LABAN CONSTANTIN BOGDAN (CNP 
1780330163291) este asociat persoana fizica in:• „LABAN CONSTANTIN BOGDAN- PERSOANA FIZICA AUTORIZATA” care desfasoara, conform 
art 15 din L359/2004, urmatoarele activitati conform CAEN REV.2: 0111 si 0113• SC STARDUST SRL care desfasoara, conform art 15 din 
L359/2004, urmatoarele activitati conform CAEN REV.2: 0111,0125, 4621, 4941In urma verificarii s-a constatat ca prin intermediul persoanei fizice 
LABAN CONSTANTIN BOGDAN care este asociat unic in cele doua firme mentionate mai sus, aceste intreprinderi sunt legate deoarece isi 
desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe piata adiacenta (de ex. CAEN 0111). In concluzie, la verificarea Cererii de Finantare s-a constatat 
ca solicitantul SC STARDUST SRL a completat documentul 10.2 „Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii” mentionand faptul ca aceasta societate este una de tip „intreprindere autonoma”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect 
statutul intreprinderii. La EG1 s-au solicitat informatii suplimentare pentru clarificarea obiectivelor specifice si generale. La EG1 s-au solicitat informatii 
suplimentare pentru clarificarea obiectivelor specifice si generale. Solicitantul nu a anexat extrasele tiparite în Baza de Date, dar au fost atasate de 
evaluator Solicitantul nu a anexat extrasele tiparite în Baza de Date, dar au fost atasate de evaluator In urma verificarii nu s-au constatat elemente prin 
care solicitantul ar fi creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii. In urma verificarii nu s-au constatat elemente prin care solicitantul ar fi creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. CEREREA DE fINANTARE ESTE NEELIGIBILA DEOARECE NU ESTE INDEPLINIT 
PUNCTUL 1.1 CEREREA DE fINANTARE ESTE NEELIGIBILA DEOARECE NU ESTE INDEPLINIT PUNCTUL 1.1

12 123 A 01 12 2 18 00002 2012 8 14

CONSTRUCTIA SI DOTAREA 
UNEI UNITATI DE FABRICARE 

A PRODUSELOR DE 
PANIFICATIE SI PATISERIE 

PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 
STAT NR. N578/2009 

AFERENTA MASURII 123

S.C. GAMA PATIMAR 
S.R.L. GALATI

Comuna/Oras 
VANATORI Sat 

ODAIA 
MANOLACHE

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

740.249 0 370.124 0 370.125 8.321.640

Punctul 1.1 eligibilitatea solicitantului - Solicitantul nu indeplineste conditia de solicitant eligibil. Prin verificarea documentului 10.2 – „ Declaratia 
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca solicitantul SC GAMA PATIMAR SRL a declarat ca este „ 
intreprindere autonoma” .Din verificarea in RECOM a structurii actionariatului se constata ca HARAS VIOREL este actionar majoritar ( 95% ) si 
administrator la S.C. EXPOSTAR GROUP SRL , CUI 6591968/21.12.1994. In aceasta situatie se considera ca cele doua intreprinderi: SC GAMA 
PATIMAR SRL si S.C. EXPOSTAR GROUP SRL sunt intreprinderi legate conform Legii 346/2004, art. 4.4. Conform procedurii, in cazul in care în 
urma verificărilor se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, se declară proiectul neeligibil. 
consecinta, solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii si proiectul se declara neeligibil.S-au atasat print-screen-urile din RECOM pentru a 
proba verificarea realizata. La criteriul de eligibilitate EG1,la pct.2 - obiective specifice, s-au solicitat informatii suplimentare. La pct.1 la planul financi
s-a bifat NU deoarece proiectul este declarat neeligibil pe verificarea eligibilitatii solicitantului. Intrucat proiectul este neeligibil valoarea cheltuielilor 
eligibile s-au incadrat in coloana cheltuieli neeligibile. Punctul 1.1 eligibilitatea solicitantului - Solicitantul nu indeplineste conditia de solicitant eligibil. 
Prin verificarea documentului 10.2 – „ Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca solicitant
SC GAMA PATIMAR SRL a declarat ca este „ intreprindere autonoma” .Din verificarea in RECOM a structurii actionariatului se constata ca HARAS 
VIOREL este actionar majoritar ( 95% ) si administrator la S.C. EXPOSTAR GROUP SRL , CUI 6591968/21.12.1994. In aceasta situatie se 
considera ca cele doua intreprinderi: SC GAMA PATIMAR SRL si S.C. EXPOSTAR GROUP SRL sunt intreprinderi legate conform Legii 346/2004, 
art. 4.4. Conform procedurii, in cazul in care în urma verificărilor se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, 
parteneră sau legată, se declară proiectul neeligibil. In consecinta, solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii si proiectul se declara 
neeligibil.

13 123 A 01 12 4 20 00002 2012 8 14

MODERNIZARE BRUTĂRIE IN 
COMUNA BALESTI JUDETUL 

GORJ Prin Schema de Ajutor de 
Stat N 578/2009 aferenta Masurii 

123

S.C. ANAIRO S.R.L. GORJ
Comuna/Oras 
BALESTI Sat 

BALESTI
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
141.724 0 70.862 0 70.862 8.392.502

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” nu este indeplinit deoarece la verificarea Anexei nr. 1.6 din formularele APDRP (Anexa 1 din Legea 
346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare s-a constatat ca aceasta nu este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, 
conform Certificatului Constatator de la ORC. Astfel, in proiect la pag. 169 s-a prezentata doc. 10.2, respectiv Declaratia pe propria raspundere 
semnata de catre doamna Belteu Maria Elena care nu a respectat prevederile legislatiei nationale in vigoare, aceasta semnand declaratia in ciuda 
faptului ca nu este administratorul societatii.Mentionam faptul ca, doc. 10.2 a facut obiectul solicitarii de informatii suplimentare prin Formularului E3.4 
inregistrat la OJPDRP Gorj cu numarul 14/28.11.2012 prin care se solicita prezentarea documentului semnat de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea. Cu aceasta ocazie s-a constatat ca s-au incalcat prevederile procedurale conform carora „in cazul in care se considera ca pentru 
verificarea unui criteriu de eligibilitate sunt necesare informatii suplimentare, acestea se solicita o singura data de catre entitatea la care se afla in 
evaluare cererea de finantare.....”. Astfel, s-a constatat ca, pentru aceasta Cerere de Finantare, se mai solicitasera informatii suplimentare de catre 
OJPDRP Gorj prin Formularul E3.4 inregistrat cu nr. 12/21.11.2012.Cu ocazia solicitarii de informatii suplimentare, potentialul beneficiar a prezentat 
Declaratia pe propria raspundere semnata de catre administratorul intreprinderii domnul Ciobanu Victor. La verificarea daca numarul mediu de salari
prezentat in Declaratia pe propria raspundere corespunde cu datele din Formularul 30 s-a constatat ca exemplarul copie al Formularului 30 (pag. 124 
in proiect) nu permite vizualizarea numarului mediu de salariati. Astfel, numarul mediu de salariati de 75 aferent anului 2011 este certificat numai de 
doua Declaratii pe Propria raspundere date de catre reprezentantul legal, respectiv administratorul societatii, documente prezentate cu ocazia vizitei 
teren. Prin urmare, in aceste conditii, nu se poate verifica daca numarul de salariati din Declaratia pe propria raspundere corespunde cu cel din 
Formularul 30. Au fost solicitate doua informatii suplimentare deoarece Anexa 1.6 in Cererea de Finantare nu a fost semnata de ADMINISTRATORUL 
unitatii ci de reprezentantul legal Cererea de Finantare este declarata neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.1. Cererea de Finantare este 
declarata neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.1.

14 123 A 01 12 7 21 00009 2012 8 14

ACHIZITIE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE 

PANIFICATIE PRIN SCHEMA 
DE AJUTOR DE STAT 

NR.N578/2009, AFERENTA 
MASURII 123

S.C HARMOPAN S.A. HARGHITA

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 

MIERCUREA CIUC 
Sat MIERCUREA 

CIUC

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

494.007 0 123.501 0 370.506 8.516.003

Extrasul de cont atasat la proiect nu acopera partea de cofinantare privata(75%) din totalul valorii eligibile a proiectului .S-a solicitat 
informatii suplimentare Proiectul este declarat neeligibil pentru ca nu respecta criteriul EG3
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Standarde Criterii de selecţie
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prioritar

15 123 A 01 12 3 23 00001 2012 8 13 EXTINDERE SI MODERNIZARE 
FABRICA DE PAINE S.C. TRITIPAN S.R.L. IALOMITA

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 

SLOBOZIA Sat 
SLOBOZIA

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

4.312.525 0 2.156.262 0 2.156.263 10.672.265

Pct.1.1 Verificarea s-a facut conform Instructiunii de lucru nr.221 de modificare a Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru 
proiectele de investitii pentru schema N578/2009,Anexa B- Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E31 , cod manual M01-02versiunea consolidata 05 
aprobata prin OMADR nr.29/25.02.2013 Solicitantul SC TRITIPAN SRL , societate cu raspundere limitata , avand numar de ordine in Registrul Comertului : 
J21/458/1991 , atribuit in data de 26/08/1991, si codul unic de inregistrare 2072062,depune la OJ.IALOMITA, unde este si inregistrat cu 
nr.F123A011232300001/13.08.2012 proiectul cu titlul:,,Extindere si modernizare fabrica de paine”-prin Schema de ajutor de stat nr.N578/2009, aferenta nasurii 123”,prin 
reprezentantul legal al proiectului , avand calitatea de asociat, doamna MIHAI ELENA IULIANA ,cota de participare la beneficii de 48.9988%.Celalalt asociat care este 
si administrator cu drepturi depline este dl BULIBASA VALERIE cu o cota de participare la beneficii de 51.0012% Codul CAEN al activitatilor finantate prin proiect este - 
1071-Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.Societatea are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor(exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase-(cod CAEN 0111). Aferent Cererii de finantare , la pag.255, este depus 
documentul:,,Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii”, in care dl . BULIBASA VALERIE avand funcia de 
administrator,bifeaza la tipul intreprinderii- Intreprindere autonoma. Accesand baza de date RECOM s-a constatat ca dl. BULIBASA VALERIE este asociat cu cota de 
participare la beneficii de 50% impreuna cu d-na MIHAI ELENA IULIANA asociat cu cota de participare la beneficii de 50% , in firma SC SELENA SPEDITION SRL. 
Societatea are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase (cod 
CAEN 0111) , activitate care se desfasoara pe aceeasi piata cu cea din proiectul aflat in verificare , Cele doua firme au si un sediu secundar comun – Municipiu 
Slobozia , Sos. Amara, Nr.4, Judetul Ialomita. Se constata ca solicitantul prin administratorul BULIBASA VALERIE nu a declarat corect statutul societatii (in ceeace 
priveste incadrarea in categoria intreprinderi autonome/partenere/legate, in conformitate cu Legea 346/2004, art.4).Astfel analizand extrasele din RECOM, se constata 
ca doua societati SC TRITIPAN SRL, respectiv SC SELENA SPEDITION SRL functionand pe aceeasi piata relevanta, sunt legate prin intermediul persoanei fizice 
Bulibasa Valerie, care este actionar majoritar, detinand 51% din actiunile SC Tritipan SRL, iar in SC SELENA SPEDITION SRL 50% din actiuni,.In cazul in care o 
societate are doi asociati persoane fizice/juridice, care detin cote egale de capital(50% cu 50%), regula majoritatii inseamna in fapt unanimitate, ambii actionari fiind 
majoritari. In conformitate cu Declaratia F si cu prevederile Legii 346/2004, solicitantul avea obligatia sa declare corect statutul societatii cu incadrarea corecta in 
categoria intreprinderi autonome/partenere/legate.Verificarea precizarilor din Declaratia 10.2(societate autonoma, partenera sau legata) se face prin verificarile 
solicitantului/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. In cazul in care se constata ca si in cazul SC Tritipan SRL 
ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, expertul declara proiectul neeligibil.Proiectul este declarat NEELIGIBIL la 
pct.1.1 – Care este statutul solicitantului. Referitor la pct.1.1 si pct.1.4, declaratiile pe proprie raspundere ale solicitantului (doc.10.2, doc 16. si doc.17,nu sunt insusite 
prin semnatura de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea ( in cazul nostru dl.BULIBASA VALERIE )acestea fiind semnate de responsabilul legal d-na MIHAI 
ELENA IULIANA . Solicitantul prin administratorul BULIBASA VALERIE nu a declarat corect statutul societatii (in ceeace priveste incadrarea in categoria intreprinderi 
autonome/partenere/legate, in conformitate cu Legea 346/2004, art.4).Astfel analizand extrasele din RECOM, se constata ca doua societati SC TRITIPAN SRL, 
respectiv SC SELENA SPEDITION SRL functionand pe aceeasi piata relevanta, sunt legate prin intermediul persoanei fizice Bulibasa Valerie, care este actionar 
majoritar, detinand 51% din actiunile SC Tritipan SRL, iar in SC SELENA SPEDITION SRL 50% din actiuni,.In cazul in care o societate are doi asociati persoane 
fizice/juridice, care detin cote egale de capital(50% cu 50%), regula majoritatii inseamna in fapt unanimitate, ambii actionari fiind majoritari. In conformitate cu Declaratia 
F si cu prevederile Legii 346/2004, solicitantul avea obligatia sa declare corect statutul societatii cu incadrarea corecta in categoria intreprinderi 
autonome/partenere/legate.Verificarea precizarilor din Declaratie(societate autonoma, partenera sau legata) se face prin verificarile solicitantului/asociatilor acestuia prin 
serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. In cazul in care se constata ca si in cazul SC Tritipan SRL ca solicitantul nu a declarat corect 
statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, expertul declara proiectul neeligibil.Proiectul este declarat NEELIGIBIL la pct.1.1 – Care este statutul 
solicitantului. EG-1 s-a bifat NU deoarece proiectul este declarat NEELIGIBIL la pct.1.1 – Care este statutul solicitantului EG-1 s-a bifat NU deoarece proiectul este 
declarat NEELIGIBIL la pct.1.1 – Care este statutul solicitantului Solicitantul prin administratorul BULIBASA VALERIE nu a declarat corect statutul societatii (Legea 
346/2004, art.4), prin urmare proiectul este declarat NEELIGIBIL la pct.1.1 – Care este statutul solicitantului.Avand in vedere neeligibilitatea solicitantului, toate celelalte 
criterii se considera neindeplinite. Solicitantul prin administratorul BULIBASA VALERIE nu a declarat corect statutul societatii (Legea 346/2004, art.4), prin urmare 
proiectul este declarat NEELIGIBIL la pct.1.1 – Care este statutul solicitantului.Avand in vedere neeligibilitatea solicitantului, toate celelalte criterii se considera 
neindeplinite. Solicitantul prin administratorul BULIBASA VALERIE nu a declarat corect statutul societatii (Legea 346/2004, art.4),, prin urmare proiectul este declarat 
NEELIGIBIL la pct.1.1 – Care este statutul solicitantului.Avand in vedere neeligibilitatea solicitantului, toate celelalte criterii se considera neindeplinite. Solicitantul prin 
administratorul BULIBASA VALERIE nu a declarat corect statutul societatii (Legea 346/2004, art.4), prin urmare proiectul este declarat NEELIGIBIL la pct.1.1 – Care 
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ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE PENTRU 

DOTAREA UNEI UNITATI DE 
PRELUCRARE PLANTE 

MEDICINALE SI FRUCTE DE 
PADURE

S.C. TELEVITA 
MEDPHARM S.R.L. ILFOV

Comuna/Oras 
PETRACHIOAIA Sat 

MAINEASCA
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
92.700 0 37.080 0 55.620 10.709.345

Solicitantul SC TELEVITA MADPHARM SRL , nu a putut demonstra necesarul si provenienta materiei prime respectiv plante medicinale si fructe de padure implicate in 
procesul de productie ;Avand in vedere adresa nr. 4007/08.08.2012 emisa de ITRSV Bucuresti ,conform careia nu exista evidente privind disponibilitatea cantitativa de 
plante medicinale si fructe de padure , exista riscul neimplementarii investitiei propuse prin proiect. Solicitantul nu a raspuns la toate punctele corespunzator solicitarii 
de informatii suplimentare si anume:- Bugetul indicativ, Devizul general , Devizele pe obiect , Planul financiar din Cererea de Finantare si Memoriul justificativ nu au fost 
corectate conform solicitarilor,- nu s-au specificat cantitatile de materie prima folosite in cadrul activitatii ce face obiectul proiectului , - nu s-au specificat ce fel de plante 
medicinale si fructe de padure sunt folosite in procesul de productie ( specii) ,-nu a fost specificat si detaliat cel putin unul din ,,obiectivele specifice", -nu s-au specificat 
calitatile de furnizori si provenienta produselor furnizate - nu s-a detaliat etapizarea recoltarii plantelor medicinale pe specii si a fructelor de padure, necesarul de forta 
de munca implicat in procesul de recoltare precum si repartizarea cheltuielilor in functie de acestea , - nu s-au prezentat documentele care sa contina informatiile 
solicitate . - solicitantul nu a depus informatiile suplimentare solicitate in termen de 5 zile conform procedurii , - nu s-au atasat CD cu modificarile cerute. Solicitantul SC 
TELEVITA MADPHARM SRL , nu a putut demonstra necesarul si provenienta materiei prime respectiv plante medicinale si fructe de padure implicate in procesul de 
productie ;Avand in vedere adresa nr. 4007/08.08.2012 emisa de ITRSV Bucuresti ,conform careia nu exista evidente privind disponibilitatea cantitativa de plante 
medicinale si fructe de padure , exista riscul neimplementarii investitiei propuse prin proiect. Solicitantul nu a raspuns la toate punctele corespunzator solicitarii de 
informatii suplimentare si anume:- Bugetul indicativ, Devizul general , Devizele pe obiect , Planul financiar din Cererea de Finantare si Memoriul justificativ nu au fost 
corectate conform solicitarilor,- nu s-au specificat cantitatile de materie prima folosite in cadrul activitatii ce face obiectul proiectului , - nu s-au specificat ce fel de plante 
medicinale si fructe de padure sunt folosite in procesul de productie ( specii) ,nu a fost specificat si detaliat cel putin unul din ,,obiectivele specifice,,nu s-au specificat 
calitatile de furnizor si provenienta produselor furnizate - nu s-a detaliat etapizarea recoltarii plantelor medicinale pe specii si a fructelor de padure, necesarul de forta de 
munca implicat in procesul de recoltare precum si repartizarea cheltuielilor in functie de acestea , - nu s-au prezentat documentele care sa contina informatiile solicitate 
.- solicitantul nu a depus informatiile suplimentare solicitate in termen de 5 zile conform procedurii , - nu s-au atasat CD cu modificarile cerute. Solicitantul SC 
TELEVITA MADPHARM SRL , nu a putut demonstra necesarul si provenienta materiei prime respectiv plante medicinale si fructe de padure implicate in procesul de 
productie ;Avand in vedere adresa nr. 4007/08.08.2012 emisa de ITRSV Bucuresti ,conform careia nu exista evidente privind disponibilitatea cantitativa de plante 
medicinale si fructe de padure , exista riscul neimplementarii investitiei propuse prin proiect. Solicitantul nu a raspuns la toate punctele corespunzator solicitarii de 
informatii suplimentare si anume:- Bugetul indicativ, Devizul general , Devizele pe obiect , Planul financiar din Cererea de Finantare si Memoriul justificativ nu au fost 
corectate conform solicitarilor,- nu s-au specificat cantitatile de materie prima folosite in cadrul activitatii ce face obiectul proiectului , - nu s-au specificat ce fel de plante 
medicinale si fructe de padure sunt folosite in procesul de productie ( specii) ,nu a fost specificat si detaliat cel putin unul din ,,obiectivele specifice,,nu s-au specificat 
calitatile de furnizor si provenienta produselor furnizate - nu s-a detaliat etapizarea recoltarii plantelor medicinale pe specii si a fructelor de padure, necesarul de forta de 
munca implicat in procesul de recoltare precum si repartizarea cheltuielilor in functie de acestea , - nu s-au prezentat documentele care sa contina informatiile solicitate 
. - nu s-au atasat CD cu modificarile cerute. - Bugetul indicativ, Devizul general , Devizele pe obiect , Planul financiar din Cererea de Finantare si Memoriul justificativ nu 
au fost corectate conform solicitarilor, - Bugetul indicativ, Devizul general , Devizele pe obiect , Planul financiar din Cererea de Finantare si Memoriul justificativ nu au 
fost corectate conform solicitarilor, Solicitantul SC TELEVITA MADPHARM SRL , nu a putut demonstra necesarul si provenienta materiei prime respectiv plante 
medicinale si fructe de padure implicate in procesul de productie ;Avand in vedere adresa nr. 4007/08.08.2012 emisa de ITRSV Bucuresti ,conform careia nu exista 
evidente privind disponibilitatea cantitativa de plante medicinale si fructe de padure , exista riscul neimplementarii investitiei propuse prin proiect. Solicitantul nu a 
raspuns la toate punctele corespunzator solicitarii de informatii suplimentare si anume:- Bugetul indicativ, Devizul general , Devizele pe obiect , Planul financiar din 
Cererea de Finantare si Memoriul justificativ nu au fost corectate conform solicitarilor,- nu s-au specificat cantitatile de materie prima folosite in cadrul activitatii ce face 
obiectul proiectului , - nu s-au specificat ce fel de plante medicinale si fructe de padure sunt folosite in procesul de productie ( specii) ,-nu a fost specificat si detaliat cel 
putin unul din ,,obiectivele specifice", -nu s-au specificat calitatile de furnizori si provenienta produselor furnizate - nu s-a detaliat etapizarea recoltarii plantelor 
medicinale pe specii si a fructelor de padure, necesarul de forta de munca implicat in procesul de recoltare precum si repartizarea cheltuielilor in functie de acestea , - 
nu s-au prezentat documentele care sa contina informatiile solicitate .- solicitantul nu a depus informatiile suplimentare solicitate in termen de 5 zile conform procedurii , - 
nu s-au atasat CD cu modificarile cerute.
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MODERNIZAREA ŞI 
EXTINDEREA SPAŢIULUI DE 

PRODUCŢIE ŞI DEPOZITARE A 
S.C. PAILLARD S.A., PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
N578/2009, AFERENTA 

MASURII 123

S.C. PAILLARD S.A. MARAMURES Comuna/Oras ORAS 
BORSA Sat BORSA - - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
134.380 0 67.190 0 67.190 10.776.535

1. Din declaratia pe proprie raspundere a solicitantului nu rezulta ca solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat nefiind bifat 
punctul 6 aliniatul 3.2. In urma verificarilor prin serviciul online RECOM s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii prin 
Anexa 1.6 - UNDE S-A BIFAT CA FIIND INTREPRINDERE AUTONOMA. Conform articol 4 respectiv 4.4 din Legea 346/2004 prin intermediul 
persoanei fizice APOSTOL GHEORGHE care este actionar majoritar si la MAXIDAN SRL si la PAILLARD SA ambele societati avand activitati 
comune conform CAEN 4711 rezulta ca intreprinderile sunt legate. Respectand Metodologia pentru verificarea criteriilor de eligibilitate proiectul este 
declarat NEELIGIBIL. 1. Din documentele prezentate de la DSP MARAMURES nu rezulta Certificarea conformitatii pentru activitatea desfasurata in 
prezent - sunt prezentate doar documente justificative din care rezulta conformitatea PROIECTULUI cu normele de igiena si sanatate publica. 
Proiectul nu respecta criteriile de viabilitate economico-financiara dupa cum rezulta si din matricea de verificare de mai jos. Nu este concordanta intre 
valorile cuprinse in liniile bugetare si cele cuprinse in devizul general (cap 4 - liniile 4.2; 4.3; 4.4 respectiv 4.5 ; intreaga valoare a utilajelor inclusiv 
montajul a fost cuprins pe linia bugetara 4.3 ) Nu a fost cuprinsa valoarea TVA in consecinta s-a marit valoarea neeligibila si valoarea totala a 
proiectului cu suma de 39.797 euro reprezentand valoarea TVA aferenta cheltuielilor. Solicitantul nu a prezentat oferte conform precizarilor din ghidul 
solicitantului / structurii cadru al studiului de fezabilitate nici extrase din baza de date in vederea stabilirii rezonabilitatii preturilor. Planul financiar a fost 
refacut in urma cresterii valorii neeligibile si a valorii totale a proiectului 1. Din declaratia pe proprie raspundere a solicitantului nu rezulta ca solicitantul 
nu face obiectul unui ordin de recuperare inca neexecutat nefiind bifat punctul 6 aliniatul 3.2. In urma verificarilor prin serviciul online RECOM s-a 
constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii prin Anexa 1.6 - UNDE S-A BIFAT CA FIIND INTREPRINDERE AUTONOMA. 
Conform articol 4 respectiv 4.4 din Legea 346/2004 prin intermediul persoanei fizice APOSTOL GHEORGHE care este actionar majoritar si la 
MAXIDAN SRL si la PAILLARD SA ambele societati avand activitati comune conform CAEN 4711 rezulta ca intreprinderile sunt legate. Respectand 
Metodologia pentru verificarea criteriilor de eligibilitate proiectul este declarat NEELIGIBIL.3. Din documentele prezentate de la DSP MARAMURES n
rezulta Certificarea conformitatii pentru activitatea desfasurata in prezent - sunt prezentate doar documente justificative din care rezulta conformitatea 
PROIECTULUI cu normele de igiena si sanatate publica.4. Proiectul nu respecta criteriile de viabilitate economico-financiara 5. Nu este concordanta 
intre valorile cuprinse in liniile bugetare si cele cuprinse in devizul general (cap 4 - liniile 4.2; 4.3; 4.4 respectiv 4.5 ; intreaga valoare a utilajelor 
inclusiv montajul a fost cuprins pe linia bugetara 4.3 ) Nu a fost cuprinsa valoarea TVA in consecinta s-a marit valoarea neeligibila si valoarea totala a 
proiectului cu suma de 39.797 euro reprezentand valoarea TVA aferenta cheltuielilor.6. Solicitantul nu a prezentat oferte conform precizarilor din ghid
solicitantului / structurii cadru al studiului de fezabilitate nici extrase din baza de date in vederea stabilirii rezonabilitatii preturilor.7. Planul financiar a 
fost refacut in urma cresterii valorii neeligibile si a valorii totale a proiectului

Page 5 of 10



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 

re
gi

un
e

ju
de
ţ

nr
. o

rd
in

e

A
n

Lu
na Zi Judeţ Localitate

N
r. 

cr
t. 

st
an

da
rd

Te
rm

en
 d

e 
gr

aţ
ie

CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CS6 Totală

PE
R

E

Totală

PE
R

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

Valoare Valoare 

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total   
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

18 123 A 01 12 7 28 00002 2012 8 8

INTRODUCEREA DE NOI 
TEHNOLOGII ŞI PROCEDEE LA 

S.C. BEWAMI S.R.L. PRIN 
CONSTRUIREA UNEI BRUTĂRII 
ŞI ACHIZIŢIONAREA UNOR 
UTILAJE ÎN LOCALITATEA 
DUMBRĂVIOARA - PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
NR.N578/ 2009 AFERENTĂ 

MĂSURII 123

S.C. BEWAMI S.R.L. MURES
Comuna/Oras 

ERNEI Sat 
DUMBRAVIOARA

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

1.176.342 0 588.171 0 588.171 11.364.706

Solicitantul nu a raspuns integral si conform solicitarilor la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, astfel:Referitor la necorelarile din SF privind inaltimea 
cladirii s-a mentionat in Partea II a E3.4 inaltimea corecta a constructiei insa in acest sens nu s-a refacut cap 3.2 nici nu s-a facut referire la care din inaltimile 
mentionate s-au facut calculele cantitatilor pe baza carora s-au intocmit devizele.Intrucat in SF s-a mentionat ca centrala termica se va amplasa intr-o constructie 
separata insa aceasta nu era evidentiata nici in devize nici in planse in raspunsul la E3.4 s-a precizat ca in proiectul initial s-a omis prezentarea constructiei pentru 
centrala termica prezentandu-se plan de situatie si planse vizate spre neschimbare de catre primarie in care s-a evidentiat aceasta cladire. Nu s-a evidentiat aceasta 
constructie in deviz separat conform solicitarilor din E3.4 nici in cap 3.8.2.Nu s-a precizat nimic referitor la birou. Referitor la asigurarea utilitatilor desi s-a mentionat ca 
pentru asigurarea acestora se vor executa lucrari de extindere si in afara amplasamentului, acestea nu s-au evidentiat la categoria cheltuielilor neeligibile. Deasemenea 
desi s-a mentionat ca se vor executa accese carosabile in afara amplasamentului, nici aceste lucrari nu s-au evidentiat la categoria cheltuielilor neeligibile. Nu s-a facut 
nici o precizare referitor la modul de asigurare a gazului metan conform solicitarilor din E3.4. Din planul de situatie utilitati si din mentionarile proiectantului rezulta ca 
evacuarea apelor uzate se face in emisar insa pana la gura de varsare pe o distanta de 8.2 ml conducta traverseaza o alta proprietate nefacandu-se nici o referire la 
proprietar sau acordul pentru aceasta traversare.S-au prezentat Buget inicativ insotit de devize si Deviz general insotit de Devize pe obiect insa nu s-au evidentiat la 
categoria cheltuielilor neeligibile lucrarile solicitate prin E3.4.S-au prezentat indicatorii financiari insa desi in anexele B5 si B6 s-a prevazut un imprumut de 3.950.000 lei, 
in anexa B4 s-a mentionat la linia IV o datorie de 1.770.000 lei in anul 1, pentru anii 2-5 datoriile fiind mentionate 0 lei. Deasemenea rambursarea creditului nu a fost 
mentionata in anexa B8. Valoarea totala a proiectului fara TVA este 5.323.296 lei iar in anexa B9 s-a trecut 5.299.316 lei. Prin intermediul E3.4 s-a solicitat refacerea 
indicatorilor financiari conform planului financiar al investitiei. S-au prezentat indicatorii financiari insa desi in anexele B5 si B6 s-a prevazut un imprumut de 3.950.000 
lei, in anexa B4 s-a mentionat la linia IV o datorie de 1.770.000 lei in anul 1, pentru anii 2-5 datoriile fiind mentionate 0 lei. Deasemenea rambursarea creditului nu a fost 
mentionata in anexa B8. Valoarea totala a proiectului fara TVA este 5.323.296 lei iar in anexa B9 s-a trecut 5.299.316 lei. pc 3.1 Solicitantul nu a trecut la categoria 
cheltuielilor neeligibile valorile aferente asigurarii utilitatilor care se fac in afara amplasamentului.pc. 3.3 Solicitantul a prevazut la categoria cheltuielilor eligibile birou 
pentru personalul administrativ si lucrari pentru asigurarea utilitatilor care se executa in afara amplasamentului. Solicitantul nu a raspuns integral si conform solicitarilor 
la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, astfel:Referitor la necorelarile din SF privind inaltimea cladirii s-a mentionat in Partea II a E3.4 inaltimea corecta a 
constructiei insa in acest sens nu s-a refacut cap 3.2 nici nu s-a facut referire la care din inaltimile mentionate s-au facut calculele cantitatilor pe baza carora s-au 
intocmit devizele.Intrucat in SF s-a mentionat ca centrala termica se va amplasa intr-o constructie separata insa aceasta nu era evidentiata nici in devize nici in planse 
in raspunsul la E3.4 s-a precizat ca in proiectul initial s-a omis prezentarea constructiei pentru centrala termica prezentandu-se plan de situatie si planse vizate spre 
neschimbare de catre primarie in care s-a evidentiat aceasta cladire. Nu s-a evidentiat aceasta constructie in deviz separat conform solicitarilor din E3.4 nici in cap 
3.8.2.Nu s-a precizat nimic referitor la birou. Referitor la asigurarea utilitatilor desi s-a mentionat ca pentru asigurarea acestora se vor executa lucrari de extindere si in 
afara amplasamentului, acestea nu s-au evidentiat la categoria cheltuielilor neeligibile. Deasemenea desi s-a mentionat ca se vor executa accese carosabile in afara 
amplasamentului, nici aceste lucrari nu s-au evidentiat la categoria cheltuielilor neeligibile. Nu s-a facut nici o precizare referitor la modul de asigurare a gazului metan 
conform solicitarilor din E3.4. Din planul de situatie utilitati si din mentionarile proiectantului rezulta ca evacuarea apelor uzate se face in emisar insa pana la gura de 
varsare pe o distanta de 8.2 ml conducta traverseaza o alta proprietate nefacandu-se nici o referire la proprietar sau acordul pentru aceasta traversare.S-au prezentat 
Buget inicativ insotit de devize si Deviz general insotit de Devize pe obiect insa nu s-au evidentiat la categoria cheltuielilor neeligibile lucrarile solicitate prin E3.4.S-au 
prezentat indicatorii financiari insa desi in anexele B5 si B6 s-a prevazut un imprumut de 3.950.000 lei, in anexa B4 s-a mentionat la linia IV o datorie de 1.770.000 lei in 
anul 1, pentru anii 2-5 datoriile fiind mentionate 0 lei. Deasemenea rambursarea creditului nu a fost mentionata in anexa B8. Valoarea totala a proiectului fara TVA este 
5.323.296 lei iar in anexa B9 s-a trecut 5.299.316 lei. Prin intermediul E3.4 s-a solicitat refacerea indicatorilor financiari conform planului financiar al investitiei. S-au 
prezentat indicatorii financiari insa desi in anexele B5 si B6 s-a prevazut un imprumut de 3.950.000 lei, in anexa B4 s-a mentionat la linia IV o datorie de 1.770.000 lei in 
anul 1, pentru anii 2-5 datoriile fiind mentionate 0 lei. Deasemenea rambursarea creditului nu a fost mentionata in anexa B8. Valoarea totala a proiectului fara TVA este 
5.323.296 lei iar in anexa B9 s-a trecut 5.299.316 lei.pc 3.1 Solicitantul nu a trecut la categoria cheltuielilor neeligibile valorile aferente asigurarii utilitatilor care se fac in 
afara amplasamentului.pc. 3.3 Solicitantul a prevazut la categoria cheltuielilor eligibile birou pentru personalul administrativ si lucrari pentru asigurarea utilitatilor care se 
executa in afara amplasamentului.
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MODERNIZAREA ACTIVITATII 
LA SC UNIVERSAL SRL, PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
NR. 578/2009 AFERENTA 

MASURII 123

SC UNIVERSAL SRL MURES Comuna/Oras ORAS 
LUDUS Sat LUDUS - - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
119.620 0 59.810 0 59.810 11.424.516

La pct. 1.1 s-a bifat NU deoarece la verificarea precizărilor din Declaraţia privind incadrarea in IMM-uri (societate autonomă, parteneră 
sau legată), prin verificarea solicitantului şi acţionarilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, s-a constatat că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, fiind legat de SC 
XENIA INFO SRL, prin asociatul majoritar al ambelor societăţi, Szasz Blaj. SC XENIA INFO SRL şi solicitantul, SC UNIVERSAL SRL 
desfăşoară activitate pe aceiaşi piaţă relevantă, conform aceluiaşi cod CAEN 1071. Solicitantul a prezentat cate trei oferte pentru toate 
bunurile, chiar daca acestea au fost regasite si s-au incadrat in preturile din baza de date.

20 123 A 01 12 7 28 00007 2012 8 14

"IMBUNATATIRE 
PERFORMANTA SC 

LABORATOR LA ANGELA SRL “ 
PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 
STAT- N 578/2009 AFERENTA 
MASURII 123 -CRESTEREA 

VALORII ADAUGATE A 
PRODUSELOR AGRICOLE SI 

FORESTIERE

SC LABORATOR LA 
ANGELA SRL MURES

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 

TARGU MURES Sat 
TARGU MURES

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

784.579 0 392.289 0 392.290 11.816.805

Pc 1.1 s-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca Blaga Anisca este actionar majoritar si 
administrator cu 98,04% in SC Laborator La Angela SRL si asociat unic si administrator in SC Lucian Comimpex SRL .SC Lucian 
Comimpex SRL este infiintata in anul 1992 desfasurand activitati aferente Codurilor CAEN 5211, 5224, 5247, 5530 si are pe anul 
2010 un nr. de 12 salariati si o cifra de afaceri de 620.996 RON; pe anul 2011 un nr. de 0 salariati si o cifra de afaceri de 323.945 
RON.SC Laborator La Angela SRL este infiintata anul 2002 desfasurand activitati aferente Codurilor CAEN 1071, 1072, 1085, 4724, 
5621, 5610, 5630, 4941, 5629, 1089 si are pe anul 2010 un nr. de 31 salariati si o cifra de afaceri de 2.012.224 RON pe anul 2011 un 
nr. de 36 salariati si o cifra de afaceri de 2.655.453 RON.Solicitantul in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM 
Anexa 1.6(Doc. 10.2) a precizat ca societatea este Intreprindere autonoma. Din extrasul RECOM reiese faptul ca cele doua firme sunt 
legate prin domeniul de activitate si prin faptul ca reprezentantul legal al proiectului este actionar majoritar in ambele. Pc 1.1 si pc 8 s-
a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca Blaga Anisca este actionar majoritar si aadministrator cu 
98,04% in SC Laborator La Angela SRL si asociat unic si administrator in SC Lucian Comimpex SRL .SC Lucian Comimpex SRL este 
infiintata in anul 1992 desfasurand activitati aferente Codurilor CAEN 5211, 5224, 5247, 5530 si are pe anul 2010 un nr. de 12 
salariati si o cifra de afaceri de 620.996 RON; pe anul 2011 un nr. de 0 salariati si o cifra de afaceri de 323.945 RON.SC Laborator La 
Angela SRL este infiintata anul 2002 desfasurand activitati aferente Codurilor CAEN 1071, 1072, 1085, 4724, 5621, 5610, 5630, 
4941, 5629, 1089 si are pe anul 2010 un nr. de 31 salariati si o cifra de afaceri de 2.012.224 RON pe anul 2011 un nr. de 36 salariati 
si o cifra de afaceri de 2.655.453 RON.Solicitantul in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM Anexa 1.6(Doc. 10
a precizat ca societatea este Intreprindere autonoma. Din extrasul RECOM reiese faptul ca cele doua firme sunt legate prin domeniul 
de activitate si prin faptul ca reprezentantul legal al proiectului este actionar majoritar in ambele.
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21 123 A 01 12 1 29 00001 2012 8 14

MODERNIZAREA S.C. CIBIBON 
S.R.L.  PRIN ACHIZIțIA DE 

UTILAJE DE PRODUCțIE PRIN 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 

NR. N578 / 2009 AFERENTĂ 
MĂSURII 123

S.C. CIBIBON S.R.L. NEAMT

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 

PIATRA NEAMT Sat 
PIATRA NEAMT

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

983.912 0 491.956 0 491.956 12.308.761

In urma analizarii bazei de date RECOM se constata ca actionatii majoritari ai societatii SC CIBIBON SRL(2 asociati cota de 
participare 50% fiecare) sunt actionari si la SC BUNETTI SRL(care desfasoara aceleasi activitati conform cod CAEN 1071 ca la SC 
CIBIBON SRL) in aceeasi proportie majoritara fapt ce conduce la incadrarea acestora in intreprinderi partenere. In Doc.10.2-
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderi mici si mijlocii se mentioneaza incadrarea acesteia(SC CIBIBON 
SRL) in intreprindere autonoma In DO, DG. BI nu este evidentiat montajul pentru utiljalele cu montaj.Ref. pct.3.3Solicitantul isi 
propune sa achizitioneze o masina de producere aluaturi performate si un malaxor utilaje care sa inlocuiasca in fluxul de productie 
covrigi fierti si congelati alte utilaje descrise in SF ca fiind uzate fizic si moral. In nota de clarificare nr. 439/04.12.2012 emisa de 
solicitant si prezentata la vizita pe teren se specifica faptul ca linia de productie deja existenta va fi relocata in spatiile firmei pentr u 
producere de alte sortimente.Toate acestea si in urma descrierilor capacitatilor de productie existente si propuse conduc la faptul ca 
investitia este de simpla inlocuire(conform ghidului solicitantului coroborat cu HG224/2008) Solicitantul a prezentat oferte pentru 
bunuri cu anumite caracteristici tehnice asi functionale, dar in SF nu se mentioneaza caracteristici tehnice si functionale pentru 
bunurile propuse a se achizitiona, deci nu se poate face o corelare intre acestea si oferte. Solicitantul isi propune sa achizitioneze o 
masina de producere aluaturi performate si un malaxor utilaje care sa inlocuiasca in fluxul de productie covrigi fierti si congelati alte 
utilaje descrise in SF ca fiind uzate fizic si moral. In nota de clarificare nr. 439/04.12.2012 emisa de solicitant si prezentata la vizita pe 
teren se specifica faptul ca linia de productie deja existenta va fi relocata in spatiile firmei pentr u producere de alte sortimente.Toate 
acestea si in urma descrierilor capacitatilor de productie existente si propuse conduc la faptul ca investitia este de simpla 
inlocuire(conform ghidului solicitantului coroborat cu HG224/2008)Ref-SF-Cap 3.8-Nu sunt prezentate caracteristici tehnice pentru 
utilajele propuse a se achizitionaIn DO, DG. BI nu este evidentiat montajul pentru utiljalele cu montajRef.doc.3 –Documente pentru 
cladiri si terenuri-In extrasele de carte funciara aferente documentelor pentru cladiri si terenuri apar inscrise sarcini.Doc.10.2-
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderi mici si mijlociiIn urma analizarii bazei de date RECOM se constata 
ca actionatii majoritari ai societatii SC CIBIBON SRL(2 asociati cota de participare 50% fiecare) sunt actionari si la SC BUNETTI 
SRL(care desfasoara aceleasi activitati conform cod CAEN 1071 ca la SC CIBIBON SRL) in aceeasi proportie majoritara fapt ce 
conduce la incadrarea acestora in intreprinderi partenere. In Doc.10.2-Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderi mici si mijlocii se mentioneaza incadrarea acesteia(SC CIBIBON SRL) in intreprindere autonoma

22 123 A 01 12 3 31 00003 2012 8 14

"FABRICA DE PRODUSE DE 
PATISERIE OLTINA PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
NR. N578/2009 AFERENTĂ 

MĂSURII 123"

S.C. OLTINA IMPEX 
PROD COM S.R.L. PRAHOVA Comuna/Oras ORAS 

URLATI Sat URLATI - - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

1.930.000 0 965.000 0 965.000 13.273.761

Nu s-au solicitat informatii suplimentare. La Punctele 1.1-,,Care este statutul solicitantului?” si 1.5-,,Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele 
luate in Declaratia pe propria raspundere F?” s-a bifat NU din urmatoarele motive: Punctul 1.1- Care este statutul solicitantului? Verificarea s-a facut 
conform Instructiunii de lucru nr.221 de modificare a Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiectele de 
investitii pentru Schema N578/2009, Anexa B-Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 
05, aprobata prin Ordinul MADR nr.29/25.02.2013. Solicitantul SC OLTINA IMPEX PROD COM, Societate cu raspundere limitata, avand numar de 
ordine in Registrul Comertului:J29/3766/1994, atribuit in data de 30.12.1994 si cod unic de inregistrare 6824222, depune la OJPDRP Prahova 
proiectul inregistrat cu nr. F123A011233100003, avand titlul ,,Fabrica de produse de patiserie Oltina prin Schema de ajutor de stat nr. 578/2009 
aferenta masurii 123”. Codul CAEN al activitatii pentru care se solicita finanatare este 1072- Fabricarea biscuitilor si piscoturilor, fabricarea prajiturilor 
si a produselor conservate de patiserie.Reprezentantul legal al proiectului:Nicolescu Nicolae-Administrator; Verificarea s-a bazat pe informatiile 
mentionate in urmatoarele documente: �Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comertului: - Denumire solicitant: SC OLTINA IMPEX 
PROD COM SRL - Nu exista asociati persoane juridice; - Asociati persoane fizice, cu cota de participare la beneficii si pierderi in urmatoarea structur
� Olteanu Cosmin Dumitriade - 42%; � Enache Dumitru - 30%;� Iosif Bogdan-Mihail -14;� Nicolescu Nicolae- 14%; - Administratori: Olteanu 
Cosmin Dumitriade; Nicolescu Nicolae; Iosif Bogdan-Mihail; -Domenii de activitate:• Activitate principala inregistrata: 1061-Fabricarea produselor de 
morarit; • Activitate secundara pentru care se solicita finantare FEADR- CAEN 1072 – Fabricarea biscuitilor si piscoturilor;fabricarea prajiturilor si a 
produselor conservate de patiserie;Alte acivitati: 1071-Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie; -Sedii 
secundare/Puncte de lucru: localitatea Urlati, Oras Urlati, judet Prahova; Municipiul Ploiesti, judet Prahova; �Certificat de inregistrare eliberat de 
Oficiul Registrului Comertului; �Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 1 din Legea 346/2004 cu 
modificarile si completarile ulterioare si, daca este cazul, Anexa nr. 2, semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea: -Persoana 
autorizata sa reprezinte intreprinderea domnul Nicolescu Nicolae,Administrator; - Tipul intreprinderii conform bifei inscrise la cap. II – intreprindere 
autonoma; - Datele utilizate pentru stabilirea categoriei intreprinderii sunt cele realizate in ultimul exercitiu financiar; - Declaratia contine "Declar pe 
propria raspundere ca datele din aceasta declaratie si din anexe sunt conforme cu realitatea." Avand in vedere precizarile Manualului de procedura 
pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, Cod manual: M 01 – 02, Versiunea 05 s-a verificat solicitantul SC 
OLTINA IMPEX PROD COM SRL si asociatul care detine majoritate simpla, respectiv Olteanu Cosmin Dumitriade, cota de participare de 42%, prin 
serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca Olteanu Cosmin Dumitriade este 
administrator si asociat si in SC AGRONATURA GECO SRL, avand cota de participare la beneficii si pierderi de 50%.Societatea are ca obiect de 
activitate, Cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase-cod CAEN 0111 si Depozitari-
cod CAEN 5210, activitati care se desfasoara pe aceeasi piata relevanta si pe piete adiacente cu cea a solicitantului SC OLTINA IMPEX PROD COM 
SRL, respectiv activitati aferente cod CAEN 1072- Fabricarea biscuitilor si piscoturilor;fabricarea prajiturilor si a produselor conservate de patiserie; c
CAEN 1071-Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie; cod CAEN 1061-Fabricarea produselor de morarit. Cele 
doua societati au acelasi sediu social:Localitatea Urlati, Oras Urlati, str. Socului, nr. 20A, judet Prahova. In sustinerea verificarilor efectuate s-au 
anexat extrasele aferente din RECOM. Conform prevederilor Legii 346/ 2004, art 4.4: - (1)Intreprinderile legate sunt intreprinderile intre care exista 
oricare dintre urmatoarele raporturi: a) o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte intreprinderi; 
(4)intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus (in cazul nostru punctul 1), prin intermediul unei persoane fizice ... sunt de 
asemenea considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori piete adiacente. 
Astfel, in urma analizei extraselor din RECOM si avand in vedere prevederile Legii 346/ 2004 se constata ca cele doua societati SC OLTINA IMPEX 
PROD COM SRL, avand calitatea de solicitant al proiectului FEADR si SC AGRONATURA GECO SRL, functionand pe aceeasi piata relevanta si pe 
piete adiacente, sunt legate prin intermediul persoanei fizice Olteanu Cosmin Dumitriade care este actionar majoritar, cu o majoritate simpla de 42% 
in cadrul SC OLTINA IMPEX PROD COM SRL, iar in SC AGRONATURA GECO SRL detine 50% din actiuni, acesta fiind si administrator cu drepturi
depline in ambele societati Referitor la cele prezentate mai sus s-a concluzionat ca solicitantul nu a declarat corect tipul intreprinderii informa

23 123 A 01 12 6 32 00008 2012 8 10

„MODERNIZARE FABRICA DE 
CIOCOLATA LA SC 

MUELLER&PRIETENII SRL - 
PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 

STAT NR. N578/2009 
AFERENTA MASURII 123”

S.C. 
MUELLER&PRIETENI

I S.R.L.
SATU-MARE

Comuna/Oras 
ODOREU Sat 

ODOREU
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
2.439.426 0 1.219.713 0 1.219.713 14.493.474

Din documentele anexate la raspuns informatii suplimentare BILANT al asociatului majoritar RICHARD MULLER COCOA AG - nu s-a 
putut verifica numarul mediu de angajati anterior anului depunerii cererii de finantare respectiv anul 2011 de asemenea nu s-a putut 
verifica nici persoana fizica Richard Muller - conform adresei eliberate de Registrul Comertului-Firma WAWI EURO GmbH pentru 
asociata ANGELA SCHULTZ datorita lipsei unor date tehnice nu au posibilitatea să faca o certificare oficială referitor la firmele la care 
doamna Angela Schultz are o participaţie de orice fel, se specifica in document ca ,,Astfel de certificări se pot atribui doar în cazul 
numirii unei firme anume, deoarece asociaţii reies doar din actele depuse şi în unele cazuri nici nu sunt înregistraţi la Registrul 
Comerţuluii"Pe baza acestor documente nu s-a putut verifiaca daca solicitantul se incadreaza in categoria IMM eligibile in functie de nr 
de salariatii Pentru respectarea criteriului de eligibilitate EG1, „Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al 
prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele specifice”, solicitantul trebuie să îndeplinească obiectivul general al prezentei 
scheme care vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanță al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii întreprinderilor. 
Creşterea competitivitatii intreprinderii se realizează prin creşterea viabilităţii economice onform Matricei de verificare Rata indatorarii 
(rI) trebuie sa fie maxim 60% in anul 1 este de 62.93% si Nu respectă acest criteriu
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24 123 A 01 12 7 34 00001 2012 8 14

MODERNIZARE ACTIVITATI DE 
PRODUCTIE PRIN ACHIZITIA 

DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE PRIN SCHEMA 

DE AJUTOR DE STAT 
NR.N578/2009, AFERENTA 

MASURII 123

S.C PAN FOOD 
S.R.L. SIBIU

Comuna/Oras SURA 
MICA Sat SURA 

MICA
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
1.260.668 0 630.334 0 630.334 15.123.808

La punctul 1.1 Care este statutul solicitantului s-a bifat NU deoarece:La verificarea in RECOM s-au constatat urmatoarele:- La 
verificarea asociatului persoana fizica dupa CNP s-a constatat ca asociatul SC PAN FOOD SRL domnul PRISTAVU GHEORGHE, 
mai este asociat si in alte firme dupa cum urmeaza : SC IEZER TURISM SA in functiune cu o cota de participare de 9,44%, SC 
INTEX PRIM SRL cu o cota de participatie de 50%, SC PRISTAVU SRL cu o cota de participatie de 100%, SC SOLAR ENERGY 
SRL cu o cota de participatie de 75% .- Avand in vedere faptul ca in SC PAN FOOD SRL asociatul persoana fizica domnul 
PRISTAVU GHEORGHE detine o cota de participatie de 60% iar in SC IEZER TURISM SA in functiune cu o cota de participatie de 
9,44%, SC INTEX PRIM SRL in functiune cu o cota de participatie de 50%, SC PRISTAVU SRL in functiune cu o cota de participatie 
de 100%, SC SOLAR ENERGY SRL cu o cota de participatie de 75%, si tinand cont de prevederile legislatiei nationale privind 
incadrarea in IMM-uri-legea 346/2004 se considera ca aceste societati sunt intreprinderi partenere, atat din punct de vedere al 
majoritatii de vot cat si din punct de vedere al activitatii care se desfasoara pe aceeasi piata relevanta ori pe piata adiacenta.Avand in 
vedere cele mentionate mai sus se constata ca, solicitantul SC PAN FOOD SRL, prin reprezentantul sau legal, a furnizat, prin 
declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, informatia conform careia intreprinderea este una 
de tip autonoma.In concluzie, se constata ca informatiile din Declaratia pe propria raspundere nu sunt adevarate. Proiectul nu este 
eligibil la punctul 1.1 Care este statutul solicitantului s-a bifat NU deoarece:La verificarea in RECOM s-au constatat urmatoarele:- La 
verificarea asociatului persoana fizica dupa CNP s-a constatat ca asociatul SC PAN FOOD SRL domnul PRISTAVU GHEORGHE, 
mai este asociat si in alte firme dupa cum urmeaza : SC IEZER TURISM SA in functiune cu o cota de participare de 9,44%, SC 
INTEX PRIM SRL cu o cota de participatie de 50%, SC PRISTAVU SRL cu o cota de participatie de 100%, SC SOLAR ENERGY 
SRL cu o cota de participatie de 75% .- Avand in vedere faptul ca in SC PAN FOOD SRL asociatul persoana fizica domnul 
PRISTAVU GHEORGHE detine o cota de participatie de 60% iar in SC IEZER TURISM SA in functiune cu o cota de participatie de 
9,44%, SC INTEX PRIM SRL in functiune cu o cota de participatie de 50%, SC PRISTAVU SRL in functiune cu o cota de participatie 
de 100%, SC SOLAR ENERGY SRL cu o cota de participatie de 75%, si tinand cont de prevederile legislatiei nationale privind 
incadrarea in IMM-uri-legea 346/2004 se considera ca aceste societati sunt intreprinderi partenere, atat din punct de vedere al 
majoritatii de vot cat si din punct de vedere al activitatii care se desfasoara pe aceeasi piata relevanta ori pe piata adiacenta.Avand in 
vedere cele mentionate mai sus se constata ca, solicitantul SC PAN FOOD SRL, prin reprezentantul sau legal, a furnizat, prin 
declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, informatia conform careia intreprinderea este una 
de tip autonoma.In concluzie, se constata ca informatiile din Declaratia pe propria raspundere nu sunt adevarate.

25 123 A 01 12 1 35 00008 2012 8 14 "AMENAJARE BRUTARIE IN 
SPATIU EXISTENT"

HORĂTĂU 
CONSTANTIN 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

SUCEAVA
Comuna/Oras 

ADANCATA Sat 
ADANCATA

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

109.580 0 54.790 0 54.790 15.178.598

La EG 1 - Obiectivul general la investitia propusa de amenajare a unei brutarii in spatiu existent,proiectul nu indeplineste acest criteriu intrucat dupa verificarea intregii 
documentatii se constata ca in concluziile Expertizei asupra cladirii existente se mentioneaza necesitatea unor interventii majore asupra acesteia: rigidizarea peretilor cu 
stalpisori din beton armat ce se vor incastra in fundatii izolate cu bloc din beton simplu si cuzineti; realizarea de centuri si grinzi din beton armat la partea superioara pe 
care se va rezema planseul din beton armat ce va desparti parterul de mansarda care actual este din lemn; realizarea unui nou planseu cu placi, grinzi si centuri din 
beton armat; se va demola mansarda si acoperisul existent, se va realiza o noua mansarda si un nou acoperis; se va demola scara exterioara metalica si se va realiza o 
scara interioara din beton armat.Brutaria propusa face corp comun cu o locuinta existenta, iar utilitatile sunt comune.La pag. 49 din SF solicitantul mentioneaza ca 
etajul mansardat, cat si noul acoperis nu fac obiectul prezentei investitii, insa fara realizarea recomandarilor din Expertiza , investitia nu poate functiona. La EG 1 - 
Obiectivul general la investitia propusa de amenajare a unei brutarii in spatiu existent, dupa verificarea intregii documentatii se constata ca in concluziile Expertizei 
asupra cladirii existente se mentioneaza necesitatea unor interventii majore asupra acesteia: rigidizarea peretilor cu stalpisori din beton armat ce se vor incastra in 
fundatii izolate cu bloc din beton simplu si cuzineti; realizarea de centuri si grinzi din beton armat la partea superioara pe care se va rezema planseul din beton armat ce 
desparte parterul de mansarda care actual este din lemn; realizarea unui nou planseu cu placi, grinzi si centuri din beton armat; se va demola mansarda si acoperisul 
existent, se va realiza o noua mansarda si un nou acoperis; se va demola scara exterioara metalica si se va realiza o scara interioara din beton armat.Brutaria propusa 
face corp comun cu o locuinta existenta, iar utilitatile sunt comune.La pag. 49 din SF solicitantul mentioneaza ca etajul mansardat, cat si noul acoperis nu fac obiectul 
prezentei investitii, insa fara realizarea recomandarilor din Expertiza , investitia nu poate functiona. Deoarece investitia nu indeplineste conditia de la EG 1, iar indicatorii 
economici sunt calculati artificial, proiectul nu respecta obiectivul de crestere a competitivitatii. Deoarece investitia nu indeplineste conditia de la EG 1, iar indicatorii 
economici sunt calculati artificial, proiectul nu respecta obiectivul de crestere a competitivitatii. Pct. 3.1 - In BI nu sunt evidentiate cheltuieli pentru amenajarea 
planseului din beton armat de la mansarda si cu realizarea unui acoperis nou asa cum se recomanda in concluziile Expertizei tehnice, solicitantul mentionand ca 
realizarea planseului si al acoperisului nu fac obiectul prezentei investitii, functionarea brutariei nefiind posibila in acest caz. Pct. 3.1 - In BI nu sunt evidentiate cheltuieli 
pentru amenajarea planseului din beton armat de la mansarda si cu realizarea unui acoperis nou asa cum se recomanda in concluziile Expertizei tehnice, solicitantul 
mentionand ca realizarea planseului si al acoperisului nu fac obiectul prezentei investitii, functionarea brutariei nefiind posibila in acest caz. La EG 1 - Obiectivul general 
la investitia propusa de amenajare a unei brutarii in spatiu existent, dupa verificarea intregii documentatii se constata ca in concluziile Expertizei asupra cladirii existente 
se mentioneaza necesitatea unor interventii majore asupra acesteia: rigidizarea peretilor cu stalpisori din beton armat ce se vor incastra in fundatii izolate cu bloc din 
beton simplu si cuzineti; realizarea de centuri si grinzi din beton armat la partea superioara pe care se va rezema planseul din beton armat ce desparte parterul de 
mansarda care actual este din lemn; realizarea unui nou planseu cu placi, grinzi si centuri din beton armat; se va demola mansarda si acoperisul existent, se va realiza 
o noua mansarda si un nou acoperis; se va demola scara exterioara metalica si se va realiza o scara interioara din beton armat.Brutaria propusa face corp comun cu o 
locuinta existenta, iar utilitatile sunt comune.La pag. 49 din SF solicitantul mentioneaza ca etajul mansardat, cat si noul acoperis nu fac obiectul prezentei investitii, insa 
fara realizarea recomandarilor din Expertiza , investitia nu poate functiona. Deoarece investitia nu indeplineste conditia de la EG 1, iar indicatorii economici sunt calculati 
artificial, proiectul nu respecta obiectivul de crestere a competitivitatii.Pct. 3.1 - In BI nu sunt evidentiate cheltuieli pentru amenajarea planseului din beton armat de la 
mansarda si cu realizarea unui acoperis nou asa cum se recomanda in concluziile Expertizei tehnice, solicitantul mentionand ca realizarea planseului si al acoperisului 
nu fac obiectul prezentei investitii, functionarea brutariei nefiind posibila in acest caz. La EG 1 - Obiectivul general la investitia propusa de amenajare a unei brutarii in 
spatiu existent, dupa verificarea intregii documentatii se constata ca in concluziile Expertizei asupra cladirii existente se mentioneaza necesitatea unor interventii majore 
asupra acesteia: rigidizarea peretilor cu stalpisori din beton armat ce se vor incastra in fundatii izolate cu bloc din beton simplu si cuzineti; realizarea de centuri si grinzi 
din beton armat la partea superioara pe care se va rezema planseul din beton armat ce desparte parterul de mansarda care actual este din lemn; realizarea unui nou 
planseu cu placi, grinzi si centuri din beton armat; se va demola mansarda si acoperisul existent, se va realiza o noua mansarda si un nou acoperis; se va demola scara 
exterioara metalica si se va realiza o scara interioara din beton armat.Brutaria propusa face corp comun cu o locuinta existenta, iar utilitatile sunt comune.La pag. 49 din 
SF solicitantul mentioneaza ca etajul mansardat, cat si noul acoperis nu fac obiectul prezentei investitii, insa fara realizarea recomandarilor din Expertiza , investitia nu 
poate functiona. Deoarece investitia nu indeplineste conditia de la EG 1, iar indicatorii economici sunt calculati artificial, proiectul nu respecta obiectivul de crestere a 
competitivitatii.Pct. 3.1 - In BI nu sunt evidentiate cheltuieli pentru amenajarea planseului din beton armat de la mansarda si cu realizarea unui acoperis nou asa cum se 
recomanda in concluziile Expertizei tehnice, solicitantul mentionand ca realizarea planseului si al acoperisului nu fac obiectul prezentei investitii, functionarea brutariei 
nefiind posibila in acest caz.
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26 123 A 01 12 3 36 00002 2012 8 14

MODERNIZARE BRUTARIE 
MARA

PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 
STAT NR. N578/2009 

AFERENTĂ MĂSURII 123

S.C. MARA PROD 
COM S.R.L. TELEORMAN

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 

ALEXANDRIA Sat 
ALEXANDRIA

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

4.496.500 0 2.248.250 0 2.248.250 17.426.848

1.1-Statutul solicitantului-NEINDEPLINITSocietatea SC Mara Prod Com SRL, a depus prin reprezentantul legal, Mara Elena Ana, pe M123- N578-sesiunea 01/12, 
proiectul cu numarul de inregistrare F123A011233600002/14.08.2012. Codul CAEN al activitatii desfasurate prin proiect este 1071-fabricarea painii si 1072-fabricarea 
biscuitilor si piscoturilor, prajiturilor si produselor de patiserie.S-a verificat Declaratia privind incadrarea inteprinderii in categoria inteprinderilor mici si mijlocii(Anexa 1 din 
Legea 346/2004. Verificarea precizarilor din Declaratie(societate autonoma,partenera sau legata) s-a facut prin verificarea solicitantului si actionarilor/asociatilor 
acestuia prin serviciul online Recom al ONRC. In urma verificarilor, din „Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii”, data si 
asumata prin semnatura de d-na Mara Elena Ana care are funcia de administrator, reiese ca s-a bifat la tipul intreprinderii-statutul de Intreprindere autonoma.In urma 
accesarii bazei de date RECOM s-a constatat ca in societatea SC Mara Prod Com SRL d-na Mara Elena Ana este asociat cu cota de participare la beneficii de 50% 
impreuna cu d-l Mara Iulian Ciprian(grad de rudenie probabil fiu), asociat cu cota de participare la beneficii de 50% .In cazul in care o societate are doi asociati 
persoane fizice/juridice, care detin cote egale de capital(50% cu 50%), regula majoritatii inseamna in fapt unanimitate, ambii actionari fiind majoritari. Accesand baza de 
date RECOM s-a constatat ca d-na Mara Elena Ana este asociat cu cota de participare la beneficii de 100%, in SC Agromar Prodimpex SRL, societate ce are ca obiect 
principal de activitate cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase cod CAEN 0111), pentru care 
desfasoara activitate autorizata la sediul secundar din Comuna Branceni, judetul Teleorman, conform declaratiei tip model 2, nr. 509617/13.06.2012, asa cum reiese din 
certificatul constatator extras din Baza de date ONRC .La sediul secundar din Turnu Magurele, zona Periferie, numar cadastral 285/3, judetul Teleorman, desfasoara 
activitatea autorizata conform declaratiei tip model 2, nr. 511972/27.07.2012, aferenta codului CAEN 5210-Depozitari, activitate care se desfasoara pe aceeasi piata cu 
cea din proiectul aflat in verificare(SC Mara Prod Com SRL) . In SC Marcom SRL Mara Elena Ana este asociat cu cota de participare la beneficii de 50% impreuna cu d-
l Mara Iulian Ciprian asociat cu cota de participare la beneficii de 50%. Societatea are ca obiect principal de activitate –„ Fabricarea produselor de morarit-cod CAEN 
1061”.Desfasoara activitatea sus mentionata la sediul secundar din Comuna Branceni, judetul Teleorman, conform Declaratiei tip model 2, nr. 513243/13.08.2012, 
respectiv la sediul secundar din comuna Draganesti -Vlasca, sat Comoara, judetul Teleorman, conform Declaratiei tip model 2, nr. 9052/15.05.2013, asa cum reiese din 
certificatul constatator extras din Baza de date ONRC .Societatea SC MARA PROD COM SRL are ca obiect principal de activitate cultivarea cerealelor(exclusiv orez), 
plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase cod CAEN 0111) , activitate autorizata conform art 15 din Legea 359/2004 la sediul secundar 
din comuna Branceni, judetul Teleorman, conform declaratiei tip model 2 nr. 509618/13.06.2012, asa cum reiese din certificatul constatator extras din BAZA DE DATE 
ONRC .Desfasoara deasemenea activitatea autorizata conform cod CAEN 1071- Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie, conform 
declaratiei tip model 3 nr. 520953/18.12.2012, la sediul secundar din Alexandria, str, Abatorului, nr. 1 bis, judetul Teleorman, activitate care se desfasoara pe piate 
adiacente cu cea desfasurata de societatile SC Agromar Prodimpex SRL( Cultivare cereale-cod CAEN 0111, respectiv Depozitari-cod CAEN 5210) si SC Marcom SRL ( 
Fabricarea produselor de morarit-cod CAEN 1061”). Astfel analizand extrasele din RECOM, se constata ca cele trei societati SC Mara prod Com SRL, SC Agromar 
Prodimpex SRL si SC Marcom SRL functionand pe aceeasi piata relevanta si pe piete adiacente sunt legate prin intermediul persoanelor fizice Mara Elena Ana si Mara 
Iulian Ciprian care sunt actionari majoritari si detin fiecare 50% din actiunile SC Mara Prod SRL, respectiv SC Marcom SRL , iar Mara Elena Ana este asociat unic cu 
100% actiuni in SC Agromar Prodimpex SRL .In conformitate cu Declaratia F si cu prevederile Legii 346/2004, solicitantul avea obligatia sa declare corect statutul 
societatii cu incadrarea corecta in categoria intreprinderi autonome/partenere/legate.Referitor la cele prezentate mai sus, listand si depunand documentele din Baza de 
date RECOM , se constata ca solicitantul SC Mara Prod Com SRL prin administratorul Mara Elena Ana nu a declarat corect statutul societatii (in ceeace priveste 
incadrarea in categoria intreprinderi autonome/partenere/legate, in conformitate cu Legea 346/2004, art.4) si in conformitate cu metodologia de verificare, proiectul este 
declarat neeligibil.Punctul 1.5-Solicitantul nu a respectat punctele 2 si 3 din Declaratia F, declaratie asumata de reprezentantul legal prin semnatura. Referitor la 
incadrarea beneficiarilor in categoria celor eligibili s-au verificat si documentele anexate la cererea de finantare. S-a verificat certificatul de atestare fiscala privind 
impozitele si taxele locale nr. 71983/08.08.2012 eliberat de catre Directia Buget Finante Taxe si impozite a Municipiului Alexandria judetul Teleorman, in care 
beneficiarul figureaza cu creante bugetare(redeventa conform contractului de concesiune nr. 12301/20.07.2006) in suma totala de 123.004,74 ron. Aceasta suma este 
in litigiu. Exista anexata la documentatie o hotarire a Tribunalului Alexandria datata 29 martie 2012, care nu este definitiva. Figurind cu aceste creante bugetare 
consideram ca solicitantul nu apartine categoriiei de beneficiar eligibil. Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului, toate celelalte criterii de eligibilitate se considera 
neindeplinite. EG1-In SF nu se fundamenteaza necesitatea achizitionarii celor 8 mijloace de transport tinind cont de capacitatea de productie,distanta pina la punctul de 
livrare.Nu exista oferte de pret atasate la documentatie conform continutului cadru al SF. Solicitantul este neeligibil.Nu s-a mai completat matricea.Valorile sunt 0. 
Solicitantul nu indeplineste conditiile de eligibilitate.Valorile din buget sunt 0. Pentru bunuri (semiremorca siloz faina,,masini de transport (8 buc),stilpi fotovoltaici) nu 
exista oferta de preturi dar nici o descriere a acestora(capacitate,etc).Conform continutului cadru al SF in estimarea costurilor investitiei prin intocmirea Bugetului 
indicativ se ataseaza extrase din BAZA DE DATE PRETURI de pe sitte-ul APDRP si se ataseaza la cererea de finantare iar in situatia in care bunurile/serviciile nu se 

27 123 A 01 12 5 37 00012 2012 8 14

“INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE PANIFICATIE PRIN 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 

NR. N578/2009 AFERENTA 
MASURII 123” 

SC LAZIOVA SRL TIMIS
Comuna/Oras ORAS 

JIMBOLIA Sat 
JIMBOLIA

- - - - - - - - -
Sector prioritar 

agricol fara 
PERE

506.493 0 253.246 0 253.247 17.680.094

Pct. 1.1- conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 123, versiunea 12, se verifica precizarile din documentul 10.2 
“Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii” (societate autonoma, partenera sau legata). “ Verificarea solicitantului si a 
actionarilor/ asociatilor acestuia se face prin intermediul serviciului online RECOM al Oficiul National al Registrului Comertului, conform Manualului de utilizare portal 
ONRC Serviciul RECOM online. In cazul in care in urma verificarilor se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau 
legata, expertul declara proiectul neeligibil.” Conform declaratiei de la pagina 150 din dosarul cererii de finantare, solicitantul S.C. Laziova S.R.L., CUI 29858500,cu 
sediul in Oras Jimbolia, str. Motilor, nr. 1/C, etaj 1, jud. Timis, declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat 
ca asociatul majoritar ( 62,5%) al firmei S.C. Laziova S.R.L., domnul Leonte Vasile, pasaport ROU/ 13991408, mai detine 2 (doua) societati in functiune, in care are 
calitatea de actionar majoritar, respectiv S.C. Arti-Pan S.R.L. (54,54%) si S.C. Vaiova S.R.L. (62,5%). Cele doua intreprinderi isi desfăşoară activitatea sau o parte din 
activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente, conform codurilor CAEN autorizate -principale si secundare comune, respectiv:- S.C. Laziova S.R.L., CUI 
29858500: - cod CAEN principal 1071; -cod CAEN secundar 4711, 4724.- S.C. Arti-Pan S.R.L., CUI 17453375: - cod CAEN principal 1071; -cod CAEN secundar 4711, 
4724.- S.C. Vaiova S.R.L., CUI 12601080: - cod CAEN principal 1071; -cod CAEN secundar 4711, 4724. In urma acestor verificari rezulta ca societatea S.C. Laziova 
S.R.L. este legata cu societatile S.C. Arti-Pan S.R.L. si S.C. Vaiova S.R.L.. Solicitantul S.C. Laziova S.R.L. a declarat ca este o intreprindere autonoma, declaratia nu 
este adevarata, proiectul este neeligibil. Nu este respectat EG1, deoarece obiectivele specifice nu au fost descrise conform modelului de SF pentru schema de ajutor. S-
a bifat "nu "la pct.3.1 si 3.3 intrucat masinile achizitionate prin proiect nu sunt masini specializate conform ghidului solicitantului ceea ce face ca aceste cheltuieli sa fie 
cheltuieli neeligibile. Pentru masini si utilaje au fost prezentate oferte cu caracteristici tehnice ale acestora.Pentru serviciile de consultanta a fost prezentat un deviz 
financiar de conultanta fara a prezenta oferta sau extras din BD pentru verificarea corectitudinii tarifelor. Proiectul este neeligibil din urmatoarele considerente:Pct. 1.1- 
conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 123, versiunea 12, se verifica precizarile din documentul 10.2 “Declaratia 
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii” (societate autonoma, partenera sau legata). “ Verificarea solicitantului si a actionarilor/ 
asociatilor acestuia se face prin intermediul serviciului online RECOM al Oficiul National al Registrului Comertului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul 
RECOM online. In cazul in care in urma verificarilor se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, expertul 
declara proiectul neeligibil.” Conform declaratiei de la pagina 150 din dosarul cererii de finantare, solicitantul S.C. Laziova S.R.L., CUI 29858500,cu sediul in Oras 
Jimbolia, str. Motilor, nr. 1/C, etaj 1, jud. Timis, declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca asociatul 
majoritar ( 62,5%) al firmei S.C. Laziova S.R.L., domnul Leonte Vasile, pasaport ROU/ 13991408, mai detine 2 (doua) societati in functiune, in care are calitatea de 
actionar majoritar, respectiv S.C. Arti-Pan S.R.L. (54,54%) si S.C. Vaiova S.R.L. (62,5%). Cele doua intreprinderi isi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe 
aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente, conform codurilor CAEN autorizate -principale si secundare comune, respectiv:- S.C. Laziova S.R.L., CUI 29858500: - 
cod CAEN principal 1071; -cod CAEN secundar 4711, 4724.- S.C. Arti-Pan S.R.L., CUI 17453375: - cod CAEN principal 1071; -cod CAEN secundar 4711, 4724.- S.C. 
Vaiova S.R.L., CUI 12601080: - cod CAEN principal 1071; -cod CAEN secundar 4711, 4724. In urma acestor verificari rezulta ca societatea S.C. Laziova S.R.L. este 
legata cu societatile S.C. Arti-Pan S.R.L. si S.C. Vaiova S.R.L.. Solicitantul S.C. Laziova S.R.L. a declarat ca este o intreprindere autonoma, declaratia nu este 
adevarata, proiectul este neeligibil.EG1 nu este respectat, deoarece obiectivele specifice nu au fost descrise conform modelului de SF pentru schema de ajutor.BUGET 
INDICATIV : punctele 3.1 si 3.3 nu sunt indeplinite intrucat masinile achizitionate prin proiect nu sunt masini specializate conform ghidului solicitantului, ceea ce face ca 
aceste cheltuieli sa fie cheltuieli neeligibile.

28 123 A 01 12 2 38 00001 2012 8 14

ACHIZITII UTILAJE SI 
INSTALATII PENTRU 

MODERNIZARE FABRICA DE 
PAINE SI PRODUCERE DE 
ENRGIE REGENERABILA 

NECESARA CONSUMULUI 
PROPRIU PRIN SCHEMA DE 

AJUTOR DE STAT NR. 
N578/2009 AFERENTA MASURII 

123.

SC AMP TORNEA 
SRL TULCEA

Comuna/Oras 
TURCOAIA Sat 

TURCOAIA
- - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
1.489.935 0 744.967 0 744.968 18.425.061

Sunt ,,eligibile utilităţile şi branşamentele necesare proiectului de investiţie în limita a 10% din valoarea eligibilă a acestuia,, si eoliana 
pe care beneficiarul doreste sa o achizitoneze prin proiect are o valoare de 1.108.819 euro si este incadrata in capitolul 4.1 si pe 
capitolul 4.2 - montaj are trecuta valoare de 17.7979 euro, corect era sa incadreze toata valorea de 1.126.616 euro, pe capitolul 2-
Cheltuieli pt. asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, dar depaseste 10% din valoarea eligibila a proiectului, in cazul nostru 
reprezinta 78%.De asemenea este specificat in Studiul de Fezabilitate ca eoliana o sa acopere necesarul de energie si pentru 
magazinele si silozurile pe care le detine beneficiarul si nu numai pentru moara si brutarie. Nu a fost prezentat documentul de la 
Agentia pentru Protectia Mediului pentru achizitii utilaje si instalatii pentru modernizare fabrica de paine si producere de energie 
regenerabila. Nu a fost prezentat Certificatul de urbanism si o expertiza tehnica pentru modificarile care vor urma sa se efectueze 
deoarece beneficiarul doreste sa achizitioneze:agregat de producere apa rece, ventiloconvertoare,unitati de ventilatie cu recuperare de 
caldura de la cuptoarele brutariei, ventilator de scoatere a aerului uzat si introducerea aerului proaspat, regulator de turatie Sunt 
,,eligibile utilităţile şi branşamentele necesare proiectului de investiţie în limita a 10% din valoarea eligibilă a acestuia,, si eoliana pe 
care beneficiarul doreste sa o achizitoneze prin proiect are o valoare de 1.108.819 euro si este incadrata in capitolul 4.1 si pe capitolul 
4.2 - montaj are trecuta valoare de 17.7979 euro, corect era sa incadreze toata valorea de 1.126.616 euro, pe capitolul 2-Cheltuieli pt. 
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, dar depaseste 10% din valoarea eligibila a proiectului, in cazul nostru reprezinta 78%.De 
asemenea este specificat in Studiul de Fezabilitate ca eoliana o sa acopere necesarul de energie si pentru magazinele si silozurile pe 
care le detine beneficiarul si nu numai pentru moara si brutarie. Nu a fost prezentat documentul de la Agentia pentru Protectia 
Mediului pentru achizitii utilaje si instalatii pentru modernizare fabrica de paine si producere de energie regenerabila. Nu a fost 
prezentat Certificatul de urbanism si o expertiza tehnica pentru modificarile care vor urma sa se efectueze deoarece beneficiarul 
doreste sa achizitioneze:agregat de producere apa rece, ventiloconvertoare,unitati de ventilatie cu recuperare de caldura de la 
cuptoarele brutariei, ventilator de scoatere a aerului uzat si introducerea aerului proaspat, regulator de turatie
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prioritar

29 123 A 01 12 4 40 00003 2012 8 14

CONSTRUIRE FABRICA DE 
PAINE , DOTARE CU UTILAJE 
DE PRODUCTIE IN DOMENIUL 
PANIFICATIEI SI ACHIZITIA DE 

MIJLOACE DE TRANSPORT 
SPECIALIZAT PRIN SCHEMA 

DE AJUTOR DE STAT NR. 
N578/2009 AFERENTA MASURII 

123

SC AGLX-PAN SRL VILCEA Comuna/Oras ORAS 
BABENI Sat BABENI - - - - - - - - -

Sector prioritar 
agricol fara 

PERE
510.665 0 255.332 0 255.333 18.680.393

Punctul „1.5 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F?” nu este indeplinit deoarece s-a constatat ca nu au fost 
bifate casutele aferente tuturor punctelor existente in Declaratia pe propria raspundere. Astfel, solicitantul nu a bifat punctul 11 „Declar pe propria raspundere ca nu am 
fapte inscrise in cazierul fiscal”.Conditia „Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” nu este indeplinita deoarece s-a constatat ca nu a fost bifata in 
Declaratia pe propria raspundere casuta aferenta punctului 11 „Declar pe propria raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul fiscal”. Punctul „1.5 Solicitantul şi-a 
însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F?” nu este indeplinit deoarece s-a constatat ca nu au fost bifate casutele aferente tuturor 
punctelor existente in Declaratia pe propria raspundere. Astfel, solicitantul nu a bifat punctul 11 „Declar pe propria raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul 
fiscal”.Conditia „Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” nu este indeplinita deoarece s-a constatat ca nu a fost bifata in Declaratia pe propria raspundere 
casuta aferenta punctului 11 „Declar pe propria raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul fiscal”. Criteriul de eligibilitate „EG1 - Proiectul trebuie să respecte 
conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele specifice” se considera ca nu este indeplinit deoarece s-a constatat ca nu 
exista drum de acces catre investitie. Astfel, in Contractul de vanzare cumparare nr. 311/26.05.2012 se mentioneaza ca „imobilul cu numarul cadastral 26033 – imobil 
fara acces- reprezentand teren in suprafata totala de 424 mp” precum si ca „Subsemnatul Andrei Lucian Costin, in numele si pentru SC AGLX-PAN SRL, declar ca am 
luat la cunostinta ca imobilul pe care societatea il cumpara prin prezentul inscris, nu are drum de acces intelegand de asemenea ca societatea il dobandeste pe riscul 
sau”. Planul de situatie (Plan de amplasament si delimitare a imobilului), prezentat in proiect la pag.171, si care reprezinta Anexa la Certificatul de Urbanism nr. 
48/28.06.2013 confirma faptul ca, suprafata de teren de 424 mp cu nr. cadastral 36033 reprezinta un „imobil fara acces”. Certificatul de Urbanism nr. 48/28.06.2012 
mentioneaza la rubrica „Regimul tehnic” faptul ca, accesul se face din strada Dragos Vranceanu care se invecineaza cu proprietati private. In Cererea de Finantare nu s-
au identificat documente din care sa rezulte dreptul de servitute pentru accesul care investitie.De asemenea, acest criteriu de eligibilitate nu este indeplinit deoarece 
solicitantul nu demonstreaza creşterea competitivitatii intreprinderii prin creşterea viabilităţii economice. Astfel, solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru 
al Studiului de Fezabilitate respectiv „Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare” care mentioneaza: „atentie la randul « Disponibil de 
numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de pre viziune !”. Acest aspect este confirmat de Anexa B6 
unde se pot identifica ( pentru lunile 6 si 7) valori negative (- 24402 si respectiv - 27829) pe linia S „Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei”. Criteriul de eligibilitate 
„EG1 - Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele specifice” se considera ca nu este 
indeplinit deoarece s-a constatat ca nu exista drum de acces catre investitie. Astfel, in Contractul de vanzare cumparare nr. 311/26.05.2012 se mentioneaza ca 
„imobilul cu numarul cadastral 26033 – imobil fara acces- reprezentand teren in suprafata totala de 424 mp” precum si ca „Subsemnatul Andrei Lucian Costin, in numele 
si pentru SC AGLX-PAN SRL, declar ca am luat la cunostinta ca imobilul pe care societatea il cumpara prin prezentul inscris, nu are drum de acces intelegand de 
asemenea ca societatea il dobandeste pe riscul sau”. Planul de situatie (Plan de amplasament si delimitare a imobilului), prezentat in proiect la pag.171, si care 
reprezinta Anexa la Certificatul de Urbanism nr. 48/28.06.2013 confirma faptul ca, suprafata de teren de 424 mp cu nr. cadastral 36033 reprezinta un „imobil fara 
acces”. Certificatul de Urbanism nr. 48/28.06.2012 mentioneaza la rubrica „Regimul tehnic” faptul ca, accesul se face din strada Dragos Vranceanu care se invecineaza 
cu proprietati private. In Cererea de Finantare nu s-au identificat documente din care sa rezulte dreptul de servitute pentru accesul care investitie.De asemenea, acest 
criteriu de eligibilitate nu este indeplinit deoarece solicitantul nu demonstreaza creşterea competitivitatii intreprinderii prin creşterea viabilităţii economice. Astfel, 
solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate respectiv „Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare” 
care mentioneaza: „atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de pre 
viziune !”. Acest aspect este confirmat de Anexa B6 unde se pot identifica ( pentru lunile 6 si 7) valori negative (- 24402 si respectiv - 27829) pe linia S „Disponibil de 
numerar la sfarsitul perioadei”. Solicitantul nu demonstreaza creşterea competitivitatii intreprinderii prin creşterea viabilităţii economice. Astfel, solicitantul nu a respectat 
prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate respectiv „Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare” care mentioneaza: „atentie 
la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de pre viziune !”. Acest aspect 
este confirmat de Anexa B6 unde se pot identifica ( pentru lunile 6 si 7) valori negative (- 24402 si respectiv - 27829) pe linia S „Disponibil de numerar la sfarsitul 
perioadei”. Solicitantul nu demonstreaza creşterea competitivitatii intreprinderii prin creşterea viabilităţii economice. Astfel, solicitantul nu a respectat prevederile 
continutului cadru al Studiului de Fezabilitate respectiv „Precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare” care mentioneaza: „atentie la randul « 
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de pre viziune !”. Acest aspect este confirmat 
de Anexa B6 unde se pot identifica ( pentru lunile 6 si 7) valori negative (- 24402 si respectiv - 27829) pe linia S „Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei”. La 
punctele „3.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect 
precizate în Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ?” si „3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în Schema de ajutor de stat?” s-a bifat „NU” 
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Investitia in obtinerea de produse din soia este neeligibila prin masura 123 deoarece, desi materia prima –boabele din soia- sunt incluse in Anexa I la Tratat, produsele 
rezultate sunt incluse in cap. 21.06 – „PREPARATE ALIMENTARE NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE, 6) concentratele de proteine obţinute prin 
eliminarea anumitor constituenţi din făină degresată de soia, folosite pentru îmbogăţirea cu proteine a preparatelor alimentare; făina de soia şi alte substanţe proteice, 
texturate”, capitol care nu este inclus in Anexa I, motiv pentru care investitia a fost considerata ca eligibila pe schema de ajutor de stat N578/2009 avand in vedere ca 
obiectivul general al schemei consta in procesarea de produse agricole prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE în vedereaobţinerii de produse neagricole. Investitia propusa 
prin proiect nu este eligibila nici pe Schema de ajutor, deoarece, conform precizarilor din Ghidul solicitantului: „NU SE ACORDĂ SPRIJIN FINANCIAR PENTRU 
ACTIVITĂŢILE REALIZATE DE ÎNTREPRINDERILE CARE ACTIVEAZĂ ÎN URMATOARELE SECTOARE:,,producţia primară a produselor agricole prevăzute în Anexa 
1 la Tratatul CE precum şi de prelucrarea şi marketingul produselor care imită sau substituie laptele sau produsele lactate, care intră sub incidenţa Regulamentul 
Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005”, in prezent SC SANO VITA SRL prin activitatea desfasurata are o gama variata de produse dintre care pot fi amintite:musli,fulgi de 
cereale,fructe uscate si confiate, bautura de soia, texturate din soia, zahar brut din trestie, seminte, etc. Prin investitia propusa, societatea isi propune producerea a 
patru produse: pateu dietetic vegetal cu ciuperci, carnaciori dietetici, parizer dietetic vegetal si branza dietetica tip ,,Tofu'', produse care nu se obtin din activitati eligibile 
conform Ghidului Solicitantului. De asemenea analizand materiile prime importante din reteta se constata ca amidon de tapioca 19.03 si 19.01 si izolate proteice 35.04 
nu sunt incluse in anexa 1 la Tratatul CE iar ponderea cea mai mare in obtinerea produselor o are apa potabila, respectiv 70% la pateu dietetic vegetal cu ciuperci, 49% 
la parizer dietetic vegetal , 54% la carnaciori dietetici si 86% labranza dietetica tip ,,Tofu''. Prin proiect se propune alaturi de alte utilaje tehnologice achizitionarea unei 
autoduba frigorifica max 1 tona si autoduba frigorifica 3,5 tone care conform caracteristicilor tehnice si functionale mentionate de beneficiar in memoriu justificativ sunt 
formate din incinta spate termoizolanta si cu agregat frigorific pentru mentinerea temperaturii 0-3 grade Celsius si conform ofertelor sunt formate din autovehicul si 
echipare agregat frigorific.Asa cum se precizeaza in ghidul solicitantului ,,Se vor considera cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai 
un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activită ții descrise în proiect,următoarele:- Autocisterne,- Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără 
agregat frigorific,fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),- Mijloace de 
transport paine si produse de panificatie care pot fi omologate siulterior incriptionate conform ordinului ANSVSA- Mijloace de transport busteni.Cheltuielile cu orice alt 
mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.'' Solicitantul nu aparţine categoriilor beneficiarilor eligibiliInvestitia in obtinerea de produse din soia este neeligibila prin 
masura 123 deoarece, desi materia prima –boabele din soia- sunt incluse in Anexa I la Tratat, produsele rezultate sunt incluse in cap. 21.06 – „PREPARATE 
ALIMENTARE NEDENUMITE ŞI NECUPRINSE ÎN ALTĂ PARTE, 6) concentratele de proteine obţinute prin eliminarea anumitor constituenţi din făină degresată de 
soia, folosite pentru îmbogăţirea cu proteine a preparatelor alimentare; făina de soia şi alte substanţe proteice, texturate”, capitol care nu este inclus in Anexa I, motiv 
pentru care investitia a fost considerata ca eligibila pe schema de ajutor de stat N578/2009 avand in vedere ca obiectivul general al schemei consta in procesarea de 
produse agricole prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE în vedereaobţinerii de produse neagricole. Investitia propusa prin proiect nu este eligibila nici pe Schema de ajutor, 
deoarece, conform precizarilor din Ghidul solicitantului: „NU SE ACORDĂ SPRIJIN FINANCIAR PENTRU ACTIVITĂŢILE REALIZATE DE ÎNTREPRINDERILE CARE 
ACTIVEAZĂ ÎN URMATOARELE SECTOARE:,,producţia primară a produselor agricole prevăzute în Anexa 1 la Tratatul CE precum şi de prelucrarea şi marketingul 
produselor care imită sau substituie laptele sau produsele lactate, care intră sub incidenţa Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/ 2005”, in prezent SC SANO VITA 
SRL prin activitatea desfasurata are o gama variata de produse dintre care pot fi amintite:musli,fulgi de cereale,fructe uscate si confiate, bautura de soia, texturate din 
soia, zahar brut din trestie, seminte, etc. Prin investitia propusa, societatea isi propune producerea a patru produse: pateu dietetic vegetal cu ciuperci, carnaciori 
dietetici, parizer dietetic vegetal si branza dietetica tip ,,Tofu'', produse care nu se obtin din activitati eligibile conform Ghidului Solicitantului. De asemenea analizand 
materiile prime importante din reteta se constata ca amidon de tapioca 19.03 si 19.01 si izolate proteice 35.04 nu sunt incluse in anexa 1 la Tratatul CE iar ponderea 
cea mai mare in obtinerea produselor o are apa potabila, respectiv 70% la pateu dietetic vegetal cu ciuperci, 49% la parizer dietetic vegetal , 54% la carnaciori dietetici 
si 86% labranza dietetica tip ,,Tofu''. Prin proiect se propune alaturi de alte utilaje tehnologice achizitionarea unei autoduba frigorifica max 1 tona si autoduba frigorifica 
3,5 tone care conform caracteristicilor tehnice si functionale mentionate de beneficiar in memoriu justificativ sunt formate din incinta spate termoizolanta si cu agregat 
frigorific pentru mentinerea temperaturii 0-3 grade Celsius si conform ofertelor sunt formate din autovehicul si echipare agregat frigorific.Asa cum se precizeaza in ghidul 
solicitantului ,,Se vor considera cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/mărfuri adecvate activită ții 
descrise în proiect,următoarele:- Autocisterne,- Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific,fiind folosite pentru transportul mărfurilor 
alimentare),- Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),- Mijloace de transport paine si produse de panificatie care pot fi 
omologate siulterior incriptionate conform ordinului ANSVSA- Mijloace de transport busteni.Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.''

Total neeligibile 123N - AGRICOL: 30
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