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1 123 F 01 12 7 01 00002 2012 8 13

CRESTEREA PRODUCTIVITATII LA 
SC FORLUC FOREST SRL PRIN 
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 

PERFORMANTE PRIN SCHEMA DE 
AJUTOR DE STAT NR. N578/2009 

AFERENTA MASURII 123

SC FORLUC 
FOREST SRL ALBA

Comuna/Oras 
ALMASU MARE Sat 

ALMASU MARE
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

373.397 0 186.698 0 186.699 186.698

Au fost solicitate informatii suplimentare nr.2481 nr.12.11.2012 la care solicitantul a raspuns in termen prezentand :1. SOLICITANTUL A REFACUT IN CADRUL CF PCT B1 CU 
COMPLETARE COD CAEN 1610 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 intreprindere autonoma , avand acelasi actionar majoritar la mai multe firme , respectiv SDIRA VIOREL MIRCEA - reprezentant legal la 
SC FORLUC FOREST SRL, este actionar majoritar la SC FORLUC FOREST SRL si SC DORA SRL .Acesta este motivul declararii proiectului ca fiind NEELIGIBIL . Au fost solicitate 
informatii suplimentare nr.2481 nr.12.11.2012 la care solicitantul a raspuns in termen prezentand :1. SOLICITANTUL A REFACUT IN CADRUL CF PCT B1 CU COMPLETARE COD CAEN 
1610 2. SOLICITANTUL A REFACUT BUGET INDICATIV SI ANEXELE , DEVIZUL GENERAL SI DEVIZELE PE OBIECT 3 SOLICITANTUL A PREZENTAT ,, DECLARATIA 
...........,,REFACUTA 4. SOLICITANTUL A PREZENTAT ,, CONTRACT DE COMODAT RECTIFICAT. Solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mare 
de 15.000 Euro si o oferta pentru bunuri si servicii care depasesc valoarea de 10.000 Euro , iar expertul a atasat fisei de verificare print screean cu extras din baza de date pentru servicii ( 
consultanta). 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 intreprindere autonoma , avand acelasi actionar majoritar la mai multe firme , respectiv SDIRA VIOREL MIRCEA - reprezentant legal la SC FORLUC 
FOREST SRL, este actionar majoritar la SC FORLUC FOREST SRL si SC DORA SRL .Acesta este motivul declararii proiectului ca fiind NEELIGIBIL .

2 123 F 01 12 7 01 00005 2012 8 14

CRESTEREA PRODUCTIVITATII LA 
S.C REAL DOC FOREST S.R.L. 

PRIN ACHIZITIONAREA DE 
UTILAJE PERFORMANTE PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. 
N578/2009 AFERENTA MASURII 123

SC REAL DOC 
FOREST SRL ALBA

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL AIUD 

Sat AIUD
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

4.159.377 0 2.079.688 0 2.079.689 2.266.386

S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG1 deoarece exista necorelari intre capacitatea de exploatare care se intentioneaza sa fie atinsa prin proiect si disponibil masa lemnoasa din zona si 
din judetele limitrofe, fapt mentionat in solicitare informatii suplimentare dar nerezolvat si solicitantul nu face dovada proprietatii asupra terenului in sensul ca:- pentru a se justifica 
achizitionarea a 14 tractoare articulate forestiere, a 12 masini transport busteni 6x6 si 2 masini transport busteni tip periodic in functie de capacitatea de exploatare si disponibilitatea 
cantitativă de materie primă a solicitantului s-a solicitat prin informatii suplimentare corelarea intre capacitatea de exploatare care se intentioneaza sa fie atinsa prin proiect si disponibil masa 
lemnoasa din zona si din judetele limitrofe. Acest aspect nu a fost rezolvat prin raspuns la informatii suplimentare, nu sunt corelate achizitiile propuse prin proiect respectiv capacitatea de 
exploatare a firmei (solicitantul mai detine si alte mijloce fixe) cu disponibilitate cantitativa materie prima fiind prezentate si adeverinte eliberate de catre ITRSV -uri din alte judete decat cele 
limitrofe. In concluzie achiziile propuse prin proiect sunt exagerate deci si prognozele prezentate sunt nerealiste. - s-a prezentat Contract vanzare - cumparare cu Incheiere de autentificare n
463/06.04.2011 din care reiese faptul ca terenul a fost achitat partial de catre cumparatorul SC REAL DOC FOREST SRL urmand ca restul de plata in suma de 330.000 lei sa fie achitata 
pana la 31 martie 2013;- din extras CF 70023/07.04.2011 reiese faptul ca terenul este grevat de sarcini in favoarea CONSILIULUI LOCAL al Municipiului Aiud proprietarul initial al terenului cu 
intabulare drept de ipoteca in valoare de 72.393,1 EURO (suma restanta pe care SC MARANATA SRL - vanzatorul terenului o mai are de achitat catre Consiliul Local al municipiului Aiud). 
Din acelasi document reiese o interdictie de instrainare instituita de Consiliul Local al Municipiului Aiud;- atasat acestor documente s-a prezentat un ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE 
VANZARE CUMPARARE DIN 06.04.2011, fara incheiere de autentificare si nedatat, semnat de Vanzator SC MARANATHA SRL si Cumparator SC REAL DOC FOREST SRL, din care 
reiese ca termenul de plata pentru suma 274.824,32 lei se prelungeste pana la 31 martie 2014, celelalte elemente ale contractului ramanand neschimbate.Din cele prezentate anterior reiese 
ca solicitantul SC REAL DOC FOREST SRL nu face dovada achitarii obligatiilor de plata catre vanzator, acesta fiind debitor la randul sau CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD 
proprietarul initial al terenului. Proiectul nu este eligibil s-a bifat nu la criteriul de eligibilitate EG1 din urmatoarele motive:S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG1 deoarece exista necorelari 
intre capacitatea de exploatare care se intentioneaza sa fie atinsa prin proiect si disponibil masa lemnoasa din zona si din judetele limitrofe, fapt mentionat in solicitare informatii suplimentare 
dar nerezolvat si solicitantul nu face dovada proprietatii asupra terenului in sensul ca:- pentru a se justifica achizitionarea a 14 tractoare articulate forestiere, a 12 masini transport busteni 6x6 
si 2 masini transport busteni tip periodic in functie de capacitatea de exploatare si disponibilitatea cantitativă de materie primă a solicitantului s-a solicitat prin informatii suplimentare 
corelarea intre capacitatea de exploatare care se intentioneaza sa fie atinsa prin proiect si disponibil masa lemnoasa din zona si din judetele limitrofe. Acest aspect nu a fost rezolvat prin 
raspuns la informatii suplimentare, nu sunt corelate achizitiile propuse prin proiect respectiv capacitatea de exploatare a firmei (solicitantul mai detine si alte mijloce fixe) cu disponibilitate 
cantitativa materie prima fiind prezentate si adeverinte eliberate de catre ITRSV -uri din alte judete decat cele limitrofe. In concluzie achiziile propuse prin proiect sunt exagerate deci si 
prognozele prezentate sunt nerealiste. - s-a prezentat Contract vanzare - cumparare cu Incheiere de autentificare nr. 463/06.04.2011 din care reiese faptul ca terenul a fost achitat partial de 
catre cumparatorul SC REAL DOC FOREST SRL urmand ca restul de plata in suma de 330.000 lei sa fie achitata pana la 31 martie 2013;- din extras CF 70023/07.04.2011 reiese faptul ca 
terenul este grevat de sarcini in favoarea CONSILIULUI LOCAL al Municipiului Aiud proprietarul initial al terenului cu intabulare drept de ipoteca in valoare de 72.393,1 EURO (suma restanta 
pe care SC MARANATA SRL - vanzatorul terenului o mai are de achitat catre Consiliul Local al municipiului Aiud). Din acelasi document reiese o interdictie de instrainare instituita de 
Consiliul Local al Municipiului Aiud;- atasat acestor documente s-a prezentat un ACT ADITIONAL LA CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE DIN 06.04.2011, fara incheiere de 
autentificare si nedatat, semnat de Vanzator SC MARANATHA SRL si Cumparator SC REAL DOC FOREST SRL, din care reiese ca termenul de plata pentru suma 274.824,32 lei se 
prelungeste pana la 31 martie 2014, celelalte elemente ale contractului ramanand neschimbate.Din cele prezentate anterior reiese ca solicitantul SC REAL DOC FOREST SRL nu face 
dovada achitarii obligatiilor de plata catre vanzator, acesta fiind debitor la randul sau CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI AIUD proprietarul initial al terenului.

3 123 F 01 12 3 03 00001 2012 8 10

ACHIZIŢIE UTILAJ SPECIALIZAT 
PENTRU TRANSPORT BUȘTENI - 

PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 
STAT NR. N578/2009 AFERENTĂ 

MĂSURII 123

S.C. COMISUL 
RUCĂR S.R.L. ARGES Comuna/Oras 

RUCAR Sat RUCAR - - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

187.900 0 93.950 0 93.950 2.360.336

EG1 1. Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Memoriu Justificativ, respectiv achizitia unui utilaj specializat pentru transport busteni compus din: autosasiu, 
suprastructura pentru transport busteni, macara forestiera atasata, remorca pentru transport busteni cu 3 axe. Dimensiunile de gabarit ale utilajului (aproximativ 15 m lungime si 3 m latime), 
strada foarte ingusta in dreptul imobilului(aprox. 3,5m) si dimensiunile spatiului de garare sunt elementele prin care consideram ca spatiul de garare este necorespunzator. Drumul de acces 
la investitia propusa prin proiect este foarte ingust, ceea ce nu permite realizarea operatiunilor de manevrare a utilajului pentru a putea fi garat in spatiul propus prin proiect.Societatea SC 
Comisul Rucar SRL a fost infiintata in data de 11.06.1997, in baza documentelor atasate de solicitant la Cererea de Finantare.2.Conform Notei de constatare nr. 89/06.08.2012, emisa de 
ANPM Arges si atasata de solicitant la Cererea de Finantare, la pct. 18 se mentioneaza faptul ca societatea SC Comisul Rucar SRL a solicitat la ARPM Pitesti cu nr. 11.759/ 24.07.2012, 
emiterea Autorizatiei de Mediu pentru activitatea ,, Exploatare forestiera” – cod CAEN 0220. Avand in vedere ca societatea a fost infiintata in anul 1997, s-a solicitat prin Fisa de informatii 
suplimentare si in concordanta cu prevederile legale, prezentarea Autorizatiei de mediu.In raspunsul la informatiile solicitate prin Fisa E3.4, beneficiarul a prezentat Decizia nr. 38/21.01.2013 
emisa de APM Arges, privind emiterea unei autorizatii de mediu. EG1 Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele 
specifice:S-a bifat Nu dupa primirea raspunsului la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, deoarece conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in 
Memoriul justificativ, spatiul de garare este necorespunzator. Din constatarile efectuate la data vizitei pe teren si a informatiilor prezentate de solicitant s-a concluzionat ca dimensiunile de 
gabarit ale utilajului (aproximativ 15 m lungime si 3 m latime), strada foarte ingusta in dreptul imobilului(aprox. 3,5m) si dimensiunile spatiului de garare sunt elementele prin care consideram 
ca spatiul de garare este necorespunzator. Drumul de acces la investitia propusa prin proiect este foarte ingust, ceea ce nu permite realizarea operatiunilor de manevrare a utilajului pentru a 
putea fi garat in spatiul propus prin proiect.Investitia nu este viabila, intrucat este dependenta de existenta unui spatiu corespunzator pentru gararea utilajului propus a se achizitiona prin 
proiect si a celorlalte utilaje aflate in patrimoniul solicitantului. Investitia nu este viabila, intrucat este dependenta de existenta unui spatiu corespunzator pentru gararea utilajului propus a se 
achizitiona prin proiect si a celorlalte utilaje aflate in patrimoniul solicitantului. 1.Din constatarile efectuate la data vizitei pe teren si a informatiilor prezentate de solicitant s-a concluzionat ca 
dimensiunile de gabarit ale utilajului (aproximativ 15 m lungime si 3 m latime), strada foarte ingusta in dreptul imobilului(aprox. 3,5m) si dimensiunile spatiului de garare sunt elementele prin 
care consideram ca spatiul de garare este necorespunzator. Drumul de acces la investitia propusa prin proiect este foarte ingust, ceea ce nu permite realizarea operatiunilor de manevrare a 
utilajului pentru a putea fi garat in spatiul propus prin proiect.2.Conform Notei de constatare nr. 89/06.08.2012, emisa de ANPM Arges si atasata de solicitant la Cererea de Finantare, la pct. 
18 se mentioneaza faptul ca societatea SC Comisul Rucar SRL a solicitat la ARPM Pitesti cu nr. 11.759/ 24.07.2012, emiterea Autorizatiei de Mediu pentru activitatea ,, Exploatare forestiera” 
– cod CAEN 0220. Avand in vedere ca societatea a fost infiintata in anul 1997, s-a solicitat prin Fisa de informatii suplimentare si in concordanta cu prevederile legale, prezentarea 
Autorizatiei de mediu.In raspunsul la informatiile solicitate prin Fisa E3.4, beneficiarul a prezentat Decizia nr. 38/21.01.2013 emisa de APM Arges, privind emiterea unei autorizatii de 
mediu.Solicitantul nu indeplineste criteriul general de eligibilitate EG1.S-a bifat NU deoarece:-din constatarile efectuate la data vizitei pe teren si a informatiilor prezentate de solicitant s-a 
concluzionat ca spatiul de garare este necorespunzator. Aspectele au fost consemnate in E3.8 Fisa de verificare pe teren;-beneficiarul nu detine Autorizatie de mediu in concordanta cu 
prevederile legale si Notei de constatare nr. 89/06.08.2012, emisa de ANPM Arges; -investitia nu este viabila, intrucat este dependenta de existenta unui spatiu corespunzator pentru gararea 
utilajului propus a se achizitiona prin proiect si a celorlalte utilaje aflate in patrimoniul solicitantului. EG1 Proiectul trebuie să respecte conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme 
şi cu cel putin unul din obiectivele specifice.S-a bifat NU deoarece:-din constatarile efectuate la data vizitei pe teren si a informatiilor prezentate de solicitant s-a concluzionat ca spatiul de 
garare este necorespunzator. Aspectele au fost consemnate in E3.8 Fisa de verificare pe teren;-beneficiarul nu detine Autorizatie de mediu in concordanta cu prevederile legale si Notei de 
constatare nr. 89/06.08.2012, emisa de ANPM Arges; -investitia nu este viabila, intrucat este dependenta de existenta unui spatiu corespunzator pentru gararea utilajului propus a se 
achizitiona prin proiect si a celorlalte utilaje aflate in patrimoniul solicitantului.

4 123 F 01 12 3 03 00002 2012 8 14

ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU 
EXPLOATARE FORESTIERA - PRIN 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. 

N 578/2009 AFERENTA MASURII 
123

S.C. ANACOR 
OVITUR 2012 

S.R.L.
ARGES

Comuna/Oras 
PIETROSANI Sat 

RETEVOIESTI
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

419.130 0 209.565 0 209.565 2.569.901

Punctul 1.5 s-a bifat NU Solicitantul nu respecta punctul 4 din declaratia F-Declaratia pe propria raspundere astfel: SC Anacor Ovitur 2012 SRL solicita finantare 
FEADR prin Mas. 313 si Schema de ajutor de stat nr. 578/ 2009 aferenta masurii 123, iar imobilul care face obiectul contractului de vanzare-cumparare nr. 207/ 
06.03.2012 respectiv suprafata de teren de 2690 aflata in proprietatea solicitantului, este utilizat ca element comun in ambele proiecte. Solicitantul nu a atasat la nici 
una din Cererile de finantare documentatia cadastrala pentru dezmembrarea si individualizarea suprafetelor si/sau infrastructurii cuprinse in fiecare proiect. EG 1 s-
a bifat NU: In urma studiului documentar si a verificarii pe teren, s-au constatat ca SC Anacor Ovitur 2012 SRL solicita finantare FEADR prin Mas. 313 si Schema 
de ajutor de stat nr. 578/ 2009 aferenta masurii 123, iar imobilul care face obiectul contractului de vanzare-cumparare nr. 207/ 06.03.2012 respectiv suprafata de 
teren de 2690 aflata in proprietatea solicitantului, este utilizat ca element comun in ambele proiectele. Astfel: - Cod proiect F123F011230300002/14.08.2012 - 
Solicitant: SC Anacor Ovitur 2012 SRL - titlul" Achizitie de utilaje pentru exploatare forestiera – prin Schema de ajutor de stat nr. 578/ 2009 aferenta masurii 123" - 
responsabil legal Necsulescu Mihaela - document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului: contract de vanzare-cumparare nr. 207/ 06.03.2012 a carui 
obiect il constituie imobilul in suprafata de 2690 mp - Cod proiect F313M011230300041/ 16.05.2012 - Solicitant: SC Anacor Ovitur 2012 SRL - titlul" Infiintare 
pensiune apartinand SC Anacor Ovitur 2012 SRL" - responsabil legal Necsulescu Mihaela - document care atesta dreptul de proprietate asupra terenului: contract 
de vanzare-cumparare nr. 207/ 06.03.2012 a carui obiect il constituie imobilul in suprafata de 2690 mp cu destinatia: construire pensiune 428.45 mp, foisor 34.00 
mp, spatii verzi 1561,5 mp, parcari 257,70 mp, drumuri si alei 434,70 mp. - proiectul a fost declarat eligibil Solicitantul nu a atasat la nici una din Cererile de 
finantare documentatia cadastrala pentru dezmembrarea si individualizarea suprafetelor si/sau infrastructurii cuprinse in fiecare proiect. Fata de aceste precizari 
consideram ca beneficiarul nu indeplineste conditiile necesare pentru implementarea prezentului proiect, deoarece amplasamentul precizat prin proiect nu poate fi 
utilizat simultan in implementarea a doua proiecte. Avand in vedere conditiile constatate si prezentate mai sus, rezulta ca acestea nu permit realizarea investitiei 
propuse prin proiectul pe Schema de ajutor de stat N578/2009, in concluzie nu permit realizarea investitiei propuse prin proiect. Conditiile existente pe teren nu 
permit realizarea investitiei prin proiect , respectiv achizitia de echipamente si mijloace de transport necesare pentru exploatare forestiera. Conform precizarilor din E 
3.1- Fisa de verificare eligibilitate -Pentru respectarea obiectivului general, proiectul trebuie sa demonstreze cumulativ si cresterea viabilitatii economice - s-a inscris 
bifa NU. Proiectul a fost declarat neeligibil in urma completarii Fisei de verificare in teren-E3.8 si in urma intocmirii Raportului de verificare in teren- E 4.1. Situatia 
din teren a fost descrisa in E 3.8 si E 4.1 Nu s-au mai solicitat informatii suplimentare.

Sesiunea nr. M123 N578 – 1/12 –14.08.2012 Măsura 123N
Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 25.610.011,00 Euro

Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite
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ţia

Proiecte neeligibile 123N - FORESTIER

Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar
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Valoare 
eligibilă

Valoare 
publică

Nr.
crt.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

Contribuţie 
privată

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

5 123 F 01 12 1 04 00001 2012 7 17 DOTARE MICROINTREPRINDERE SC VILAGI TRANS 
SRL BACAU

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL BACAU 

Sat BACAU
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

193.224 0 96.612 0 96.612 2.666.513

Pct.1.1 și pct.8 - Solicitantul este intreprindere mica(are un munăr mediu de 19 angajați în anul 2011 și un număr mediu de 17 angajați în anul 
2010) și deci nu aparține categoriei microintreprinderi. Așa cum se specifica in Ghidul solicitantului pentru Schema de Ajutor de Stat N 578/ 2009 - 
Versiunea 4 - din 22 iunie 2012 : "operatorii economici care realizează investiţii ce vizează domeniul prelucrării primare a produselor lemnoase şi 
nelemnoase, trebuie să aibă statut de microîntreprindere". Ca urmare solicitantul nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, cererea de 
finantare este declarata neeligibila, 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, Cod manual: M 01 – 02, versiunea 04. Solicitantul nu a furnizat în 
cadrul studiului de fezabilitate, informații referitoare la necesitatea investiției(achiziționarea tractorului forestier)în raport cu dotarea existentă și nu a 
fundamentat investiția în funcție de capacitatea de producție existentă și cea prognozată.Au fost solicitate informații suplimentare în acest sens.În 
răspunsul la informațiile suplimentare furnizat de către solicitant, acesta nu a prezentat date referitoare la justificarea necesității și fundamentarea 
investiției. 1. Pct.1.1 și pct.8 - Solicitantul este intreprindere mica(are un munăr mediu de 19 angajați în anul 2011 și un număr mediu de 17 angajați 
în anul 2010) și deci nu aparține categoriei microintreprinderi. Așa cum se specifica in Ghidul solicitantului pentru Schema de Ajutor de Stat N 578/ 
2009 - Versiunea 4 - din 22 iunie 2012 : "operatorii economici care realizează investiţii ce vizează domeniul prelucrării primare a produselor 
lemnoase şi nelemnoase, trebuie să aibă statut de microîntreprindere". Ca urmare solicitantul nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, 
cererea de finantare este declarata neeligibila, conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru pro
de investitii, Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – Schema ajutor de stat N578/2009, Cod manual: M 01 – 02, versiunea 04.2. Solicitantul nu a 
furnizat în cadrul studiului de fezabilitate, informații referitoare la necesitatea investiției(achiziționarea tractorului forestier)în raport cu dotarea 
existentă și nu a fundamentat investiția în funcție de capacitatea de producție existentă și cea prognozată.Au fost solicitate informații suplimentar
acest sens.În răspunsul la informațiile suplimentare furnizat de către solicitant, acesta nu a prezentat date referitoare la justificarea necesității și 
fundamentarea investiției.

6 123 F 01 12 6 05 00009 2012 8 2

ACHIZITIE UTILAJE SI MIJLOACE 
DE TRANSPORT SPECIALE 

PENTRU EXPLOATARE 
FORESTIERA  LA SC G & P PLUS 
FOREST SRL DIN LOCALITATEA 

DOBRESTI, JUDETUL BIHOR - PRIN 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. 
N578/2009 AFERENTĂ MĂSURII 123

SC G & P PLUS 
FOREST SRL BIHOR

Comuna/Oras 
DOBRESTI Sat 

DOBRESTI
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

484.190 0 242.095 0 242.095 2.908.608

La verificarea daca solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili, s-a verificat Documentul 10.2-Declaratie privind incadrarea intreprinderii in 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii Anexa nr.1.6, in care solicitantul a bifat la Cap.II-Tipul intreprinderii , ca fiind intreprindere autonoma. La 
verificarea in portal ONRC-Serviciul Recom, am indetificat societatile: 1.SC Geo &amp; Patrice Forest SRL cu sediul in comuna Dobresti nr.70/B
care d-na David Adelina Elena este asociat cota de participare 50%, activitate principala-cod CAEN-0220-exploatare forestiera, nr.mediu salaria
anul 2011-17 persoane; 2.SC Sec Forest SRL cu sediul in comuna Dobresti nr.70/B, in care d-na David Adelina Elena este asociat cota de 
participare 50%, activitate principala-cod CAEN-0220-exploatare forestiera, nr.mediu salariati pe anul 2011-6 persoane; 3.SC Secundo Forest SRL 
cu sediul in comuna Dobresti nr.70/B, in care d-na David Adelina Elena este asociat cota de participare 50%, activitate principala-cod CAEN-0220-
exploatare forestiera, nr.mediu salariati pe anul 2011-8 persoane. In urma verificarilor, s-a constatat ca intreprinderea este partenera, solicitantul nu 
a declarat corect statutul intreprinderii, proiectul fiind neeligibil. La verificarea in baza de date Feadr cu proiecte finalizate:SC Geo &amp; Patrice 
Forest SRL a fost identificat ca avand proiect finalizat (C123F040860500003) si SC Sec Forest SRL a fost identificat ca avand proiect finalizat 
(C123F011060500001). Solicitantul nu-si mentine statutul de microintreprindere (cel mult 9 salariati)avad in vedere ca prin cumulul salariatilor de la 
cele doua proiecte se depaseste numarul de max.9 salariati iar prin proiect solicitantul creeaza 5 locuri de munca, proiectul este neeligibil.

7 123 F 01 12 6 05 00015 2012 8 14

“MODERNIZAREA S.C. DAIANIC 
FOREST S.R.L. PRIN ACHIZITIA 
UNUI UTILAJ PERFORMANT DE 
RECOLTARE A LEMNULUI, PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. 
N578/ 2009 AFERENTĂ MĂSURII 

123”

DAIANIC FOREST 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
DOBRESTI Sat 

DOBRESTI
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

95.750 0 47.875 0 47.875 2.956.483

1.1. In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca SC Daianic Forest SRL si SC 
Darimari SRL sunt firme legate. Solicitantul s-a declarat intreprindere autonoma. Conform metodologiei „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.” Conform 
Certificatrului ORC al SC DAIANIC FOREST SRL se constata ca domnul Covaci Florin Lucian este actionar cu 95% din actiuni, in SC Darimari 
SRL acesta detine 70%. Mentionam ca in SC Lucion Forest SRL care are ca obiect principal de activitate codul CAEN 0220 ( Exploatare forestie
Covaci Florin Lucian detine 5% din actiuni. Avand in vedere ca SC Darimari SRL are ca activitati autorizate codul CAEN 0220 ( Exploatare 
forestiera), iar activitatea pentru care se solicita finantare prin proiectul depus de SC Daianic Forest SRL este pe codul CAEN 0220 ( Exploatare 
forestiera) rezulta, conform Art.4.4, alin.4,5 din Legea nr. 346/14.08.2004, ca cele doua societati sunt legate, motiv pentru care proiectul se declara 
neeligibil . S-au atasat print-screen-uri din RECOM. Fiind firme legate si neavand situaţiile financiare ale societăţilor implicate pentru stabilirea cifrei 
de afaceri si a numărului mediu de salariaţi ai solicitantului nu se poate determina statutul acestuia. Sa verificat si atasat print-screen-uri prin care se 
vede ca actionarii/asociatii majoritari nu au in derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleasi masuri nu e cazul Precizarile din 
Declaratia privind incadrarea in IMM-uri contravin celor constatate in RECOM. SC DAIANIC FOREST SRL nu este autonoma, ci legata cu SC 
Darimari SRL .Solicitantul s-a declarat intreprindere autonoma. Conform metodologiei „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.” 1.7 Actionarul majoritar 
Covaci Florin Lucian a avut un proiect depus si contractatContractat C123F020860500001 pe firma SC Lucion Forest SRL,contract care a fost 
reziliat. Avand in vedere ca proiectul este neeligibil nu s-au mai solicitat informatii suplimentare.

8 123 F 01 12 6 06 00002 2012 8 13 "ACHIZITIE UTILAJE FORESTIERE" SC NICOFAIV 2007 
SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
CHIUZA Sat CHIUZA - - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

360.500 0 180.250 0 180.250 3.136.733

Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii SC NICOFAIV 2007 SRL din verificarile facute in aplicatia RECOM online rezulta ca 
Intreprinderea SC NICOFAIV 2007 SRL si Pavel Nicolae Ioan PFA sunt partenere drept pentru care proiectul este neeligibil. In urma E3.4 s-a 
modificat bugetul proiectului prin cresterea cheltuielilor neeligibile la cap. 4.5 dotari cu 2.695 euro - contravaloarea a 5 motofierastrae.Pct. 3.6 - 
Conform declaratiei Anexa 1.8 solicitantul nu a mai beneficiat de finantare nerambursabila prin o alta schema de ajutor de stat - s-a bifat "nu". 
Solicitantul justifica rezonabilitatea preturilor pe baza de oferte. In consecinta nu s-au bifat punctele 4.2 si 4.3 (bifa potrivita ar fi fost "nu este caz
Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii SC NICOFAIV 2007 SRL din verificarile facute in aplicatia RECOM online rezulta ca 
Intreprinderea SC NICOFAIV 2007 SRL si Pavel Nicolae Ioan PFA sunt partenere drept pentru care proiectul este neeligibil.
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9 123 F 01 12 6 06 00003 2012 8 13

“AMENAJARE FABRICA 
CHERESTEA SI ACHIZITIE UTILAJE 

” – LOCALITATEA ILVA MICA , 
JUDETUL BISTRITA-NASAUD, PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
N578/2009 AFERENTA MASURII 

123” 

SC FRASINUL 
INTERNATIONAL 

SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras ILVA 
MICA Sat ILVA MICA - - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

4.203.099 0 2.101.549 0 2.101.550 5.238.282

Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii nu este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea s-a verificat din informatiile din 
Certificatul Constatator de la ORC-doc.10.1) aceasta declaratie este semnata de d-nul CARDAN SORIN reprezentant legal al proiectului dar acesta nu apare ca administrator al societatii .In 
declaratie s-a bifat ca intreprindere autonoma dar conform verificarilor in RECOM aceasta este legata cu SC FRASINUL SRL si SC AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL De asemenea 
pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme, operatorii economici care realizează investiţii ce vizează domeniul prelucrării primare a produselor lemnoase şi nelemnoase, trebuie să aibă 
statut de microîntreprindere. Conform metodologiei de verificare Daca codul CAEN al intreprinderii este prelucrarea produselor agricole sau prelucrarea primară a produselor lemnoase şi 
nelemnoase din sectoarele mentionate in Schema de ajutor de stat si are mai putin de 10 salariati si o cifra de afaceri sau rezultat anual al bilanţului contabil mai mica de 2 milioane euro.In 
domeniul prelucrării primare a produselor lemnoase şi nelemnoase sunt eligibile numai microîntreprinderile.Domenile de activitate propuse prin proiect sunt Cod CAEN 0220- Exploatare 
forestieră si Cod CAEN 1610- Tăierea şi rindeluirea lemnuluiAstfel in urma verificarii solicitantului in sistem RECOM s-a constatat ca FRASINUL INTERNATIONAL SRL nu se incadreaza in 
categoria solicitantilor eligibil datorita fatului ca societatea nu indeplineste conditia de microintreprindere .Conform Certificatului ORC societatea este detinuta de doi asociatii respectiv 
LARIONES FLORICA cu o cota de participare de 50% si LARIONES TRAIAN cu o cota de participare de 50%. Astfel s-au verivicat ambii asociati si sau constatat ca LARIONES TRAIAN 
CNP 1720403064330 se regaseste in doua societati cu o cota de participare de 95-100% respectiv in :-SC FRASINUL SRL CUI 12337680 -100% conform ORC in anul 2011 avea un numar 
mediu de 185 angajati iar in anul 2012 un numara de 218 angajati -SC AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL CUI 15709311 cu o cota de participare de 95% , conform ORC in anul 2011 
avea un numar mediu de 18 angajati iar in anul 2012 un numara de 32 angajati Conform Ordonantei Guvernamentare de modificare a legii 346/2004 la articol 4 se specifica incadrarea 
intreprinderilor in functie de relatiile lor cu alte intreprinder. De asemenea conform art.44(4) specifica Intreprinderile intre care exista orcare dintre raporturile descries la aliniat (1), (2), (3) prin 
intermediul unei persoanae fizice sau al unui grup de personae fizice care actioneaza de comun accord sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea 
sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente. (5) O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situate direct in 
amonte sau aval de piata in cauzaCele trei societatii conform Activitatilor autorizate isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta. EG4 Clasarea Notificarii este eliberata pe societatea 
SC FRASINU SRL si nu pe SC FRASINUL INTERNATIONAL SRL Solicitantul nu aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili-Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii nu este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea s-a verificat din informatiile din Certificatul Constatator de la ORC-doc.10.1) aceasta 
declaratie este semnata de d-nul CARDAN SORIN reprezentant legal al proiectului dar acesta nu apare ca administrator al societatii .In declaratie s-a bifat ca intreprindere autonoma dar 
conform verificarilor in RECOM aceasta este legata cu SC FRASINUL SRL si SC AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL De asemenea pentru a fi eligibil în cadrul prezentei scheme, 
operatorii economici care realizează investiţii ce vizează domeniul prelucrării primare a produselor lemnoase şi nelemnoase, trebuie să aibă statut de microîntreprindere. Conform 
metodologiei de verificare Daca codul CAEN al intreprinderii este prelucrarea produselor agricole sau prelucrarea primară a produselor lemnoase şi nelemnoase din sectoarele mentionate in
Schema de ajutor de stat si are mai putin de 10 salariati si o cifra de afaceri sau rezultat anual al bilanţului contabil mai mica de 2 milioane euro.In domeniul prelucrării primare a produselor 
lemnoase şi nelemnoase sunt eligibile numai microîntreprinderile.Domenile de activitate propuse prin proiect sunt Cod CAEN 0220- Exploatare forestieră si Cod CAEN 1610- Tăierea şi 
rindeluirea lemnuluiAstfel in urma verificarii solicitantului in sistem RECOM s-a constatat ca FRASINUL INTERNATIONAL SRL nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibil datorita 
fatului ca societatea nu indeplineste conditia de microintreprindere .Conform Certificatului ORC societatea este detinuta de doi asociatii respectiv LARIONES FLORICA cu o cota de 
participare de 50% si LARIONES TRAIAN cu o cota de participare de 50%. Astfel s-au verivicat ambii asociati si sau constatat ca LARIONES TRAIAN CNP 1720403064330 se regaseste in 
doua societati cu o cota de participare de 95-100% respectiv in :-SC FRASINUL SRL CUI 12337680 -100% conform ORC in anul 2011 avea un numar mediu de 185 angajati iar in anul 2012 
un numara de 218 angajati -SC AUSTROFOREST INTERNATIONAL SRL CUI 15709311 cu o cota de participare de 95% , conform ORC in anul 2011 avea un numar mediu de 18 angajati 
iar in anul 2012 un numara de 32 angajati Conform Ordonantei Guvernamentare de modificare a legii 346/2004 la articol 4 se specifica incadrarea intreprinderilor in functie de relatiile lor cu 
alte intreprinder. De asemenea conform art.44(4) specifica Intreprinderile intre care exista orcare dintre raporturile descries la aliniat (1), (2), (3) prin intermediul unei persoanae fizice sau al 
unui grup de personae fizice care actioneaza de comun accord sunt, de asemenea, considerate intreprinderi legate, daca isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata 
relevanta ori pe piete adiacente. (5) O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situate direct in amonte sau aval de piata in cauzaCele trei 
societatii conform Activitatilor autorizate isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta.EG 4-Clasarea Notificarii este eliberata pe societatea SC FRASINU SRL si nu pe SC FRASINUL 
INTERNATIONAL SRL

10 123 F 01 12 6 06 00008 2012 8 14

" FABRICA PELETI - UTILAJE DE 
EXPLOATARE FORESTIERA - SC. 

BIOMIS ENERGY ANIES SRL, 
LOCALITATEA ANIES , JUD. 
BISTRITA-NASAUD  - PRIN 

SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. 
N578/2009 AFERENTA MASURII 123 

"

SC BIOMIS 
ENERGY ANIES 

SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
MAIERU Sat ANIES - - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

4.470.518 0 2.235.259 0 2.235.259 7.473.541

Codul CAEN 1629 propus pentru activitatea desfasurata prin proiect nu se regaseste in Lista sectoarelor finantate prin Schema de ajutor de stat, 
prin urmare nu sunt indeplinite pct. 1.2 si pct 1.3 de la verificarea eligibilitatii solicitantului.Deoarece la pct 1.7 se verifica subpunctul “Solicitantul 
aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” si verificarea este bazată pe informaţiile menţionate( codurile CAEN) în paragraful B1.1 din formularul de 
Cerere de finanţare şi din documentele anexate, prin recurenta punctul 1.7 nu este indeplinit. Intreaga investitie propusa este neeligibila astfel incat 
nu se justifica intocmirea bugetului, plan financiar si matricea de verificare a viabilitatii economice. Intreaga investitie propusa este neeligibila astfel 
incat nu se justifica intocmirea bugetului. Intreaga investitie propusa este neeligibila astfel incat nu se justifica intocmirea planului financiar. Codul 
CAEN 1629 propus pentru activitatea desfasurata prin proiect nu se regaseste in Lista sectoarelor finantate prin Schema de ajutor de stat, prin 
urmare nu sunt indeplinite pct. 1.2 si pct 1.3 de la verificarea eligibilitatii solicitantului.Proiectul nu indeplineste criteriul EG1, nu respecta 
conformitatea cu obiectivul general al prezentei Scheme, investitiile ( respectiv Fabrica de peleti) sunt propuse pe un cod CAEN 1629 neeligibil s
vizeaza nici un sector inscris la obiectivul general.Investitiile propuse pe CAEN 1629 neeligibil totalizeaza 3.789.049 euro ca rezultat al insumarii 
urmatoarelor investitii:� 3.516.000 euro (562.000 euro constructie fabrica+2.801.300 euro utilaje si echipamente linia 4.3+152.700 euro montaj)� 
273.049 euro (incarcator frontal + motostivuitor )Pentru activitatea propusa pe CAEN 0220 Exploatare forestiera inclus in Lista sectoarelor 
finantate, solicitantul a propus investitii care totalizeaza 183.164 euro =179.924 euro (tractor forestier)+3.240 euro ( motofierastrau).Utilajele 
propuse pe CAEN 0220 Exploatare forestiera nu se justifica:� deservesc investitia propusa pe CAEN 1629 neeligibil (fabrica de peleti)� in 
prognozele de vanzari veniturile sunt obtinute din vanzarea–peletilor, produs finit aferent unui cod CAEN neeligibil. Intreaga investitie propusa este 
neeligibila astfel incat nu se justifica intocmirea bugetului, plan financiar si matricea de verificare a viabilitatii economice.In concluzie proiectul este 
neeligibil nu sunt indeplinite pct. 1.2 si pct 1.3 de la verificarea eligibilitatii solicitantului si criteriul EG1.

11 123 F 01 12 7 08 00003 2012 8 10

ACHIZITIE UTILAJE FORESTIERE 
PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 

STAT NR. N578/2009 AFERENTA 
MASURII 123

SC AZIMUT SRL BRASOV
Comuna/Oras 
SERCAIA Sat 

SERCAIA
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

462.500 0 231.250 0 231.250 7.704.791

-la pct. 1.3 se bifeaza NU, deoarece Codul CAEN 0220 nu se justifica,solicitantul nedetinand nici utilajele si nici personalul necesar desfasurarii 
activitatii de ”Exploatare forestiera”. -La pct.EG1 se bifeaza nu deoarece solicitantul,conform Cererii de Finantare, nu detine si nici nu se angajeaza 
sa achizitioneze utilajele si sa contracteze personalul necesar desfasurarii activitatii de ”Exploatare forestiera”,astfel nu se justifica achizitionarea 
utilajelor prevazute in proiect in cadrul Codului CAEN 1610. Datorita lipsei unui ”Flux de productie”, nu se respecta obiectivul de crestere a 
competitivitatii prin "cresterea viabilitatii economice”. La pct.EG1 se bifeaza nu deoarece solicitantul,conform Cererii de Finantare, nu detine si nici 
nu se angajeaza sa achizitioneze utilajele si sa contracteze personalul necesar desfasurarii activitatii de ”Exploatare forestiera”,astfel nu se justifica 
achizitionarea utilajelor prevazute in proiect in cadrul Codului CAEN 1610.
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12 123 F 01 12 7 08 00007 2012 8 14

„DOTAREA CU UTILAJE PENTRU 
PRELUCRARE SI TRANSPORTUL 
LEMNULUI LA SC COMPRESOLO 

SRL PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 
STAT N578/2009 AFERENTA 

MASURII 123”

S.C. 
COMPRESOLO 

S.R.L.
BRASOV

Comuna/Oras 
FUNDATA Sat 

FUNDATA
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

508.680 0 254.340 0 254.340 7.959.131

1.4-infiintata in 23.03.2011-mai putin decat 2 ani ficali;1.5-solicitantul nu a bifat toate punctele necesare in Declaratia F 1.4-infiintata in 23.03.2011-mai putin decat 2 ani ficali;1.5-solicitantul nu 
a bifat toate punctele necesare in Declaratia F EG1-Documentele prezentate pentru terenul pe care se va face investitia cu C+M nu certifica dreptul real principal de proprietate;se prezinta 
Contract de superficie si Contract de comodat dar investitia propusa conform SF si documente anexate se face pe terenul care face obiectul Contractului de comodat conform Certificatului d
urbanism nr.53/08.08.2012 "conform Contractului de comodat autentificat de biroul notarului public Iancu Adriana cu nr.700/19.07.2012" iar suprafata mentionata in CU este de 1000mp;-Nu 
sunt prezentate partile desenate conform cerintei din SF;-Descrierea facuta in SF cap.3.1.1 referitoare la amplasarea investitiei este in contradictie cu Cererea de Finantare si documentele 
depuse;se face precizarea in SF ca amplasamentul investitiei este in com.SAMPETRU;La cap.3.2.1 din SF “caracteristicile principale ale constructiilor” face referire la colectarea si 
gestionarea deseurilor si la realizarea unei microstatii de epurare; in timp ce investitia propusa prin proiect este o platform balastata, un gater, si o masina specializata de transport busteni; -
Planul financiar este incorect completat pe linia autofinantare dar solicitantul prezinta SCRISOARE DE CONFORT;-ofertele prezentate nu sunt stampilate de catre ofertanti;-s-au creat condi
artficiale pentru a beneficia de finantare mai mare pentru cap.3,respectiv subcap.3.3 “proiectare si inginerie” , suma alocata pe acest subcap. este mai mare decat investitia prevazuta la 
subcap.4.1Nu este prezentata corelarea capacitatii echipamentelor achizitionate prin proiect;Activitatea descrisa nu este sustinuta nici prin Studiul de Fezabilitate nici prin alte documente 
justificative, in fapt se doreste achizitia unei masini de trasport busteni si a unui gater de capacitate mica, insa nu este asigurata materia prima pentru functionarea acestei investitii. 
Consideram ca echipamentul specializat pentru transportul bustenilor se achizitioneaza pentru prestare de servicii de transport si nu pentru aprovizionarea gaterului, intrucat este 
supradimensionata in raport cu capacitatea de procesare a gaterului;Este prezentat un contract de vanzare cumparare masa lemnoasa care este in fapt un contract de prestare de "lucrari de 
exploatare forestiera", prin care cumparatorul SC COMPRESOLO SRL se obliga sa le presteze pentru SC VASIAN FOREST SRL, insa SC COMPRESOLO SRL nu detine echipamentele 
necesare realizarii acestor lucrari(se vand m3 de bustean tras in rampa operatiune executata cu TAF'ul). Din Studiul de Fezabilitate nu rezulta posibilitatea de obtinere a atestatului de 
exploatare forestiera, intrucat acesta nu detine utilajele necesare si nici nu le prevede a le achizitiona prin proiect; EG4 - s-a bifat NU intrucat documentul emis de DSVSA este emis pentru 
codurile CAEN 7112 si 7022 EG1-Documentele prezentate pentru terenul pe care se va face investitia cu C+M nu certifica dreptul real principal de proprietate;se prezinta Contract de 
superficie si Contract de comodat dar investitia propusa conform SF si documente anexate se face pe terenul care face obiectul Contractului de comodat conform Certificatului de urbanism 
nr.53/08.08.2012 "conform Contractului de comodat autentificat de biroul notarului public Iancu Adriana cu nr.700/19.07.2012" iar suprafata mentionata in CU este de 1000mp;-Nu sunt 
prezentate partile desenate conform cerintei din SF;-Descrierea facuta in SF cap.3.1.1 referitoare la amplasarea investitiei este in contradictie cu Cererea de Finantare si documentele 
depuse;se face precizarea in SF ca amplasamentul investitiei este in com.SAMPETRU;La cap.3.2.1 din SF “caracteristicile principale ale constructiilor” face referire la colectarea si 
gestionarea deseurilor si la realizarea unei microstatii de epurare; in timp ce investitia propusa prin proiect este o platform balastata, un gater, si o masina specializata de transport busteni; -
Planul financiar este incorect completat pe linia autofinantare dar solicitantul prezinta SCRISOARE DE CONFORT;-ofertele prezentate nu sunt stampilate de catre ofertanti;-s-au creat condi
artficiale pentru a beneficia de finantare mai mare pentru cap.3,respectiv subcap.3.3 “proiectare si inginerie” , suma alocata pe acest subcap. este mai mare decat investitia prevazuta la 
subcap.4.1Nu este prezentata corelarea capacitatii echipamentelor achizitionate prin proiect;Activitatea descrisa nu este sustinuta nici prin Studiul de Fezabilitate nici prin alte documente 
justificative, in fapt se doreste achizitia unei masini de trasport busteni si a unui gater de capacitate mica, insa nu este asigurata materia prima pentru functionarea acestei investitii. 
Consideram ca echipamentul specializat pentru transportul bustenilor se achizitioneaza pentru prestare de servicii de transport si nu pentru aprovizionarea gaterului, intrucat este 
supradimensionata in raport cu capacitatea de procesare a gaterului;Este prezentat un contract de vanzare cumparare masa lemnoasa care este in fapt un contract de prestare de "lucrari de 
exploatare forestiera", prin care cumparatorul SC COMPRESOLO SRL se obliga sa le presteze pentru SC VASIAN FOREST SRL, insa SC COMPRESOLO SRL nu detine echipamentele 
necesare realizarii acestor lucrari(se vand m3 de bustean tras in rampa operatiune executata cu TAF'ul). Din Studiul de Fezabilitate nu rezulta posibilitatea de obtinere a atestatului de 
exploatare forestiera, intrucat acesta nu detine utilajele necesare si nici nu le prevede a le achizitiona prin proiect; EG4 - s-a bifat NU intrucat documentul emis de DSVSA este emis pentru 
codurile CAEN 7112 si 7022 S-a bifat nu intrucat nu este prezentata capacitatea de procesare a gaterului , nu este realizata corelarea capacitatii de transport a masinii specializate de 
transport busteni si a gaterului si nu se face dovada existentei materiei prime necesare functionarii acestuia.Este prezentat un contract de vanzare cumparare masa lemnoasa care este de 
fapt un contract de prestare "lucrari de exploatare forestiera", pe care cumparatorul SC COMPRESOLO SRL se obliga sa le presteze pentru beneficiar SC VASIAN FOREST SRL, insa SC 
COMPRESOLO SRL nu detine echipamentele necesare realizarii acestor lucrari(se vand m3 de bustean tras in rampa operatiune executata cu TAF'ul). Desi s-a prezentat declaratie privind 
obtinerea atestatului de exploatare forestiere, din Studiul de Fezabilitate nu rezulta posibilitatea de obtinere a acestuia, intrucat solicitantul nu detine utilajele necesare si nici nu le prevede a 
le achizitiona prin proiect;De asemenea in cadrul Studiului de fezabilitate este prezentat ca furnizor SC VASIAN FOREST SRL din Certeze, Satu Mare, iar in cadrul cap.2.7 se precizeaza ca 
"se vor alege furnizori din zona astfel incat sursele de aprovizionare sa fie in apropierea punctului de lucru al solicitantului"; S-a bifat nu intrucat nu este prezentata capacitatea de procesare a 
gaterului , nu este realizata corelarea capacitatii de transport a masinii specializate de transport busteni si a gaterului si nu se face dovada existentei materiei prime necesare functionarii 
acestuia.Este prezentat un contract de vanzare cumparare masa lemnoasa care este de fapt un contract de prestare "lucrari de exploatare forestiera", pe care cumparatorul SC 
COMPRESOLO SRL se obliga sa le presteze pentru beneficiar SC VASIAN FOREST SRL, insa SC COMPRESOLO SRL nu detine echipamentele necesare realizarii acestor lucrari(se vand 
m3 de bustean tras in rampa operatiune executata cu TAF'ul). Desi s-a prezentat declaratie privind obtinerea atestatului de exploatare forestiere, din Studiul de Fezabilitate nu rezulta 
posibilitatea de obtinere a acestuia, intrucat solicitantul nu detine utilajele necesare si nici nu le prevede a le achizitiona prin proiect;De asemenea in cadrul Studiului de fezabilitate este 

13 123 F 01 12 5 11 00001 2012 8 14

DOTAREA CU  ECHIPAMENTE ŞI 
UTILAJE DE EXPLOATARE 

FORESTIERA PRIN SCHEMA DE 
AJUTOR DE STAT NR.N578/ 2009 

AFERENTA MASURII 123

SC SILFAGMIT 
S.R.L.

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BOZOVICI Sat 

BOZOVICI
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

107.688 0 53.844 0 53.844 8.012.975

Beneficiarul nu este microintreprindere.Situatia constatata- la data de 10.08 2012 beneficiarul SC SILFAGMIT SRL BOZOVICI, a depus o cerere 
de finantare in cadrul masuri 123 scheme, pentru un proiect care viza dotarea cu echipamente si utilaje de exploatare forestiera prin schema de stat 
N 578/2009 la OJPDRP Caras_Severin,in declaratia pe propria raspundere cu privire la respectarea statutului de microintreprindere , indicatorii de 
monitorizare, indica faptul ca intreprinderea care fusese infiintata la 29.06.2013 va avea 5 angajati. Memoriul justificativ anexat la cererea de 
finantare mentiona ca urmau sa fie create 5 locuri de munca noi, dupa cum urmeaza:1 sef productie, 1 muncitor despicator busteni, 1 muncitor 
motofierastrau, 2 muncitori tractore forestiere.;-La data de 17.09.2013 , acceeasi societate a depus , la acelasi oficiu judetean, o cerere de finantare 
, in cadrul masurii 312, pentru un proiect care viza cresterea competitivitatii societatii SC SILFAGMIT SRL prin achizitia de utilaje specializate de 
fabricare a paletilor de lemn. Indicatorii de monitorizare din cadrul acestei cereri de finantare arata ca urmeaza sa fie create 13 locuri de munca, 
prezentate in memoriu justificativ dupa cum urmeaza: 1 sef productie, 2 muncitori la linia fierastraie, 2 muncitori la linia prelucrare, 2 muncitori la 
fierastrau circular, 6 muncitori la asamblare.AnalizaBeneficiarul a declarat ca este microintreprindere la data depunerii cererii de finantare si ca va 
avea 5 angajati . acestia erau cele 5 persoane angajate pentru proiectul implementat in cadrul masurii 123.Beneficiarul nu a luat in considerare cele 
13 persoane angajate pentru un proiect planificat de aceeasi societate in cadrul masurii 312.In conformitate cu Legea nr.346/2004, statutul de 
microintreprindere se verifica la nivelul intregii intreprinderii si nu doar la nivelul proiectelor. In concluzie beneficiarul este o intreprindere legata, in 
declaratia pe propria raspundere beneficiarul trebuia sa includa numarul total de angajati, adica 18 persoane. Beneficiarul nu este 
microintreprindere.Situatia constatata- la data de 10.08 2012 beneficiarul SC SILFAGMIT SRL BOZOVICI, a depus o cerere de finantare in cadrul 
masuri 123 scheme, pentru un proiect care viza dotarea cu echipamente si utilaje de exploatare forestiera prin schema de stat N 578/2009 la 
OJPDRP Caras_Severin,in declaratia pe propria raspundere cu privire la respectarea statutului de microintreprindere , indicatorii de monitorizare, 
indica faptul ca intreprinderea care fusese infiintata la 29.06.2013 va avea 5 angajati. Memoriul justificativ anexat la cererea de finantare mentiona 
ca urmau sa fie create 5 locuri de munca noi, dupa cum urmeaza:1 sef productie, 1 muncitor despicator busteni, 1 muncitor motofierastrau, 2 
muncitori tractore forestiere.;-La data de 17.09.2013 , acceeasi societate a depus , la acelasi oficiu judetean, o cerere de finantare , in cadrul ma
312, pentru un proiect care viza cresterea competitivitatii societatii SC SILFAGMIT SRL prin achizitia de utilaje specializate de fabricare a paletilor 
de lemn. Indicatorii de monitorizare din cadrul acestei cereri de finantare arata ca urmeaza sa fie create 13 locuri de munca, prezentate in memoriu 
justificativ dupa cum urmeaza: 1 sef productie, 2 muncitori la linia fierastraie, 2 muncitori la linia prelucrare, 2 muncitori la fierastrau circular, 6 
muncitori la asamblare.AnalizaBeneficiarul a declarat ca este microintreprindere la data depunerii cererii de finantare si ca va avea 5 angajati . 
acestia erau cele 5 persoane angajate pentru proiectul implementat in cadrul masurii 123.Beneficiarul nu a luat in considerare cele 13 persoane 
angajate pentru un proiect planificat de aceeasi societate in cadrul masurii 312.In conformitate cu Legea nr.346/2004, statutul de microintreprindere 
se verifica la nivelul intregii intreprinderii si nu doar la nivelul proiectelor. In concluzie beneficiarul este o intreprindere legata, in declaratia pe propria 
raspundere beneficiarul trebuia sa includa numarul total de angajati, adica 18 persoane.
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MODERNIZAREA ACTIVITATII  SC 
KILIMANJARO SRL PRIN 

ACHIZITIONARE ECHIPAMENTE DE 
EXPLOATARE FORESTIERA

SC KILIMANJARO 
SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BOZOVICI Sat 

BOZOVICI
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

309.850 0 124.940 0 124.940 8.137.915

Solicitantul este intreprindere legata cu SC KENTYA HOLTZ SRL si SC BONIFACIOS SRL , prin intermediul unei persoane fizice actionar 95% in 
cadrul solicitantului-SC KILIMANJARO SRL care este actionar cu cota de participare 100% in cadrul SC KENTYA HOLTZ SRL si 50% in SC 
BONIFACIOS SRL. In declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea 
conform legii se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata.Aparent solicitantul (Cod CAEN 
solicitat la finantare 0220- exploatarea forestiera si 1610- taierea si rindeluirea lemnului ca si activitati secundare) cu asociat cu cota de participare 
95% in persoana domnului CANEA TUDOR, este o intreprindere autonoma, dar in fapt prin intermediul acestei persoane, solicitantul este legat d
intreprinderea SC KENTYA HOLTZ SRL si SC BONIFACIOS SRL, care activeaza pe aceeasi piata relevanta(Cod CAEN 4613- intermedieri in 
comertul cu material lemnos si materiale de constructii ca si cod CAEN principal si 0220-exploatarea forestiera si 1610- taierea si rindeluirea 
lemnului ca si activitati secundare).-intreprinderea SC KENTYA HOLTZ SRL, care activeaza pe aceeasi piata relevanta) cod CAEN principal 0210- 
silvicultura si alte activitati forestiere si 0220- exploatarea forestiera si 1610- taierea si rindeluirea lemnului ca si activitati secundare) Solicitantul a 
declarat ca este o intreprindere autonoma, declaratia nu este ADEVARATA, proiectul este neeligibil. Solicitantul nu aparţine categoriilor de solici
eligibili menţionaţi în fisa masurii si in Ghidul solicitantului pe Masura N 578. Solicitantul este intreprindere legata cu SC KENTYA HOLTZ SRL si 
SC BONIFACIOS SRL , prin intermediul unei persoane fizice actionar 95% in cadrul solicitantului-SC KILIMANJARO SRL care este actionar cu 
cota de participare 100% in cadrul SC KENTYA HOLTZ SRL si 50% in SC BONIFACIOS SRL. In declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii se constata ca solicitantul nu a declarat corect 
statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata.Aparent solicitantul (Cod CAEN solicitat la finantare 0220- exploatarea forestiera si 1610- 
taierea si rindeluirea lemnului ca si activitati secundare) cu asociat cu cota de participare 95% in persoana domnului CANEA TUDOR, este o 
intreprindere autonoma, dar in fapt prin intermediul acestei persoane, solicitantul este legat de : -intreprinderea SC KENTYA HOLTZ SRL si SC 
BONIFACIOS SRL, care activeaza pe aceeasi piata relevanta(Cod CAEN 4613- intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de 
constructii ca si cod CAEN principal si 0220-exploatarea forestiera si 1610- taierea si rindeluirea lemnului ca si activitati secundare).-intreprinderea 
SC KENTYA HOLTZ SRL, care activeaza pe aceeasi piata relevanta) cod CAEN principal 0210- silvicultura si alte activitati forestiere si 0220- 
exploatarea forestiera si 1610- taierea si rindeluirea lemnului ca si activitati secundare) Solicitantul a declarat ca este o intreprindere autonoma, 
declaratia nu este ADEVARATA, proiectul este neeligibil. Solicitantul nu aparţine categoriilor de solicitanţi eligibili menţionaţi în fisa masurii si in 
Ghidul solicitantului pe Masura N 578.
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ACHIZITIA DE UTILAJE PENTRU 
EXPLOATARE FORESTIERA IN SAT 

FUNDOAIA, PRIN SCHEMA DE 
AJUTOR DE STAT N 578/2009, 

AFERENTA MASURII 123

SC PRO LOGINEX 
SERVICE SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
SARMAS Sat 
FUNDOAIA

- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

1.082.600 0 541.300 0 541.300 8.679.215

EG1 Asigurare drept de acces in incinta(folosinta comuna a drumului de acces), dezmembrare teren si cladire, corelare doc 1 tab 1.4 cu doc 3. ca statut juridic si suprafata, inclusiv pt restul 
proiectelor Sunt diferente din cauza rotunjirilor dar respecta conditiile pct 4 Nu s-a depus oferta pentru consultanta pct 5.6 S-au creat conditii artificiale prin fractionarea terenului si a cladirii 
unde se va infiinta investitia si a sediului. Exista legaturi financiare prin asigurarea cofinantarii si din sursele firmei mama. Utilitatile sunt folosite in comun.In baza documentelor prezentate la 
vizita pe teren, legat de teren si cladire, imobilele nu sunt dezmembrate, astfel nu exista corelatie intre schita si extrasul CF prezentat. Mai sunt doua firme care au accesat fonduri FEADR 
Genex Forest SRL si Genex Finantare SRL care au acelasi sediu , acelasi consultant si acelasi reprezentant legal si administrator. Proiectul este neeligibil deoarece a creat conditii artificaia
pentru a obtine sprijin, prin fractionarea artificiala a patrimoniului

16 123 F 01 12 7 21 00008 2012 8 14

“MODERNIZARE FIRMA PENTRU 
EXPLOATARE FORESTIERA , PRIN 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. 

N578/2009 AFERENTA MASURII 
123”

SC LEMN 
LOGISTIC SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
REMETEA Sat 

REMETEA
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

2.638.888 0 1.319.444 0 1.319.444 9.998.659

Punctul 1.3 s-a bifat Nu intrucat activitatea de despicare si ambalare lemne de foc apartie cod CAEN 1629, acest cod ne fiind prevazut in Cererea de Finantare; EG4 - s-a bifat NU deoarece 
amplasamentul investitiei prevazut in documentele emise de APM Harghita respectiv "localitatea Gheorghieni str.Kossuth Lajos nr.186", difera de amplasamentul investitiei asa cum este 
acesta prezentat in CF si Studiul de Fezabilitate. La vizita pe teren, expertii SVCF Harghita au constatat ca la locul de implementare a investitiei isi desfasoara activitatea o alta societate, ins
in acelasi domeniu de activitate;De asemenea societatea nu detine acordul de mediu pentru activitatea pe care o modrenizeaza, in Nota de constatare nr.21/06.08.2012 se mentioneaza 
"solicitantul se afla in procedura de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului" EG4 - s-a bifat NU deoarece amplasamentul investitiei prevazut in documentele emise de APM 
Harghita respectiv "localitatea Gheorghieni str.Kossuth Lajos nr.186", difera de amplasamentul investitiei asa cum este acesta prezentat in CF si Studiul de Fezabilitate. La vizita pe teren, 
expertii SVCF Harghita au constatat ca la locul de implementare a investitiei isi desfasoara activitatea o alta societate, insa in acelasi domeniu de activitate;De asemenea societatea nu detine 
acordul de mediu pentru activitatea pe care o modrenizeaza, in Nota de constatare nr.21/06.08.2012 se mentioneaza "solicitantul se afla in procedura de reglementare din punct de vedere al 
protectiei mediului" la punctul 3.6 nu s-a bifat, deoarece nu este cazul la 3.6 nu s-a bifat, deoarece nu este cazul Pentru serviciile de consultanta nu s-au prezentat oferte ci doar extras din BD 
preturi si un deviz. Nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate: EG4 - solicitantul nu detine acordul de mediu pentru activitatea desfasurata si pe care doreste sa o modernizeze, iar 
amplasamentul prevazut in Clasarea notificarii nr.5911/6.08.2012 emisa de APM Harghita;Alte probleme identificate:Consideram ca s-au creat conditii artificiale pentru accesarea Schemei 
N578 deoarece:In urma verificarii RECOM s-a constatat ca SC LEMN LOGISTIC SRL are sediul in aceeasi locatie cu SC EXPLOSIV GROUP SRL. Amplasamentul investitiei este acelasi cu 
sediul SC VULTURUL CARPATIN SRL. Asociatul unic SZATMARI FERENC JOZSEF, domiciliaza la aceeasi adresa cu Dl.PROTIK ENDRE care are calitatea de imputernicit si membru al 
consiliului de administratie al SC LEMN LOGISTIC SRL;Dl PROTIK ENDRE si SZATMARI MARGIT AGNES sunt actionari cu cote de cate 50% ai SC EXPLOSIV GROUP SRL - Societatea 
care vireaza sumele cu care se dovedeste capacitatea de cofinantare;Dl PROTIK ENDRE impreuna cu DL PROTIK NANDOR - BARNA figureaza cu cate 33,33% fiecare, din partile sociale 
ale SC VULTURUL CARPATIN SRL, societate care este vanzatoarea imobilului unde se va implementa investitia si isi desfasoara activitatea identica cu cea a solicitantului, la aceasta locatie 
(str.Bernard nr.53, com.Remetea); Aceasta societate figureaza ca fiind sub incidenta Legii nr.85/2006 ne fiind un solicitant eligibil in aceste conditii;Cele doua societat Explosiv Group SRL si 
Vulturul Carpatin SRL ii vand solicitantului utilajele cu ajutorul carora isi obtine atestatul pentru exploatare forestiera si desfasoara activitatea;De asemenea EXPLOSIV GROUP SRL este 
ofertant de echipamente in cadrul proiectului; Nu se indeplinesc criteriile de eligibilitate: EG4 - solicitantul nu detine acordul de mediu pentru activitatea desfasurata si pe care doreste sa o 
modernizeze, iar amplasamentul prevazut in Clasarea notificarii nr.5911/6.08.2012 emisa de APM Harghita;Alte probleme identificate:Consideram ca s-au creat conditii artificiale pentru 
accesarea Schemei N578 deoarece:In urma verificarii RECOM s-a constatat ca SC LEMN LOGISTIC SRL are sediul in aceeasi locatie cu SC EXPLOSIV GROUP SRL. Amplasamentul 
investitiei este acelasi cu sediul SC VULTURUL CARPATIN SRL. Asociatul unic SZATMARI FERENC JOZSEF, domiciliaza la aceeasi adresa cu Dl.PROTIK ENDRE care are calitatea de 
imputernicit si membru al consiliului de administratie al SC LEMN LOGISTIC SRL;Dl PROTIK ENDRE si SZATMARI MARGIT AGNES sunt actionari cu cote de cate 50% ai SC EXPLOSIV 
GROUP SRL - Societatea care vireaza sumele cu care se dovedeste capacitatea de cofinantare;Dl PROTIK ENDRE impreuna cu DL PROTIK NANDOR - BARNA figureaza cu cate 33,33% 
fiecare, din partile sociale ale SC VULTURUL CARPATIN SRL, societate care este vanzatoarea imobilului unde se va implementa investitia si isi desfasoara activitatea identica cu cea a 
solicitantului, la aceasta locatie (str.Bernard nr.53, com.Remetea); Aceasta societate figureaza ca fiind sub incidenta Legii nr.85/2006 ne fiind un solicitant eligibil in aceste conditii;Cele doua 
societat Explosiv Group SRL si Vulturul Carpatin SRL ii vand solicitantului utilajele cu ajutorul carora isi obtine atestatul pentru exploatare forestiera si desfasoara activitatea;De asemenea 
EXPLOSIV GROUP SRL este ofertant de echipamente in cadrul proiectului;si scrisoarea de confort prezentata, provine de la societatea SC EXPLOSIV GROUP SRL;EG4 - s-a bifat NU 
deoarece amplasamentul investitiei prevazut in documentele emise de APM Harghita respectiv "localitatea Gheorghieni str.Kossuth Lajos nr.186", difera de amplasamentul investitiei asa 
cum este acesta prezentat in CF si Studiul de Fezabilitate. La vizita pe teren, expertii SVCF Harghita au constatat ca la locul de implementare a investitiei isi desfasoara activitatea o alta 
societate, insa in acelasi domeniu de activitate;De asemenea societatea nu detine acordul de mediu pentru activitatea pe care o modrenizeaza, in Nota de constatare nr.21/06.08.2012 se 
mentioneaza "solicitantul se afla in procedura de reglementare din punct de vedere al protectiei mediului"
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"CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE 
VALORIFICARE A CIUPERCILOR ŞI 

A FRUCTELOR DE PĂDURE ÎN 
COMUNA DITRĂU, JUD. HARGHITA, 

PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 
STAT NR. N578/2009 AFERENTĂ 

MĂSURII 123"

S.C. TINOVA-
DITRO S.R.L. HARGHITA Comuna/Oras 

DITRAU Sat DITRAU - - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

267.239 0 133.619 0 133.620 10.132.278

la 1.1 si 1.5 s-a bifat NU, deoarece doc. 10.2-Declaratia 1.6 privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii nu este conforma cu 
realitatea. Astfel, in Declaratie s-a bifat ca solicitantul este intreprindere autonoma, desi aceasta este o intreprindere legata. In urma verificarii in 
RECOM a actionarului majoritar, COMPOSESORATUL DITRAU, s-a constatat ca acesta este actionar cu 95% din actiuni la SC TINOVA-DITRO 
SRL si asociat unic la SC TATAR-BUTKA-HOLLO SRL, cel de-al doilea actionar al solicitantului, care detine la SC TINOVA-DITRO SRL restul de 
5% din actiuni.Cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta, amandoua avand ca domeniu de activitate 0230-Colectarea 
produselor forestiere nelemnoase din flora spontana. La 1.1 si 1.5 s-a bifat NU, deoarece doc. 10.2-Declaratia 1.6 privind incadrarea in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii nu este conforma cu realitatea. Astfel, in Declaratie s-a bifat ca solicitantul este intreprindere autonoma, desi aceasta 
este o intreprindere legata. In urma verificarii in RECOM a actionarului majoritar, COMPOSESORATUL DITRAU, s-a constatat ca acesta este 
actionar cu 95% din actiuni la SC TINOVA-DITRO SRL si asociat unic la SC TATAR-BUTKA-HOLLO SRL, cel de-al doilea actionar al 
solicitantului, care detine la SC TINOVA-DITRO SRL restul de 5% din actiuni.Cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata 
relevanta, amandoua avand ca domeniu de activitate principal/secundar, 0230-Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana. la 
3.4 si 3.6 nu s-a bifat, deoarece nu este cazul la 3.4 si 3.6 nu s-a bifat, deoarece nu este cazul la 1.1 si 1.5 s-a bifat NU, deoarece doc. 10.2-
Declaratia 1.6 privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii nu este conforma cu realitatea. Astfel, in Declaratie s-a bifat ca 
solicitantul este intreprindere autonoma, desi aceasta este o intreprindere legata. In urma verificarii in RECOM a actionarului majoritar, 
COMPOSESORATUL DITRAU, s-a constatat ca acesta este actionar cu 95% din actiuni la SC TINOVA-DITRO SRL si asociat unic la SC TATA
BUTKA-HOLLO SRL, cel de-al doilea actionar al solicitantului, care detine la SC TINOVA-DITRO SRL restul de 5% din actiuni.Cele doua societati 
isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta, amandoua avand ca domeniu de activitate 0230-Colectarea produselor forestiere nelemnoase 
din flora spontana. la 1.1 si 1.5 s-a bifat NU, deoarece doc. 10.2-Declaratia 1.6 privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii nu este 
conforma cu realitatea. Astfel, in Declaratie s-a bifat ca solicitantul este intreprindere autonoma, desi aceasta este o intreprindere legata. In urma 
verificarii in RECOM a actionarului majoritar, COMPOSESORATUL DITRAU, s-a constatat ca acesta este actionar cu 95% din actiuni la SC 
TINOVA-DITRO SRL si asociat unic la SC TATAR-BUTKA-HOLLO SRL, cel de-al doilea actionar al solicitantului, care detine la SC TINOVA-
DITRO SRL restul de 5% din actiuni.Cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta, amandoua avand ca domeniu de 
activitate principal/secundar 0230-Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontana.

18 123 F 01 12 6 26 00006 2012 8 14

ACHIZITIONARE DE ECHIPAMENTE 
SI UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA 

DE EXPLOATARE FORESTIERA 
PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 

STAT NR. N578/2009 AFERENTA 
MASURII 123

SC ELLETI COM 
TRANS SRL

MARAMUR
ES

Comuna/Oras ORAS 
BORSA Sat BORSA - - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

214.872 0 107.436 0 107.436 10.239.714

1.4-solicitantul nu este o firma in dificultate.1.6-solicitantul nu se regaseste in baza de date cu proiecte SAPARD si FEADR. EG1-Nu a prezentat in 
termenul procedural raspunsul la informatiile suplimentare solicitate. EG1-solicitantul nu a prezentat documentele solicitate conform fisei E3.4 in 
maxim 5 zile lucratoare de la data primirii. In data de 29.11.2012 solicitantul a luat la cunostinta prin semnatura si stampila , conform formularului E 
3.4:,,In cazul in care nu respect termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca cererea sa fie declarata neeligibila,,astfel Cererea de 
finantare a fost declarata neeligibila. 3.6-solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile prin alta schema de ajutor de stat. EG1-Nu a 
prezentat in termenul procedural raspunsul la informatiile suplimentare solicitate. EG1-solicitantul nu a prezentat documentele solicitate conform 
fisei E3.4 in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii. In data de 29.11.2012 solicitantul a luat la cunostinta prin semnatura si stampila , conform 
formularului E3.4 : ,,In cazul in care nu respect termenul de transmitere a documentelor sunt de acord ca cererea sa fie declarata neeligibila,,dat
nerespectarii termenului de depunere a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate ,Cererea de finantare a fost declarata neeligibila.
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Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect
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ţia Punctaj

Standarde Criterii de selecţie

Sector 
prioritar

19 123 F 01 12 7 28 00008 2012 8 14

"MODERNIZAREA SOCIETATII  SC 
OVI PAU COM SRL  PRIN 

ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE PERFORMANTE – 

PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 
STAT NR.  N 578/2009 AFERENTA 

MASURII 123"

S.C. OVI PAU COM 
S.R.L. MURES

Comuna/Oras 
MUNICIPIUL 
REGHIN Sat 

REGHIN

- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

305.709 0 152.854 0 152.855 10.392.568

Pc 1.1 si pc 8 s-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca Doamna Suceava Maria, asociat unic si administrator 
a SC Ovi Pau Com SRL este asociat si in SC Gelu Transexplor SRL detinand 50% din partile sociale, celelate 50% fiind detinute de domnul 
Suceava Eugen Petru. SC Gelu Transexplor SRL este infiintata in anul 2002 desfasurand activitati aferente Codurilor CAEN 0220, 4613, 4673, 
1610, 1622, 1623, 0812 si 4673. In anul 2010 SC Gelu Transexplor a avut un numar mediu de salariati de 38 si o cifra de afaceri de 6.440.267 
Ron iar in anul 2011 a avut 41 de salariati si cifra de afaceri de 5.713.382 Ron.SC Ovi Pau Com SRL infiintata in anul 2007 desfasoara activitati 
aferente CAEN 0220, 4631, 1610, 1622, 1623, 4941, 5520, 5610, 3832 avand in anul 2010 un numar mediu de 7 salariati si o cifra de afaceri de 
3.553.174 Ron iar in anul 2011 avea 9 salariati si cifra de afaceri de 1.427.814 Ron. Tinand cont de aceste date SC Ovi Pau Com SRL este 
intreprindere legata cu SC Gelu Transexplor insa in Declaraţia privind încadrara în categoria intreprinderilor mici si mijlocii, Anexa 1.6(Doc. 10.2) s-a 
precizat ca societatea este Intreprindere autonoma. Deasemenea in aceasta situatie SC Ovi Pau Com SRL in conformitatea cu prevederile legii 
346/2004 nu are statut de microintreprindere avand prin intermediul SC Gelu Trans Explor SRL peste 9 angajati. EG1 S-a bifat nu intrucat in 
Extrasul de carte funciara anexat la Cerere de Finantare nu este notat Contractul de constituire a unui drept de uzufruct pe baza caruia SC Ovi Pau 
Com SRL detine spatiul si constructei unde isi desfasoara activitatea, s-a depus numai Cererea de inscriere si nota de inregistrare emise de BCPI 
Reghin. Deasemenea asupra bunurilor imobile care fac obiectul uzufructului sunt intabulate drepturi de ipoteci in favoarea BCR SA ca urmare a 
creditelor acordate proprietarului SC Gelu Transexplor SRL. Pc 1.1 si pc 8 s-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a 
stabilit ca Doamna Suceava Maria, asociat unic si administrator a SC Ovi Pau Com SRL este asociat si in SC Gelu Transexplor SRL detinand 50% 
din partile sociale, celelate 50% fiind detinute de domnul Suceava Eugen Petru. SC Gelu Transexplor SRL este infiintata in anul 2002 desfasurand 
activitati aferente Codurilor CAEN 0220, 4613, 4673, 1610, 1622, 1623, 0812 si 4673. In anul 2010 SC Gelu Transexplor a avut un numar mediu 
de salariati de 38 si o cifra de afaceri de 6.440.267 Ron iar in anul 2011 a avut 41 de salariati si cifra de afaceri de 5.713.382 Ron.SC Ovi Pau C
SRL infiintata in anul 2007 desfasoara activitati aferente CAEN 0220, 4631, 1610, 1622, 1623, 4941, 5520, 5610, 3832 avand in anul 2010 un 
numar mediu de 7 salariati si o cifra de afaceri de 3.553.174 Ron iar in anul 2011 avea 9 salariati si cifra de afaceri de 1.427.814 Ron. Tinand cont 
de aceste date SC Ovi Pau Com SRL este intreprindere legata cu SC Gelu Transexplor insa in Declaraţia privind încadrara în categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii, Anexa 1.6(Doc. 10.2) s-a precizat ca societatea este Intreprindere autonoma. Deasemenea in aceasta situatie SC Ovi 
Pau Com SRL in conformitatea cu prevederile legii 346/2004 nu are statut de microintreprindere avand prin intermediul SC Gelu Trans Explor SRL 
peste 9 angajati.EG1 S-a bifat nu intrucat in Extrasul de carte funciara anexat la Cerere de Finantare nu este notat Contractul de constituire a unui 
drept de uzufruct pe baza caruia SC Ovi Pau Com SRL detine spatiul si constructei unde isi desfasoara activitatea, s-a depus numai Cererea de 
inscriere si nota de inregistrare emise de BCPI Reghin. Deasemenea asupra bunurilor imobile care fac obiectul uzufructului sunt intabulate drepturi 
de ipoteci in favoarea BCR SA ca urmare a creditelor acordate proprietarului SC Gelu Transexplor SRL.

20 123 F 01 12 3 31 00001 2012 7 27

“ACHIZITIE DE UTILAJE LA S.C. 
MIC PROFIFOREST S.R.L., PRIN 
SCHEMA DE AJUTOR DE STAT 
N578/2009 AFERENTA MASURII 

123”

S.C. MIC 
PROFIFOREST 

S.R.L.
PRAHOVA

Comuna/Oras 
VALEA DOFTANEI 

Sat TESILA
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

751.486 0 375.743 0 375.743 10.768.311

S-a bifat "nu" la punctul 1.1 si la punctul 1.4 s-a considerat ca solicitantul este o „firmă în dificultate” deoarece doc. 10.2 "Declaratia privind 
incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii" nu este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea (s-au 
verificat informatiile din Certificatul Constatator de la ORC - doc.10.1). S-a bifat "nu" la punctul 1.1 si la punctul 1.4 s-a considerat ca solicitantul 
este o „firmă în dificultate” deoarece doc. 10.2 "Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii" nu este 
semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea (s-au verificat informatiile din Certificatul Constatator de la ORC - doc.10.1). S-a bifat 
"nu" la criteriul de eligibilitate EG 1 deoarece solicitantul a depus un contract de comodat pentru un teren intravilan in suprafata de 3000 mp, iar 
conform metodologiei de verificare a eligibilitatii, actul de proprietate/extras de carte funciara asupra clădirii in care se desfasoara activitatea de 
productie va fi prezentat pentru toate tipurile de investitii, inclusiv pentru cele care se refera numai la achizitie de utilaje, dotari, mijloace de transport. 
Proiectul nu respecta conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele specifice deoarece nu vizează 
îmbunătăţirea nivelului general de performanță al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii si respectarea obligatorie a viabilitatii economice. E
- S-a bifat "nu" la criteriul de eligibilitate EG 1 deoarece solicitantul a depus un contract de comodat pentru un teren intravilan in suprafata de 3000 
mp, iar conform metodologiei de verificare a eligibilitatii, actul de proprietate/extras de carte funciara asupra clădirii in care se desfasoara activitatea 
de productie va fi prezentat pentru toate tipurile de investitii, inclusiv pentru cele care se refera numai la achizitie de utilaje, dotari, mijloace de 
transport. Proiectul nu respecta conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele specifice deoarece nu 
vizează îmbunătăţirea nivelului general de performanță al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii si respectarea obligatorie a viabilitatii 
economice. Proiectul nu respecta obiectivul de crestere a competitivitatii prin "cresterea viabilitatii economice". pct.1 Proiectul nu respecta obiectivul 
de crestere a competitivitatii prin "cresterea viabilitatii economice". Sumele înscrise in bugetul indicativ nu sunt corecte şi nu corespund devizului 
general al investiţiei.Rata de schimb din cererea de finantare nu corespunde cu cursul BCE din data întocmirii studiului de fezabilitate. pct. 3.1 
Sumele înscrise in bugetul indicativ nu sunt corecte şi nu corespund devizului general al investiţiei.pct. 3.2 Rata de schimb din cererea de finantare 
nu corespunde cu cursul BCE din data întocmirii studiului de fezabilitate. Criteriul de eligibilitate EG1 nu a fost respectat intrucat proiectul trebuie să 
respecte conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele specifice. Nici in urma vizitei pe teren, proiectul 
nu este eligibil, in locatia respectiva, desfasurandu-si, de fapt, activitatea alta firma, tot in domeniul forestier. EG1 - S-a bifat "nu" la criteriul de 
eligibilitate EG 1 deoarece solicitantul a depus un contract de comodat pentru un teren intravilan in suprafata de 3000 mp, iar conform metodologiei 
de verificare a eligibilitatii, actul de proprietate/extras de carte funciara asupra clădirii in care se desfasoara activitatea de productie va fi prezentat 
pentru toate tipurile de investitii, inclusiv pentru cele care se refera numai la achizitie de utilaje, dotari, mijloace de transport. Proiectul nu respecta 
conformitatea cu obiectivul general al prezentei scheme şi cu cel putin unul din obiectivele specifice deoarece nu vizează îmbunătăţirea nivelului 
general de performanță al întreprinderilor, prin creşterea competitivităţii si respectarea obligatorie a viabilitatii economice.

21 123 F 01 12 7 34 00002 2012 8 14

CRESTEREA PRODUCTIVITATII LA 
SC PINU 2010 SRL PRIN 

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 
PERFORMANTE PRIN SCHEMA DE 
AJUTOR DE STAT NR.N578/2009 

AFERENTA MASURII 123

SC PINU 2010 SRL SIBIU Comuna/Oras 
ORLAT Sat ORLAT - - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

1.335.387 0 667.693 0 667.694 11.436.004

- La pct. 1.1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Conform doc. 10.2 - Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, Anexa 1.6, solicitantul a declarat intreprinderea autonoma. Din verificarile in serviciul online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, solicitantul mai este actionar unic la firma TRANSORLAT SRL si are cota de participare la 
beneficii si pierderi 50% la firmele PINU IMPORT EXPORT SRL si AURA COM SRL. Prin cumulul angajatilor de la cele trei intreprinderi se 
depaseste statutul de microintreprindere (maxim 9 salariati), solicitantul devenind astfel neeligibil.- La punctul 1.5 s-a bifat NU, deoarece solicitantul 
nu respecta pct. 2 si 3 din Declaratia pe proprie raspundere F- La pct. 8 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eli
si anume microintreprinderilor - La EG5 s-a bifat NU, deoarece Cererea de Finantare a fost declarata neeligibila. - La punctele 3.1, 3.3, 3.4 si 3.5 s-
a bifat NU, deoarece Cererea de Finantare a fost declarata neeligibila iar cheltuelile au fost trecute pe neeligibil. La pct. 4.3 - bunuri s-a bifat NU, 
deoarece nu toate valorile pentru bunuri se incadreaza in limitele admise in baza de date. - La punctele 5.1, 5.2,5.3, 5.4 si 5.5 s-a bifat NU, 
deoarece Cererea de Finantare a fost declarata neeligibila.- La punctul 5.6 s-a bifat DA, deoarece conform Anexei 1.6, solicitantul a declarat 
intreprinderea autonoma si implicit microintreprindere. Prin cumulul angajatilor de la cele trei intreprinderi, nu se pastraza statutul de 
microintreprindere (maxim 9 salariati). Cererea de Finantare a fost declarata neeligibila deoarece nu s-au indeplinit urmatoarele criterii de eligibilitate: 
1. Eligibilitatea solicitantului, pct. 1.1, pct. 1.5 si pct. 8 - Din verificarile in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, 
solicitantul mai este actionar unic la firma TRANSORLAT SRL si are cota de participare la beneficii si pierderi 50%, la firmele PINU IMPORT 
EXPORT SRL si AURA COM SRL. Din anexa 1.6 rezulta ca intreprinderea este autonoma si implicit microintreprindere. Prin cumulul angajatilor de 
la cele trei societati, solicitantul nu isi mentine statutul de microintreprindere (se depaseste numarul de maxim 9 salariati), solicitantul devenind astfel 
neeligibil.2. Pct. 5.6 - Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii - potrivit anexei 1.6, solicitantul a declarat intreprinderea autonoma si implicit microintreprindere. Prin cumulul angajatilor de la 
cele trei societati, nu se pastraza statutul de microintreprindere (maxim 9 salariati).

22 123 F 01 12 1 35 00002 2012 8 9

      “ACHIZIȚIE DE UTILAJE 
PENTRU S.C. VALFIGO MISS S.R.L. 

PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE 
STAT NR. N578/2009 AFERENTĂ 

MĂSURII 123”

S.C. VALFIGO 
MISS S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras ORAS 
BROSTENI Sat 

HOLDA
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

768.302 0 384.151 0 384.151 11.820.155

*: La data vizitei in teren 26.11.2012 la SC VALFIGO MISS SRL beneficiarul desfasura activitatii de productie conform fotografiilor atasate la dosar 
(debitare material lemnos,(busteni) incarcare paleti cu scinduri).Daca initial proiectul a fost considerat investitie noua dat faptului ca bilantul de 
activitati pe anul 2011 avea venituri din exploatare egale cu 0 la data vizitei in teren beneficiarul desfasura activitate de productie pentru care i s-au 
solicitat autorizatiile de functionare.Beneficiarul nu a putut prezenta aceste autorizatii.
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23 123 F 01 12 5 37 00011 2012 8 14

CONSTRUIREA SPATIILOR DE 
PRODUCTIE, OPTIMIZAREA SI 

ORGANIZAREA FLUXULUI 
TEHNOLOGIC , ACHIZITIONAREA 

LINIILOR TEHNOLOGICE DE 
PRELUCRARE PRIMARA A 

LEMNULUI IN LOCALITATEA 
LUGOJ, JUD. TIMIS. INVESTITIE 

NOUA REALIZATA PRIN SCHEMA 
DE AJUTOR DE  STAT NR.  578/ 
2009 AFERENTA MASURII 123

SC   NATURAL 
WOOD 

MANUFACTURING 
SRL

TIMIS
Comuna/Oras 

MUNICIPIUL LUGOJ 
Sat LUGOJ

- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

5.302.628 0 2.651.314 0 2.651.314 14.471.469

Conform Notei de clarificări referitoare la verificarea creării de condiții artificiale și la încadrarea în categoria IMM-urilor, înregistrată la APDRP cu nr. 
12.563/24.04.2013, s-a verificat și s-au constatat următoarele: Ca urmare a verificării acționariatului S.C. NATURAL WOOD MANUFACTURING S.R.L., în serviciul 
online RECOM, s-a constat că unul dintre cei doi asociați, DUMITRU CODRUȚ DAN (cotă de participare 50%), este asociat, cu o cotă de participare de 50%, și la 
S.C. RUSCOVA FOREST S.R.L.. Aceste două societăți (S.C. NATURAL WOOD MANUFACTURING S.R.L. și S.C. RUSCOVA FOREST S.R.L.) își desfășoară 
activitatea pe piețe adiacente, astfel:- domeniul prinicipal de activitate al S.C. NATURAL WOOD MANUFACTURING S.R.L. este reprezentat de activitatea aferentă 
Codului CAEN 1610 – Tăierea și rindeluirealemnului;- domeniul prinicipal de activitate al S.C. RUSCOVA FOREST S.R.L. este reprezentat de activitatea aferentă 
Codului CAEN 2010 – Prelucrarea brută a lemnului și impregnarea lemnului. Având în vedere precizările de mai sus, solicitantul S.C. NATURAL WOOD 
MANUFACURING S.R.L. este întreprindere legată prin intermediul acționarului majoritar (în cazul în care o societate are doi asociați care dețin cote egale de capital 
– 50% cu 50% ambii sunt acționari majoritari deoarece au cotă egală de participare). În cadrul Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria 
întreprinderilor mici și mijlocii solicitantul nu a declarat corect statutul întreprinderii, acesta bifând rubrica aferentă întreprinderii autonome, iar conform procedurii de 
evaluare - versiunea 5, „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 (...) În cazul în care în urma verificărilor se constată că 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, expertul declară proiectul neeligibil”. Conform Notei de clarificări referitoare la 
verificarea creării de condiții artificiale și la încadrarea în categoria IMM-urilor, înregistrată la APDRP cu nr. 12.563/24.04.2013, s-a verificat și s-au constatat 
următoarele: Ca urmare a verificării acționariatului S.C. NATURAL WOOD MANUFACTURING S.R.L., în serviciul online RECOM, s-a constat că unul dintre cei doi 
asociați, DUMITRU CODRUȚ DAN (cotă de participare 50%), este asociat, cu o cotă de participare de 50%, și la S.C. RUSCOVA FOREST S.R.L.. Aceste două 
societăți (S.C. NATURAL WOOD MANUFACTURING S.R.L. și S.C. RUSCOVA FOREST S.R.L.) își desfășoară activitatea pe piețe adiacente, astfel:- domeniul 
prinicipal de activitate al S.C. NATURAL WOOD MANUFACTURING S.R.L. este reprezentat de activitatea aferentă Codului CAEN 1610 – Tăierea și 
rindeluirealemnului;- domeniul prinicipal de activitate al S.C. RUSCOVA FOREST S.R.L. este reprezentat de activitatea aferentă Codului CAEN 2010 – Prelucrarea 
brută a lemnului și impregnarea lemnului. Având în vedere precizările de mai sus, solicitantul S.C. NATURAL WOOD MANUFACURING S.R.L. este întreprindere 
legată prin intermediul acționarului majoritar (în cazul în care o societate are doi asociați care dețin cote egale de capital – 50% cu 50% ambii sunt acționari 
majoritari deoarece au cotă egală de participare). În cadrul Declarației privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici și mijlocii solicitantul nu a 
declarat corect statutul întreprinderii, acesta bifând rubrica aferentă întreprinderii autonome, iar conform procedurii de evaluare - versiunea 5, „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 (...) În cazul în 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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ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU 
PRELUCRAREA PRIMARA A 

LEMNULUI – PRIN SCHEMA DE 
AJUTOR DE STAT  NR. N 578/2009 

AFERENTA MASURII 123 

S.C. BÎRSEŞTI 
MILIFOREST 

S.R.L.
VRANCEA

Comuna/Oras 
BARSESTI Sat 

TOPESTI
- - - - - - - -

Sector 
prioritar 
forestier 

fara PERE

102.175 0 51.087 0 51.088 14.522.556

In Ghidul solicitantului si in procedura se afirma :”...investitii ce vizeaza domeniul prelucrarii primare a produselor lemnoase si nelemnoase ,trebuie sa aiba statut de 
microintreprindere....” si ”....pentru categoriile de beneficiari ai finantarii prin FEADR care in perioada derularii proiectului ,precum si in perioada de monitorizare,isi 
schimba tipul si dimensiunea intreprinderii,cheltuielile pentru finantare raman eligibile pe toata perioada derularii proiectului si in perioada de monitorizare....” 
.Solicitantul ,Birsesti Miliforest,are la momentul depunerii cererii de finantare un numar mediu de 13 angajati (conform Bilantului pentru 2011).In Cererea de 
finantare(pag.93) se afirma ca totalul de personal existent este de 16 din care personal de executie 14.In cererea de finantare ,sectiunea B1.1 solicitantul a specificat 
ca statutul juridic al solicitantului este IMM(pag.3) EG1-solicitantul nu a demonstrat existenta utilajelor si a personalului necesar activitatii de exploatare 
forestiera(cod CAEN 0220).Solicitantul are atasat la cererea de finantare un Atestat de exploatare lemnoasa seria A nr.7455/2011,dar nu a demonstrat ca 
indeplineste,conform Art.13,alin. G din Regulamentul de functionare a comisiei de atestare urmatoarele cerinte :”situatia asigurarii cu utilaje proprii specifice 
activitatii de exploatare .....operatorul economic trebuie sa faca dovada detinerii de utilaje pentru exploatarea unui volum anual de minimum 5.000 m3...” si alin.j-2 
:”..personalul de specialitate trebuie sa fie :maistru exploatare forestiera,tehnician,inginer in domeniul silvic..”.Conform Anexei 4(pag.169) la Regulamentul de 
functionare comisiei de atestare forestiera ,rezulta ca in anii 2011 si 2012 solicitantul nu a desfasurat activitatea conform cod CAEN 0220 si nu a demonstrat ca 
detine materie prima (conform Atestatului de exploatare intre anii 2011-2013) in proportie de cel putin 10% din necesarul intrarilor de materie prima in unitatea de 
procesare.Intrucat solicitantul nu a facut dovada detinerii utilajelor specifice activitatii de exploatare masa lemnoasa pe picior si nu a facut dovada contractarii masei 
lemnoase pe picior in perioada atestarii ,putem considera ca cei 5.000 m3 busteni din productie proprie sunt inexistenti si nu pot fi luati in calcul la calculul 
proiectiilor financiare.Urmare a acestui fapt solicitantul va procesa o masa lemnoasa de 10.000 m3 din care va rezulta cca 6300 m3 cherestea si nu 9500 m3 de 
cherestea luati in calcul la intocmirea proiectiilor financiare. Solicitantul nu a demonstrat cum va realiza fluxul tehnologic intr-o hala de productie a carei suprafata 
–cca 250m2-nu permite si amplasarea utilajelor noi,iar folosirea celor vechi este necesara pentru a putea realiza productia previzionata.Prin raspunsul la informatii 
suplimentare solicitantul afirma ca „..utilajele existente ,doua banzicuri de capacitate mai mica-vor fi adapostite de o constructie existenta situata in posesia firmei” , 
dar la vizita pe teren aceasta constructie nu a fost identificata ca fiind existenta ,iar solicitanta nu a facut dovada detinerii acestei constructii prin documente de 
proprietate. In Nota de clarificari atasata in raspunsul la informatii suplimentare nu s-a detaliat structura personalului angajat la momentul depunerii Cererii de 
finantare.Nu s-a demonstrat nici existenta personalului calificat necesar activitatii de exploatare forestiera ,nici necesitatea angajarii altor noi muncitori care sa 
deserveasca utilajele noi,avand in vedere faptul ca Linia de debitare noua este automatizata .Nu a fost atasata o copie dupa registrul angajatilor,document necesar 
pentru a evidentia structura si numarul de angajati existenti,avand in vedere si faptul ca la momentul depunerii Cererii de finantare solicitantul trebuie sa aiba 
statutul de microintreprindere,adica un personal de 9 angajati. Solicitantul a atasat la dosarul Cererii de finantare extrase din baza de date,nu a atasat nici o oferta 
pentru utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect si nu a intocmit un tabel comparativ al ofertelor care au stat la baza intocmirii bugetului indicativ astfel incat sa 
poata fi verificata rezonabilitatea preturilor. Cererea de finantare depusa de catre solicitant nu indeplineste toate criteriile de eligibilitate aplicate solicitantului si 
proiectului:-solicitantul nu indeplineste conditiile de microintreprindere la momentul depunerii Cererii de finantare-nu a demonstrat necesitatea infiintarii a noi locuri 
de munca -nu a demonstrat ca prin achizitionarea acestor utilaje .......

Total neeligibile 123N - FORESTIER: 24
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